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ARTYKU£Y

Karol Karski

KAROL BARTH
WOBEC D¥¯EÑ EKUMENICZNYCH

W czterdziest¹ rocznicê œmierci

Czterdzieœci lat temu, 10 grudnia 1968 r. zmar³ Karol Barth, jeden z najwybit-
niejszych i najbardziej wp³ywowych teologów protestanckich XX stulecia. Z oka-
zji tej okr¹g³ej rocznicy warto przypomnieæ jego najwa¿niejsze dokonania w teo-
logii, a zw³aszcza skomplikowane relacje teologa szwajcarskiego z ruchem eku-
menicznym.

Karol  Barth urodzi³ siê 10 maja 1886 r. w  Bazylei. Dorasta³ w Bernie, gdzie
podj¹³ studia teologiczne, które kontynuowa³ w Niemczech (Berlin, Tybinga,
Marburg) u najwybitniejszych ówczesnych przedstawicieli teologii liberalnej
(Adolf von Harnack, Adolf  Schlatter, Wilhelm Herrmann). W  1909 r. obj¹³ w
Genewie posadê wikariusza w parafii ewangelicko-reformowanej, dwa lata póŸ-
niej zosta³ proboszczem w Safenwil. Prze³omowym wydarzeniem w ¿yciu Bartha
by³o og³oszenie  w 1914 r. przez 93 niemieckich  intelektualistów manifestu po-
pieraj¹cego agresywn¹ politykê wojenn¹ cesarza  Wilhelma II. Wœród sygnatariu-
szy manifestu znaleŸli siê jego nauczyciele teologii oraz przedstawiciele ruchu
ewangelicko-spo³ecznego, z którym by³ zwi¹zany, co spowodowa³o porzucenie
przez Bartha  dotychczasowych przekonañ teologicznych i spo³ecznych.

Nowym pogl¹dom, które sta³y siê punktem zwrotnym w historii teologii prote-
stanckiej, da³ wyraz w wyk³adzie Listu do Rzymian Paw³a Aposto³a (Der Römer-
brief, wyd. 1. 1919, wyd. 2. zmienione 1922). W 1921 Barth zosta³ powo³any na
nowo za³o¿on¹ katedrê teologii reformowanej w Getyndze. Skupi³ wokó³ siebie
kr¹g ludzi, z którymi zapocz¹tkowa³ kierunek teologiczny, zwany teologi¹ dialek-
tyczn¹. Po kilkuletniej profesurze w Getyndze, a potem w Münster, obj¹³
w 1930 r. katedrê dogmatyki w Bonn. Ju¿ wtedy pisa³ o niebezpieczeñstwie za-
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gra¿aj¹cym Koœcio³owi i teologii ze strony narodowego socjalizmu. Po dojœciu
Hitlera do w³adzy Barth zwi¹za³ siê z opozycj¹ koœcieln¹, znan¹ jako Koœció³
Wyznaj¹cy (Bekennende Kirche). By³ inspiratorem i wspó³autorem Barmeñskiej
Deklaracji Teologicznej (1934), która ostrzega³a przed infiltracj¹ ideologii nazi-
stowskiej do Koœcio³a ewangelickiego w Niemczech. Po odmowie z³o¿enia przy-
siêgi na wiernoœæ Hitlerowi zosta³ zmuszony w 1935 r. do opuszczenia granic III
Rzeszy. W latach 1935–62 kierowa³ katedr¹ teologii systematycznej i homiletyki
w rodzinnej Bazylei. W 1932 wyda³ pierwszy tom dzie³a Kirchliche Dogmatik,
nad którym pracowa³ niemal do koñca ¿ycia (ponad 10 tys. stron). Ta najwiêksza,
lecz nieukoñczona, praca Bartha spotka³a siê z przychyln¹ ocen¹ teologów za-
równo ewangelickich, jak i rzymskokatolickich.

Punktem wyjœciowym rozwa¿añ Bartha  by³y s³owa: Dominus dixit — „Pan
przemówi³”. Teologia, jako ludzka mowa o Bogu, mo¿e byæ wg Bartha tylko
ws³uchiwaniem siê w mowê Boga, przemyœleniem tej mowy i jej wtórn¹ artyku-
lacj¹. Ta ca³kowita koncentracja na s³owie Bo¿ym sprawi³a, ¿e nazwano j¹ teolo-
gi¹ s³owa. Jej podstawow¹ przes³ank¹ by³o twierdzenie, ¿e „Bóg jest Bogiem”,
jest On kimœ zupe³nie innym ni¿ cz³owiek, istnieje miêdzy nimi diastaza — od-
stêp, nieskoñczona ró¿nica jakoœciowa. Barth paradoksalnie stwierdza³, ¿e naj-
wiêksze oddalenie miêdzy Bogiem a cz³owiekiem jest ich prawdziw¹ jednoœci¹.
Kierunek teologiczny zapocz¹tkowany przez Bartha okreœlano te¿ mianem teolo-
gii kryzysu — g³osi³ on, ¿e objawienie Boga jest kryzysem œwiata (w œwietle Bo-
¿ego s³owa to, co ludzkie, musi bowiem zostaæ postawione pod znakiem zapyta-
nia). Cz³owiek ze wszystkim, co posiada, podlega s¹dowi Bo¿emu, a to oznacza
dla niego i œwiata nicoœæ, kres i œmieræ. Teologiê B. od metody, jak¹ stosowa³ w
swoich wypowiedziach o Bogu, nazywano tak¿e dialektyczn¹. Wypowiedzi o
Bogu i Jego objawieniu nie maj¹ charakteru bezpoœredniego, prawdy Bo¿ej nie
mo¿na wyraziæ — jak pisa³ — jednym s³owem ludzkim (w sposób pozytywny),
lecz zawsze tylko za pomoc¹ tezy i antytezy. W dialektyce Bartha nie ma jednak
syntezy, jak u Hegla, bowiem „tak” i „nie” pozostaj¹ na zawsze tez¹ i antytez¹,
nie daj¹ siê sprowadziæ do jednoœci syntetycznej wy¿szego rodzaju. Wiara religij-
na (religia) w rozumieniu Bartha nie jest gruntem, na którym mo¿na siê oprzeæ,
³adem wyznaczaj¹cym kierunek; prawdziwa wiara jest zawsze tylko niedostat-
kiem i oczekiwaniem, a¿ Bóg przemówi. Dlatego te¿ Barth przeciwstawi³ trady-
cyjn¹ wiarê religijn¹ (religijnoœæ i religiê) Bo¿emu objawieniu. Prawdziwa wiara
jest bowiem wy³¹cznie wynikiem dzia³ania Bo¿ej ³aski i jako taka przeciwstawia
siê religii. Jego zdaniem religia jest ludzk¹ hybris, produktem ducha ludzkiego, a
tym samym — najwiêkszym przeciwieñstwem wiary chrzeœcijañskiej, „zaciera-
niem dystansu”, „ubóstwieniem cz³owieka i ucz³owieczeniem Boga”. W swej
krytyce religii Barth podkreœla³, ¿e cz³owiek religijny jest po prostu grzesznikiem.

Wyj¹tkowa w dziejach teologii chrzeœcijañskiej jest „koncentracja chrystolo-
giczna”, która charakteryzuje g³ówne dzie³o Bartha Kirchliche Dogmatik. Teolo-
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gia zosta³a w nim sprowadzona w zasadzie do chrystologii, która okreœla nie tyl-
ko naukê o usprawiedliwieniu, pojednaniu i zbawieniu, lecz tak¿e o stworzeniu,
wybraniu, Koœciele i rzeczach ostatecznych. Rozwa¿ania o Jezusie Chrystusie
Barth rozpocz¹³ nie od Jezusa z Nazaretu, postaci ¿yj¹cej w okreœlonym momen-
cie historii, lecz od Syna Bo¿ego, istniej¹cego wiecznie, bêd¹cego drug¹ Osob¹
Trójcy Œwiêtej. Bóg jest Ojcem dlatego, ¿e jest Ojcem swego Syna, i dziêki temu
objawia siê tak¿e jako Ojciec ludzi. Barth jednak, koncentruj¹c siê na chrystolo-
gii, myœla³ zarazem trynitarnie — jego dogmatyka, jako doktryna o Jezusie Chry-
stusie, jest nauk¹ o Trójcy Œwiêtej. W Chrystusie koncentruje siê wszystko: po-
cz¹tek i koniec, czas i wiecznoœæ.

Pogl¹dy teologiczne Bartha wywar³y istotny wp³yw na rozwój teologii,
zw³aszcza ewangelickiej. Bezpoœrednio po zakoñczeniu II wojny œwiatowej i w
latach 50. w wysokim stopniu okreœli³y one w ewangelicyzmie (przede wszyst-
kim niemieckim) teoriê i praktykê kaznodziejsk¹ (homiletykê) oraz kszta³t eduka-
cji religijnej. Wp³ynê³y one tak¿e na stanowisko Koœcio³a wobec niektórych kwe-
stii spo³ecznych i politycznych. Teologia Bartha zyska³a równie¿ rzeteln¹ recep-
cjê wœród teologów katolickich.

W przeciwieñstwie do wielu innych wspó³czesnych sobie teologów Karol
Barth przez d³ugi czas  œwiadomie nie w³¹cza³ siê do dzia³añ maj¹cych na celu
zbli¿enie Koœcio³ów ró¿nych tradycji. W tym sensie nie mo¿na go wiêc zaliczyæ
do pionierów ruchu ekumenicznego. Z drugiej jednak strony jego otwarta posta-
wa wobec innych wyznañ chrzeœcijañskich, tak¿e wobec katolicyzmu rzymskie-
go, czego œwiadectwem jest ca³a jego praca teologiczna, pozwala na sformu³owa-
nie stwierdzenia, ¿e niewielu jest teologów, którzy by w tak wielkim stopniu jak
Barth przyczynili siê do kszta³towania zachowañ i postaw ekumenicznych. Wie-
loletni sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ks. dr Willem A. Visser ‘t
Hooft (1900-1985), znaj¹cy Bartha od r. 1928, tak pisze na ten temat w swojej
autobiografii:

„Potrafi³ byæ bardzo niecierpliwy, a w krytykowaniu tego, co nazywa³ ‘eku-
menicznym cyrkiem’, niekiedy bardzo niesprawiedliwy. Wtedy ostro protesto-
wa³em. Lecz b³ogos³awieñstwem dla ruchu ekumenicznego by³o to, ¿e w tym
decyduj¹cym dla niego okresie pocz¹tkowym istnia³ cz³owiek, który stawia³
nam podstawowe pytania i sprowadza³ sprawy do ich zasadniczego znaczenia.
Bez Karola Bartha ruch ekumeniczny nie by³by tym, czym jest. Podkreœla³em to
niejeden raz”1 .

Po raz pierwszy Barth da³ siê namówiæ do uczestniczenia w jakiejœ imprezie
ekumenicznej dopiero w lipcu 1935 r., bezpoœrednio po przymusowym opuszcze-
niu Niemiec i osiedleniu siê w Bazylei. Sta³o siê to za przyczyn¹ znanego ekume-

1 W.A. Visser  ‘t  Hooft, Die Welt war meine Gemeinde. Autobiographie, München 1972, s. 51n.
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nisty Adolfa Kellera (1872-1963), u którego Barth odbywa³ w swoim czasie wi-
kariat. Keller organizowa³ w Genewie seminarium ekumeniczne dla m³odych teo-
logów z ró¿nych krajów i poprosi³ Bartha, aby wyg³osi³ cykl wyk³adów na temat
„Koœció³ i Koœcio³y”2 . Barth skorzysta³ z okazji, aby sformu³owaæ swoj¹ wizjê
problemu ekumenicznego. Mówi³: „Problem jednoœci Koœcio³a musi byæ iden-
tyczny z problemem Jezusa Chrystusa jako G³owy i Pana Koœcio³a. (…) Jezus
Chrystus jako poœrednik miêdzy Bogiem a cz³owiekiem sam jest jednoœci¹ Ko-
œcio³a, ow¹ jednoœci¹, w której istnieje wprawdzie wiele wspólnot, wiele darów i
wiele ludzi, ale która wyklucza istnienie wielu Koœcio³ów. Wieloœæ Koœcio³ów
jest zatem nie bogactwem, lecz ubóstwem i grzechem, którego nie da siê prze-
zwyciê¿yæ wzajemn¹ tolerancj¹. Jednoœæ Koœcio³a mo¿na znaleŸæ   wy³¹cznie   w
pos³uszeñstwie wobec tej jednoœci, która ju¿ istnieje w Jezusie Chrystusie”3 .

Chocia¿ Barth uczestniczy³ w pracach przygotowawczych do II Œwiatowej
Konferencji do spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a opracowuj¹c problem objawienia,
to jednak w samych obradach, które odby³y siê w sierpniu 1937 w Edynburgu,
udzia³u nie wzi¹³. Nie by³ tak¿e obecny na odbywaj¹cej siê miesi¹c wczeœniej w
Oksfordzie II Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów do spraw Praktycznego Chrze-
œcijañstwa4 . By³a to œwiadoma decyzja, gdy¿ nadal sceptycznie zapatrywa³ siê na
oficjalny ruch ekumeniczny. W liœcie do W. A. Visser ‘t Hoofta pisa³: „Czy¿ nie
jest tak, ¿e oprócz ró¿norodnych – przyjaznych i chyba nawet przydatnych – kon-
taktów,  które siê tam nawi¹zuj¹, wszystko, co mo¿na osi¹gn¹æ na tym miêdzyna-
rodowym parkiecie (…) to kompromisy i tylko kompromisy”. W przekonaniu
tym utwierdzi³y go rezultaty konferencji. Pisa³: „Najwidoczniej nie doros³em do
specyficznej logiki, etyki i estetyki tej sprawy, tak ¿e najlepiej bêdzie, jeœli przez
d³u¿szy czas nie bêdê o tym s³ysza³”5 .

Mimo tak krytycznego stosunku do obu oficjalnych nurtów ruchu ekumenicz-
nego, które w 1938 r. mia³y siê po³¹czyæ i powo³aæ Komitet Tymczasowy Œwiato-
wej Rady Koœcio³ów,  Barth apelowa³ do jego g³ównych przedstawicieli – ks.
Marca Boegnera (1882-1971) z Francji, bp. George’a Bella (1883-1958) z Wiel-
kiej Brytanii i arcybiskupa luterañskiego Uppsali Erlinga Eidema (1880-1972) –
aby zrobili wszystko w sprawie przyjêcia przez  rz¹dy ró¿nych krajów ¯ydów,
zmuszonych do emigracji z Niemiec. Dziêki pomocy W. A. Visser ‘t Hoofta uda-
³o mu siê uzyskaæ zwolnienie z wiêzienia w Niemczech swego ucznia – Helmuta
Trauba6 .

W kwietniu 1939 r. jedenastu przywódców oficjalnego Koœcio³a ewangelickie-
go w Niemczech (w opozycji do którego znajdowa³ siê popierany przez Bartha

2 E. Busch, Karl Barth Lebenslauf. Nach seinen Briefen und autobiographischen Texten, Berlin 1979, s. 238.
3 Tam¿e, s. 239.
4 W.A. Visser ‘t Hooft, dz. cyt., s. 93.
5 E. Busch, dz. cyt., s. 255n.
6 Tam¿e, s. 247; W.A. Visser ‘t Hooft, dz. cyt., s. 109.
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tzw. Koœció³ Wyznaj¹cy) opublikowa³o oœwiadczenie, które opiera³o siê na „De-
klaracji godesberskiej” tzw. niemieckich chrzeœcijan i zawiera³o skandaliczne
wypowiedzi o ruchu ekumenicznym i o stosunkach miêdzy chrzeœcijañstwem a
judaizmem. Dwa g³ówne twierdzenia brzmia³y: „Ka¿da rzymskokatolicka lub
protestancka organizacja koœcielna o charakterze ponadpañstwowym jest poli-
tycznym wynaturzeniem chrzeœcijañstwa” oraz „Wiara chrzeœcijañska nie da siê
pogodziæ z judaizmem, poniewa¿ jest jego religijnym zaprzeczeniem”7 . Na takie
oœwiadczenie zareagowali niezale¿nie od siebie Barth i bp Bell. Obaj pytali, czy
ruch ekumeniczny nie powinien ostro zaprotestowaæ wobec tego rodzaju nie-
chrzeœcijañskich wypowiedzi. Obaj przygotowali te¿ projekty dokumentów, które
po³¹czy³ w ca³oœæ Visser ‘t Hooft. Dokument ten, pod którym podpisa³o siê kie-
rownictwo Komitetu Tymczasowego ŒRK8 , odbi³ siê ¿ywym echem nie tylko w
œrodowiskach ekumenicznych, lecz w ca³ej opinii publicznej. Opublikowa³y go
ró¿ne gazety, m. in. znany angielski „Times”9 .

W tym samym czasie, w obliczu narastaj¹cej groŸby wojny Barth zwróci³ siê do
Visser ‘t Hoofta, sekretarza generalnego Komitetu Tymczasowego ŒRK, aby w
imieniu Rady zaapelowa³ on do chrzeœcijan w Niemczech, aby „uczynili wszystko
co mo¿liwe, by powstrzymaæ tê wojnê lub nie dopuœciæ do zwyciêstwa uzurpato-
rów, a wiêc odmawiali s³u¿by wojskowej, organizowali sabota¿ itp.”. Visser ‘t Ho-
oft uzna³ jednak, ¿e nie posiada kompetencji do og³oszenia takiego apelu10 .

Zaraz po wybuchu wojny Barth zacz¹³ rozsy³aæ „listy okólne” do Koœcio³ów i
do przywódców koœcielnych w ró¿nych krajach, wzywaj¹c w nich do wytrwa³o-
œci. Wed³ug jego w³asnego œwiadectwa „List do Francji” z grudnia 1939 r., pos³a-
ny na rêce ks. Charlesa Westphala, „zainteresowa³ nawet pana Daladiera, a poza
cenzur¹ francusk¹ jeszcze i… szwajcarsk¹”. W wyniku takiego postêpowania nie-
miecki teolog luterañski Emanuel Hirsch (1888-1972), znany z entuzjastycznego
stosunku do narodowego socjalizmu, nazwa³ go w og³oszonym pamflecie „œmier-
telnym wrogiem narodu niemieckiego”.  Hirscha szczególnie wzburzy³a opinia,
wyra¿ona przez Bartha w jednym z listów, ¿e w hitleryzmie ujawnia siê „b³êdna
nauka Lutra o stosunku miêdzy zakonem a Ewangeli¹, miêdzy porz¹dkiem i
w³adz¹ œwieck¹ a duchown¹”11 .

Pisanie tych listów Barth kontynuowa³ w latach nastêpnych. Ubolewa³, ¿e
musi je pisaæ jako osoba prywatna. Uwa¿a³, ¿e to „Genewa”12  powinna przemó-

7 Cyt. za: A. Boyens, Kirchenkampf und Õkumene 1933-1939. Darstellung und Dokumentation,
München 1969, s. 257.

8 Tam¿e, s. 258.
9 W. A. Visser ‘t Hooft, dz. cyt. S, 119nn.
10 Tam¿e, s. 135.141; E. Busch, dz. cyt., s. 267; A. Boyens, Kirchenkampf und Õkumene 1939-1945.

Darstellung und Dokumentation, München 1973,  s. 51nn. 299-306.
11 E. Busch, dz. cyt., s. 273n.
12 W mieœcie tym znajdowa³a siê siedziba Komitetu Tymczasowego Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
13 W.A. Visser ‘t Hooft, dz. cyt., s. 163n.
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wiæ w imieniu ca³ej spo³ecznoœci ekumenicznej, przemówiæ autorytatywnie.
W listach, rozmowach i artyku³ach wywiera³ nacisk na Visser ‘t  Hoofta, aby wy-
powiedzia³ siê nie tylko w swoim imieniu, lecz w imieniu Rady. Szczególnie
ostro da³ temu wyraz w „Liœcie do amerykañskiego przywódcy koœcielnego” (by³
nim Samuel McCrea Cavert). Pyta³, czemu s³u¿y ruch ekumeniczny, skoro staæ go
tylko na mówienie o poselstwie Koœcio³a wobec œwiata, lecz nie potrafi zwiasto-
waæ tego poselstwa w odniesieniu do konkretnej sytuacji. Jeœli „Genewa” nie po-
siada wystarczaj¹cych uprawnieñ, to Koœcio³y powinny j¹ w takie uprawnienia
wyposa¿yæ – stwierdza³ w konkluzji13 .

Nied³ugo po zakoñczeniu wojny Barth zakomunikowa³ ks. Martinowi
Niemöllerowi (1892-1984), ¿e by³oby wskazane, aby Koœció³ ewangelicki w
Niemczech wyzna³ przed innymi Koœcio³ami, ¿e naród niemiecki, popieraj¹c Hi-
tlera, znalaz³ siê na „b³êdnej drodze”, ¿e jego obecna nêdza materialna i duchowa
„jest nastêpstwem tego b³êdu” i ¿e Koœció³ „jest wspó³odpowiedzialny za ten
b³¹d”14 . Tê opiniê powtórzy³ Barth publicznie w wyk³adzie pt. „Koœció³ ewange-
licki w Niemczech po upadku Trzeciej Rzeszy”, wyg³oszonym na pocz¹tku paŸ-
dziernika 1945 r.15  W parê dni póŸniej zebrali siê w Stuttgarcie cz³onkowie Rady
Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech i publicznie wyznali sw¹ winê za to, co
siê sta³o w okresie rz¹dów nazistowskich. Rangê tego wydarzenia podnosi³ fakt,
¿e g³ównymi autorami wyznania winy byli ludzie, którzy ca³y czas stali w opozy-
cji do re¿imu hitlerowskiego i ponosili za to surowe konsekwencje. Na przyk³ad
wspomniany ks. Niemöller przez wiele lat by³ wiêŸniem obozów koncentracyj-
nych. Zgodnie z sugesti¹ Bartha akt wyznania winy odby³ siê w obecnoœci przed-
stawicieli ekumenii. Dziêki temu, co sta³o siê w Stuttgarcie, Œwiatowa Rada Ko-
œcio³ów mog³a podj¹æ wspó³pracê z ewangelicyzmem niemieckim16 . Barth skry-
tykowa³ jednak Stuttgarckie Wyznanie Winy jako ma³o konkretne17 .

W r. 1947 odby³o siê w Bossey k. Genewy posiedzenie przygotowawcze do
maj¹cego siê odbyæ w nastêpnym roku Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady
Koœcio³ów. Pracowano nad problemem: „Biblijne pe³nomocnictwo dla Koœcio³a
do wypowiadania siê dzisiaj w sprawach spo³ecznych i politycznych”. Dyskusjê
prowadzili: Barth i Anders Nygren (1890-1978), znany szwedzki teolog luterañ-
ski. Chodzi³o o problem stosunku miêdzy Ewangeli¹ a zakonem, o problem, który
wywo³ywa³ tyle sporów miêdzy luteranami a reformowanymi. W. A. Visser ‘t
Hooft wspomina w swoje autobiografii nastêpuj¹ce zdarzenie:

„Nagle Barth zwróci³ siê do Nygrena: ‘Jeœli to, co Pan powiedzia³, jest luterañ-
skie, to jestem luteraninem’, a Nygren na to: ‘Jeœli to, co Pan powiedzia³, jest re-

14 A. Boyens, Kirchenkampf und Õkumene 1939-1945, dz. cyt., s. 275.
15 E. Busch, dz. cyt., s. 296.
16 A. Boyens, Kirchenkampf und Õkumene 1939-1945, dz. cyt., s. 277nn.
17 E. Busch, dz. cyt., s. 296.
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formowane, to jestem reformowanym’. Gdy jednak potem pewien mniej otwarty
luteranin zacz¹³ cytowaæ bardzo szczegó³owo pisma wyznaniowe z XVI i XVII
w., Barth zacz¹³ okazywaæ nerwowoœæ. Nie powiedzia³ nic, lecz wzi¹³ do rêki
grecki Nowy Testament i przykry³ nim stare pisma [wyznaniowe]. Jego gest by³
wymowniejszy ni¿ s³owa”18 .

W styczniu 1948 r. zwrócono siê oficjalnie do Bartha, aby  przygotowa³ wpro-
wadzenie g³ównego tematu obrad Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Ko-
œcio³ów w Amsterdamie: „Zamêt w œwiecie a Bo¿y plan zbawienia œwiata”. Naj-
pierw odmówi³. Uleg³ dopiero namowom swego przyjaciela, znanego teologa
czeskiego Józefa L. Hromádki (1889-1969), który dodaj¹c mu otuchy stwierdzi³:
„S¹ ramiona, które mog¹ i musz¹ dŸwigaæ wielkie ciê¿ary”19 .

Bezpoœredni udzia³ w przygotowaniach do Zgromadzenia Ogólnego w Am-
sterdamie i udzia³ w obradach sk³oni³ Bartha do nastêpuj¹cego wyznania:

„Dawniej nie uczestniczy³em lub prawie nie uczestniczy³em w ‘ruchu ekume-
nicznym’, wysuwa³em nawet wobec niego ró¿nego rodzaju zastrze¿enia, gdy¿
wszystkie ‘ruchy’ zawsze wydawa³y mi siê nieco podejrzane (…) Lecz w tym
wypadku muszê (…) wyznaæ: My mind has changed20 . Przyjrzawszy siê bowiem
rzeczy dok³adniej, doszed³em do wniosku, ¿e ta wspó³praca i wspó³odpowiedzial-
noœæ by³a dla mnie nie tylko interesuj¹ca, lecz tak¿e wa¿na”21 .

Sens przemówienia, które Barth wyg³osi³ 24 sierpnia 1948 r.   w Amsterdamie,
daje siê streœciæ nastêpuj¹co: oto Bóg troszczy siê o œwiat, a my nie powinniœmy
sobie wyobra¿aæ, ¿e robimy to sami. Naszym zadaniem jest byæ skromnymi
œwiadkami Boga i g³osiæ Królestwo Bo¿e. Wszelkie dyskusje zostan¹ pozbawione
sensu, jeœli z pola widzenia chrzeœcijan umknie to, co najwa¿niejsze – Bo¿y plan
zbawienia œwiata. Jest to Jego plan, a nie nasz, i nigdy nie wolno nam go myliæ z
czymœ w rodzaju „planu Marshalla”22 .

Na konferencji w Amsterdamie Barth wyg³osi³ ponadto przemówienie podczas
specjalnego posiedzenia delegatów reformowanych, przewodzi³ ka¿dego popo³u-
dnia komisji pn.  „Kobiety w Koœciele” oraz wspó³pracowa³ w opracowaniu do-
kumentu sekcji I –  „Koœció³ w planie Bo¿ym”. Pisa³ na ten temat:

„Oto odkrycie, którego dokona³em jako aktywnie wspó³pracuj¹cy cz³onek (…)
sekcji I: obok ‘dogmatyki’ i ‘symboliki’ powinno istnieæ w nauczaniu teologicz-
nym jeszcze coœ takiego jak ‘ekumenika’, tj. umiejêtnoœæ ukazywania przez roz-

18 W.A. Visser ‘t Hooft, dz. cyt., s. 246.
19 E. Busch, dz. cyt., s. 320.
20 „Zmieni³em zdanie”.
21 Tam¿e, s. 320n.
22 Die erste Vollversammlung des Õkumenischen Rates der Kirchen in Amsterdam  vom 22. August bis 4.

September 1948, W. A. Visser ‘t Hooft (red.), Genf 1948, s. 37n.; „Plan Marshalla“ – amerykañski program
odbudowy po II wojnie œwiatowej gospodarki Europy, sformu³owany w 1947 r. przez genera³a G.C. Mar-
shalla, sekretarza stanu w rz¹dzie prezydenta Trumana.
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s¹dnych teologów ró¿nych wyznañ disagreements within the agreement 23 , tj.
umiejêtnoœæ jeœli nie uzgadniania, to przynajmniej pewnego zbli¿ania stanowisk
(…) W tej umiejêtnoœci æwiczy³em siê tam (tj. w Amsterdamie), szczególnie
wspó³pracuj¹c z Florovskim24  i anglikaninem Ramseyem25  (o stosunkach miêdzy
nim a mn¹ ktoœ trzeci powiedzia³: skoro sprawy zasz³y a¿ tak daleko, to Mille-
nium musi byæ round the corner!26 ) oraz z luteraniem Nygrenem”27 .

Krótko mówi¹c, Barth uzna³ Zgromadzenie w Amsterdamie za „rzecz donios³¹
i do przyjêcia”. Pisa³ o nim: „G³êbokie i mi³e wra¿enie wywar³o na mnie: 1) zja-
wisko „m³odych” Koœcio³ów (…), 2) fakt, ¿e tak bardzo rozbite chrzeœcijañstwo,
w przeciwieñstwie do ONZ (…), zdo³a³o osi¹gn¹æ, mimo wszystko, zadziwiaj¹c¹
zgodnoœæ pogl¹dów, 3) wzglêdna niezale¿noœæ dyskusji i uchwa³ wobec tego,
czego ‘spodziewano siê’ po Amsterdamie (…),  4)  fakt, ¿e porównuj¹c prace
przygotowawcze z dyskusjami o Amsterdamie (…) zauwa¿a siê powa¿ne przesu-
niêcie w nurcie rozwa¿añ teologicznych ku kierunkowi ‘z góry na dó³’ (…), 5) ¿e
w rezultacie nic nie wysz³o z zamys³u przekszta³cenia World Council28  w ducho-
wy blok Zachodu”29 .

Wyniki Zgromadzenia w Amsterdamie absorbowa³y Bartha jeszcze przez na-
stêpne miesi¹ce. Wraz z dwoma innymi ekumenistami podzieli³ siê w paŸdzierni-
ku 1948 r. w Bazylei swoimi wra¿eniami z Amsterdamu. Jego wyst¹pienie spo-
wodowa³o wymianê korespondencji z katolikiem, o. Jean Danielou (1905-1974),
którego zirytowa³y krytyczne wypowiedzi Bartha o nieobecnoœci reprezentantów
Rzymu na Zgromadzeniu Ogólnym, oraz z teologiem amerykañskim, luteraninem
Reinholdem Niebuhrem  (1892-1971), który zarzuci³ Barthowi kwietyzm30 . By³
to zarzut tak niestosowny, ¿e Barth poczu³ siê zmuszony oœwiadczyæ, „i¿ ró¿nice
miêdzy amerykañskim a naszym, kontynentalnym, sposobem wyra¿ania myœli
chrzeœcijañskiej mog¹ wywo³aæ nowe polemiki, powa¿niejsze a mo¿e nawet nie-
bezpieczniejsze od polemik miêdzy ró¿nymi Koœcio³ami”31 .

W marcu 1949 r. w wyk³adzie pt. „Ekumeniczne zadanie szwajcarskich Ko-
œcio³ów reformowanych”, wyg³oszonym w Zurychu, Barth stara³ siê pokazaæ, ja-
kie skutki ruch ekumeniczny mo¿e wywo³aæ w Szwajcarii.

23 „Ró¿niæ tam, gdzie panuje zgodnoœæ”.
24 Georges W. Florovsky (1892-1979) – rosyjski emigracyjny teolog prawos³awny.
25 Michael Ramsey (1904-1988) – teolog anglikañski, póŸniejszy arcybiskup Canterbury.
26 „Tu¿, tu¿”, dos³ownie: „za rogiem”.
27 E. Busch, dz. cyt., s. 321n.
28 Word Council [of Churches] – Œwiatowa Rada Koœcio³ów.
29 E. Busch, dz. cyt., s. 322n.
30 Kwietyzm – mistyczna doktryna, wed³ug której doskona³oœæ chrzeœcijañska polega na mi³oœci Boga i

biernoœci duszy. Najwy¿sz¹ wartoœci¹ dla kwietystów jest wewnêtrzne nastawienie duszy (uczuciowoœæ reli-
gijna)  i brak zainteresowania dla wszelkiej skutecznej dzia³alnoœci moralnej. Por. D. Julia, S³ownik filozofii,
Warszawa 1992, s. 171.

31 E. Busch, dz. cyt., s. 323.
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W nastêpstwie udzia³u Bartha w Zgromadzeniu Amsterdamskim zaczê³o go
odwiedzaæ coraz wiêcej teologów i dzia³aczy ekumenicznych z ró¿nych czêœci
œwiata. Otrzyma³ zaproszenie na wyk³ady do USA, do krajów skandynawskich, a
nawet do Indii i na Cejlon32 . Obowi¹zki na uczelni oraz wzglêdy zdrowotne nie
pozwoli³y mu jednak na podjêcie tych podró¿y33 .

W 1950 r. Komitet Naczelny ŒRK na posiedzeniu w Toronto (Kanada) oznaj-
mi³, ¿e II Zgromadzenie Ogólne powinno zaj¹æ siê tematem: „Jezus Chrystus,
Pan, jedyn¹ nadziej¹ Koœcio³a i œwiata”. Do opracowania tematu postanowiono
powo³aæ zespó³ z³o¿ony z 25 najwybitniejszych teologów, poœród których znaleŸli
siê m. in. Karol Barth i Emil Brunner (1889-1966) ze Szwajcarii, Hendrik Kra-
emer (1888-1965) z Holandii, Amerykanie Reinhold Niebuhr i Henry Van Dusen
(1897-1975), George Florovsky z Francji34 . Byli to teologowie reprezentuj¹cy w
wielu sprawach pogl¹dy przeciwstawne, a niektórzy z nich – jak Barth i Brunner,
Barth i Niebuhr – wielokrotnie w przesz³oœci ostro polemizowali ze sob¹. Trudno
wiêc by³o oczekiwaæ, ¿e praca w takim zespole przebiegaæ bêdzie g³adko.

Pierwsze posiedzenie przygotowawcze odby³o siê w lipcu 1951 r. w Rolle
(Szwajcaria). Barth nie wyniós³ z niego dobrego wra¿enia. Bezskutecznie doma-
ga³ siê, aby Zgromadzenie odby³o siê w Indiach, a nie w USA. Ponadto by³ roz-
czarowany sposobem podejœcia do tematu. ¯¹da³, by go przeformu³owano: „Jezus
Chrystus, ukrzy¿owany Pan, jedyn¹ nadziej¹ œwiata”. W koñcu przyjêto wersjê:
„Jezus Chrystus nadziej¹ œwiata”. Barth zdenerwowa³ siê, gdy Niebuhr, prowa-
dz¹c rozwa¿ania nad  tematem, pomin¹³ ca³y aspekt eschatologiczny. Chcia³ na-
wet opuœciæ obrady i wycofaæ siê z ca³ej pracy. Pisa³: „Anglosasi – ekumeniczny
uœmiech (…) wieczny kompromis miêdzy ró¿nymi punktami widzenia (…),
wszystko to, przynajmniej dla mnie, jest na d³u¿sz¹ metê mêcz¹ce”. Najbardziej
ubolewa³, ¿e „akurat z powodu nadziei chrzeœcijañskiej tak bardzo ³amiemy sobie
g³owê, zamiast po prostu siê ni¹ cieszyæ”35 .

Podczas drugiego posiedzenia przygotowawczego we wrzeœniu 1952 r. w Bos-
sey wspó³praca znacznie siê poprawi³a. „Mo¿e dlatego – pisa³ Barth – ¿e ju¿ siê
wzajemnie znano, mo¿e dlatego, ¿e tymczasem wszyscy przemyœleli sprawê, po-
czytali Bibliê i dziêki temu systematycznie zbli¿yli siê do siebie, a mo¿e brak
czasu sk³ania³ nas do porozumienia (…) Konferencja w Bossey  by³a ma³ym kro-
kiem na d³ugiej drodze (…) Nie tylko jednak mówiliœmy o nadziei chrzeœcijañ-
skiej, ale w rzeczywistoœci wzajemnie j¹ praktykowaliœmy”36 .

Trzecie posiedzenie przygotowawcze, latem 1953 r., wypad³o jeszcze lepiej.
Barth stwierdzi³ z zadowoleniem: „Podczas tych trzech etapów – 1951, 1952 i

32 Od 1972 r.: Œri Lanka.
33 Tam¿e.
34 W.A. Visser ‘t Hooft, dz. cyt., s. 296n.
35 E. Busch, dz. cyt., s. 357n.
36 Tam¿e, s. 358.
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1953 – dosz³o do istotnego zbli¿enia pogl¹dów, tak¿e miêdzy Amerykanami a
mn¹”. Dokumentowi, który stanowiæ mia³ wprowadzenie w g³ówny temat Zgro-
madzenia Ogólnego, zdo³ano nadaæ ostateczny kszta³t. Visser ‘t  Hooft w swojej
autobiografii wspomina: „Krótko przed zakoñczeniem naszej pracy stwierdzili-
œmy, ¿e dokumentowi brak dosadnego s³owa koñcowego. Kto je mia³ napisaæ?
Jednomyœlnie wybrano Karola Bartha. Wiêkszoœæ dnia spêdzi³ w swoim pokoju.
Gdy potem przeczyta³ nam to, co napisa³, wszyscy oœwiadczyli zgodnie, ¿e w³a-
œnie o to chodzi³o. W roku 1951 by³oby to prawie niemo¿liwe”37 .

S³owo koñcowe w ujêciu Bartha zaczyna³o siê od wyznania, ¿e wielka prawda
o Jezusie Chrystusie  jako nadziei œwiata zas³ugiwa³aby na znacznie g³êbsze po-
traktowanie ni¿ to, co tu przedstawiono; a koñczy³o siê istotnymi pytaniami pod
adresem Koœcio³a: „Czy Koœció³ jest autentycznym œwiadkiem swego Pana i G³o-
wy? (…) Czy jest ludem pielgrzymuj¹cym, który nie posiada tu trwa³ego miejsca,
lecz szuka tego przysz³ego? (…) Czy jest wspólnot¹, która przysz³ego Króla umie
ju¿ teraz rozpoznaæ w swych g³odnych, spragnionych, obcych, nagich, chorych,
uwiêzionych braciach?...”38 .

Wzglêdy zdrowotne spowodowa³y, ¿e Barth nie wzi¹³ udzia³u w II Zgromadze-
niu Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów, które odby³o siê w sierpniu 1954 r. w
Evanston k. Chicago (USA). Z wielk¹ uwag¹ œledzi³ jednak przebieg i wyniki ob-
rad.  Tematowi g³ównemu poœwiêci³ zajêcia seminaryjne w semestrze letnim oraz
okolicznoœciowe wyk³ady wyg³aszane przed ró¿nymi gremiami koœcielnymi39 .

Dla œrodowisk ekumenicznych mi³ym zaskoczeniem by³ fakt, ¿e Barth w ko-
lejnym tomie swojej „Dogmatyki koœcielnej”40  bardzo pozytywnie oceni³ ruch
ekumeniczny jako znak nowego zwrócenia siê Koœcio³a do œwiata. Twierdzi³, ¿e
dzisiaj sytuacja wygl¹da³aby inaczej, „gdyby podczas rokowañ i konferencji na
temat polityki œwiatowej podjêto równie szczere i otwarte wysi³ki  w celu zjedno-
czenia narodów, jak wysi³ki na rzecz jednoœci Koœcio³a podejmowane w Edyn-
burgu41 , Sztokholmie42 , Amsterdamie, Evanston itd., a kontynuowane w Gene-
wie, ale nie w Palais des Nations, lecz przy Route de Malagnou 17”43 .

Obraz zwi¹zków Karola Bartha z ruchem ekumenicznym by³by jednostronny,
gdybyœmy nie przeœledzili ewolucji jego pogl¹dów na katolicyzm rzymski oraz
nie wspomnieli o ró¿nych kontaktach z teologami i œrodowiskami katolickimi.

37  W.A. Visser ‘t Hooft, dz. cyt., s. 298.
38 E. Busch, dz. cyt., s. 359.
39 Tam¿e, s. 362.
40 Kirchliche Dogmatik  IV, 3: Die Lehre von der Versöhnung, Zollikon  1959, s. 37-39.
41 W stolicy Szkocji odby³y siê dwie wa¿ne dla ruchu ekumenicznego konferencje: I Œwiatowa Konfe-

rencja Misyjna w 1910 r. oraz II Œwiatowa Konferencja do spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a w 1937 roku.
42 W stolicy Szwecji odby³a siê I Œwiatowa Konferencja Koœcio³ów do Spraw Praktycznego Chrzeœci-

jañstwa w 1925 r.
43 Pod tym adresem znajdowa³a siê siedziba Œwiatowej Rady Koœcio³ów przed 1965 rokiem.
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Pierwszy okres szczególnego zainteresowania Bartha katolicyzmem przypa-
da na lata profesury w Münster (1925-1930). Nie bez znaczenia by³a tu lektura
„Summy teologicznej” œw. Tomasza z Akwinu. Jak na ówczesne czasy Barth
zdoby³ siê na odwa¿ny krok i zaprosi³ do siebie mieszkaj¹cego w Monachium
jezuitê Ericha Przywarê (1889-1972), który zdoby³ nazwisko swoj¹ „Filozofi¹
religii”44 . Przywara przyby³ do Münster na pocz¹tku lutego 1929 r., wyg³osi³
wyk³ad o Koœciele i uczestniczy³ w dwugodzinnym seminarium. Barth zorgani-
zowa³ je tak, aby mia³o „wydŸwiêk symboliczny”: postawi³ dwa krzes³a za ka-
tedr¹ i na wstêpie zaznaczy³, „¿e po raz pierwszy od stuleci teolog katolicki i
ewangelicki siedz¹ znowu ‘przy jednym stole’, by prowadziæ œcis³y, rzeczowy i
dynamiczny dialog, w którym nie bêdzie chodzi³o o tani kompromis, lecz o
wyœwietlenie przeciwnych stanowisk”. Mimo wielu krytycznych uwag, jakie
nasunê³y mu siê po wyk³adzie Przywary, sam jezuita zrobi³ na nim dobre wra-
¿enie i „da³ du¿o do myœlenia”45 .

W semestrze zimowym 1931-32 (Barth by³ wówczas ju¿ profesorem w
Bonn) rozgorza³ spór miêdzy teologami dialektycznymi (zw³aszcza miêdzy
Barthem a Emilem Brunnerem) wokó³ problemu teologii naturalnej. W tym cza-
sie Barth  zaprosi³ ponownie na swoje seminarium Ericha Przywarê, który w³a-
œnie wydawa³ ksi¹¿kê pt. Analogia entis46 . Tytu³ ten sk³oni³ Bartha do nastêpu-
j¹cej wypowiedzi o katolicyzmie: „Uwa¿am, ¿e analogia entis jest wymys³em
antychrysta i zasadnicz¹ przyczyn¹, dla której nie mo¿na byæ katolikiem. Zara-
zem wszystkie inne powody, które powstrzymywa³yby od zostania katolikiem
uznajê za zupe³nie pozbawione znaczenia”. Barth nie chcia³ przez to powie-
dzieæ, ¿e w ogóle odrzuca pojêcie analogii. Od czasów studiów nad Anzelmem
z Canterbury uwa¿a³ je nawet za po¿yteczne. Twierdzi³, ¿e miêdzy Bogiem a
cz³owiekiem istnieje analogia, istnieje podobieñstwo, dziêki któremu cz³owiek
jest „zdolny” poznaæ Boga. Ale – i tutaj zaczyna siê jego polemika – „to podo-
bieñstwo nie zostaje dane cz³owiekowi w sposób naturalny, lecz przez wiarê
(analogia fidei!)”47 .

Innym teologiem katolickim, z którym Barth za czasów profesury w Bonn
utrzymywa³ ¿ywe kontakty, by³ Robert Grosche (1888-1967). Odbywa³y siê one –
wspomina Barth – na wspólnie zaakceptowanej zasadzie: „Jeœli ma siê do czynie-
nia z autentyczn¹ nietolerancj¹ dogmatyczn¹, to w³aœnie wtedy i tylko wtedy
mo¿na ze sob¹ rozmawiaæ, mo¿na owocnie rozmawiaæ”. Wœród s³uchaczy Bartha
nie brakowa³o katolików. Jego seminaria upodobali sobie szczególnie benedykty-
ni z Maria Laach, z którymi nawet nawi¹za³y siê nici przyjaŸni. Wielokrotnie,

 44 Religionsphilosophie katholischer Theologie, 1927. Przywara urodzi³ siê w Katowicach.
45 E. Busch, dz. cyt., s. 168n.
46 Analogia entis to nauka o podobieñstwie miêdzy Bogiem a cz³owiekiem wynikaj¹cym z tego, ¿e Bóg

i cz³owiek uczestnicz¹ w tym samym bycie.
47 E. Busch, dz. cyt., s. 197.
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niekiedy w towarzystwie studentów, Barth odwiedza³ ich klasztor. Szczególnie
bliski kontakt utrzymywa³ z o. Damasusem Winzenem48 .

W 1932 r. œrodowiska ewangelickie poruszy³ fakt przejœcia na katolicyzm
dwóch teologów protestanckich – Erika Petersona (1890-1960) i Oskara Bauhofe-
ra. Krytykuj¹c ich decyzjê nie szczêdzono przy okazji s³ów krytyki pod adresem
katolicyzmu. Zabieraj¹c g³os w tej sprawie, Barth stwierdzi³: „Uwa¿am katoli-
cyzm za niezwykle silnego, powa¿nego i jedynego przeciwnika teologii ewange-
lickiej, który godny jest powa¿nego potraktowania. W porównaniu z nim ide-
alizm, antropozofia, religijnoœæ ludowa i tzw. ruchy bezbo¿nicze s¹ dziecinn¹ za-
baw¹”. Teologiê ewangelick¹ w jej ówczesnym stanie uwa¿a³ za zbyt s³ab¹, by
mog³a stawiæ czo³a temu przeciwnikowi. „A z dezerterami tymi zgadzam siê co
do tego, ¿e nasza armia jest, jak na razie (…) armi¹ pobit¹”. W innej wypowiedzi,
wi¹¿¹cej siê z t¹ spraw¹, pisa³: „Brak powszechnego zainteresowania Koœcio³em
protestanckim da siê wyjaœniæ tym, ¿e od oko³o 200 lat rzeczywiœcie przesta³ on
byæ interesuj¹cy dla szerokich krêgów”, gdy¿ jako Koœció³ utraci³ substancjê, a
jako Koœció³ protestancki – swój kszta³t. „Koœció³ katolicki jest dla ogó³u bar-
dziej interesuj¹cy dlatego, ¿e jako Koœció³ zdo³a³ zachowaæ swoj¹ substancjê, a
jako Koœció³ katolicki – swój kszta³t (antychrzeœcijañski!)”49 .

Wiosn¹ 1934 r. Barth podj¹³ pierwsz¹ d³u¿sz¹ podró¿ z wyk³adami goœcinnymi
do Francji. Przy tej okazji w Pary¿u, w klasztorze dominikanów, spotka³ znanych
przywódców naukowego ruchu odnowy katolicyzmu francuskiego – Étienne Gil-
sona (1884-1978), Gabriela Marcela (1889-1973) i Jaquesa Maritaina (1882-
1973). Gilson pisa³ póŸniej: „Wielkoœæ dzie³a Bartha polega na tym, ¿e on – a to
dotyczy ka¿dego wyznania chrzeœcijañskiego – wyzna³ i potwierdzi³ bezwzglêd-
ny szacunek dla S³owa Bo¿ego”50 .

Barth, jak ju¿ wspomniano wy¿ej,  da³ publicznie wyraz swemu rozczarowaniu
z powodu nieobecnoœci przedstawicieli Rzymu na zgromadzeniu w Amsterdamie,
ale wkrótce wy³oni³a siê nowa okazja stwarzaj¹ca nadziejê dialogu z katolicy-
zmem. W semestrze zimowym 1948-49 teolog katolicki Hans Urs von "Baltha-
sar" (1905-1988) wyg³osi³ w Bazylei 10 wyk³adów na temat „Karol Barth a kato-
licyzm”, z których potem powsta³a ksi¹¿ka51 . Barth w miarê mo¿noœci uczêszcza³
na te wyk³ady, aby „od niego dowiedzieæ siê czegoœ o sobie”. Od tego czasu obu
teologów zaczê³a ³¹czyæ bliska i za¿y³a przyjaŸñ, umocniona jeszcze wspólnym
zami³owaniem do muzyki Mozarta52 .

Kr¹g przyjació³ Bartha wœród teologów katolickich powoli siê rozszerza obej-
muj¹c dominikanina o. Jerôme Hâmera (przez pewien czas rozumieli siê lepiej,

48 Tam¿e.
49 Tam¿e, s. 197n.
50 Cyt. za: W. A. Visser ‘t Hooft, dz. cyt., s. 89.
51 H.U.v. "Balthasar", Karl Barth. Darstellung und Deutung seiner Theologie, 1951.
52 E. Busch, dz. cyt., s. 325.
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ni¿ by to wynika³o z pracy doktorskiej Hâmera o Barcie), inteligentnego jezuitê
szwajcarskiego o. Henri Bouillarda (pragn¹cego siê równie¿ doktoryzowaæ z teo-
logii Bartha) oraz Gasconera Maydieu’a. Z tym ostatnim spierali siê kiedyœ o nie-
omylnoœæ papiesk¹. W pewnej chwili „Maydieu przerwa³ dyskusjê i przyjaŸnie
powiedzia³: Ne parlons du Pape, parlons de Jésus-Christ!53  . Odpowiedzia³em
mu: – Tak, bo wtedy jesteœmy zgodni” – wspomina Barth54 .

Watykan og³osi³ rok 1950 rokiem œwiêtym. Okolicznoœæ ta da³a Barthowi sposob-
noœæ do intensywniejszych studiów nad katolicyzmem. Ju¿ w semestrze zimowym
1949-1950 prowadzi³ seminarium na temat: „Nauka o usprawiedliwieniu wg Soboru
Trydenckiego”, a w kierowanym przezeñ towarzystwie teologicznym analizowano
mariologiê katolick¹ i encyklikê Mystici Corporis Christi z 1943 roku. W sierpniu
1950 r. ukaza³a siê nowa encyklika Piusa XII Humani generis, o której wyrazi³ siê, ¿e
„wszystkim moim katolickim przyjacio³om odebra³a – jeœli nie zupe³nie, to prawie
zupe³nie – tlen potrzebny do ¿ycia”. Mia³ tutaj na myœli „ca³¹ rzeszê niemieckich, a
zw³aszcza francuskich przyjació³”, którzy – podobnie jak Balthazar – „przez ró¿ne
k³adzenie akcentu (…) chcieli w zupe³nie nowy sposób spogl¹daæ na Centrum, na
‘Pocz¹tkodawcê i Dokoñczyciela wiary’, gdy¿ tylko ta perspektywa umo¿liwia jak¹-
kolwiek teologiê i próbê porozumienia ekumenicznego”55 .

Bartha interesowa³a te¿, oczywiœcie, zapowiedŸ og³oszenia przez Piusa XII
dogmatu o Wniebowziêciu Marii (1 listopada 1950 r.). Wyrazi³ nawet ¿yczenie
wziêcia udzia³u w tej uroczystoœci, „¿eby choæ raz byæ przy tym, gdy ktoœ wypo-
wiada coœ nieomylnego”, a bardziej serio – „poniewa¿ mariologia interesowa³a
mnie zawsze w dosyæ szczególny sposób, jako ¿e upatrywa³em w niej coœ w ro-
dzaju metodycznej zasady ca³ego katolicyzmu rzymskiego”. Nawet zarezerwowa-
no dla niego miejsce w bazylice œw. Piotra, ale ostatecznie w uroczystoœci nie
wzi¹³ udzia³u. By³o rzecz¹ oczywist¹, ¿e – podobnie jak w przypadku encykliki
Humani generis – kwestionowa³ i ten dogmat. „Wraz z decyzjami z roku 1950
(…) zatrzasnê³y siê ró¿ne drzwi. W tej sytuacji trzeba bêdzie przez jakiœ czas
utrzymaæ pewien dystans” – pisa³56 .

W po³owie czerwca 1956 r. Barth uda³ siê wraz z von Balthasarem do Pary¿a,
aby tam prze¿yæ „promocjê doktorsk¹ pewnego jezuity (…), który o mnie napisa³
1200 stron i by³ przes³uchiwany przez 5 godzin na mój temat (na Sorbonie)”. I w
tym kontekœcie ¿artobliwie doda³: „Wiele wskazuje na to, ¿e mam szansê staæ siê
kiedyœ kimœ w rodzaju katolickiego ojca Koœcio³a in partibus infidelium”57 .
Wspomnianym jezuit¹ by³ zaprzyjaŸniony z nim od paru lat o. Henri Bouillard58 .

53 Nie mówmy ju¿ o papie¿u, mówmy o Jezusie Chrystusie!
54 E. Busch, dz. cyt., s. 333.
55 Tam¿e, s. 332n.
56 Tam¿e, s. 333n.
57 In partibus infidelium czyli poza obszarem objêtym dzia³alnoœci¹ Koœcio³a.
58 E. Busch, dz. cyt., s. 378.
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Równie¿ w Pary¿u odby³a siê wkrótce potem promocja innego teologa katolic-
kiego – Szwajcara – ks. Hansa Künga (ur. 1928) na temat nauki o usprawiedli-
wieniu w ujêciu Bartha59 . „Ksi¹¿ka Hansa Künga – pisa³ – œciœle dowodzi³a (…),
¿e miêdzy nauk¹ reformacyjn¹, jak ja j¹ obecnie przedstawiam i wyk³adam, a
w³aœciwie pojmowan¹ nauk¹ Koœcio³a rzymskiego nie ma, w³aœnie w tym central-
nym punkcie, tj. w kwestii usprawiedliwienia, zasadniczej ró¿nicy! ¯aden oficjal-
ny czynnik z tamtej strony nie  zdezawuowa³ dot¹d tej ksi¹¿ki, przeciwnie, ró¿ni
prominenci wypowiadali siê o niej z wyraŸnym uznaniem. Co na to rzec? Czy¿by
zbli¿a³o siê Milenium? A mo¿e znajduje siê ono ju¿ za progiem? Jak bardzo
chcia³oby siê w to wierzyæ!”60 .

Barth napisa³ przedmowê do ksi¹¿ki   Künga, otrzymawszy na to po raz pierw-
szy w ¿yciu urzêdowe imprimatur! Pisa³ w niej, ¿e jeœli przedstawiona przez
Künga nauka mia³aby siê okazaæ nauk¹ prawdziwie katolick¹, „to ja choæ ju¿
dwukrotnie by³em w koœciele S. Maria Maggiore w Trydencie – musia³bym siê
tam udaæ po raz trzeci, aby w skrusze wyznaæ: patres, peccavi! (ojcowie, zgrze-
szy³em)”61 .

ZapowiedŸ zwo³ania soboru przez papie¿a Jana XXIII przyj¹³ Barth z du¿ym
zainteresowaniem. Spotkawszy pod koniec r. 1959 we Francji o. Yvesa Congara
(1904-1995), zapyta³ go: „Co my, inni, mo¿emy zrobiæ dla soboru?”. „Odpowie-
dzia³ mi na to: mo¿ecie za sobór siê modliæ! – Tak, to by³a odpowiedŸ”. I rzeczy-
wiœcie. Podczas któregoœ nabo¿eñstwa Barth modli³ siê g³oœno za papie¿a.
„Wielu potrz¹sa³o g³owami, mówi¹c: – Modli³ siê za papie¿a! A ja na to: – Tak
jest, jemu te¿ to jest potrzebne”62 .

W wielu rozmowach i wywiadach udzielanych na pocz¹tku lat szeœædziesi¹-
tych Barth dawa³ wyraz pe³nym nadziei oczekiwaniom zwi¹zanym z dokonuj¹cy-
mi siê przemianami w katolicyzmie. „Jeszcze niedawno wszyscy uwa¿aliœmy ka-
tolicyzm za skostnia³y twór, teraz nagle (…) dokonuje siê w nim przemiana, i to
w bardzo interesuj¹cym kierunku”. Jako sprawcê tej przemiany Barth ceni³ wyso-
ko papie¿a Jana XXIII, zmar³ego w czerwcu 1963 r. „Godne zastanowienia jest to
– pisa³ – ¿e ten stary Angelo Roncalli de facto wyposa¿y³ papiestwo w nowe
mo¿liwoœci, w obliczu których wiele twierdzeñ wypowiadanych pod adresem tej
instytucji wymaga rewizji. By³ to wartoœciowy cz³owiek (…) Siêgaj¹c nawet 300
lub 600 lat wstecz, nie znajdziemy papie¿a, który mia³by rzeczywiœcie przymioty
pastor bonus63 . Lecz teraz ujrzeliœmy takiego (…), który uwidoczni³ ca³kiem
konkretne przymioty dobrego pasterza”64 .

59 Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung, Einsiedeln 1960.
60 E. Busch, dz. cyt., s. 378.
61 Tam¿e, s. 378n.
62 Tam¿e, s. 396.
63„Dobry pasterz” – tytu³ papieski.
64 E. Busch, dz. cyt., s. 419.
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Barth interesowa³ siê ¿ywo obradami II Soboru Watykañskiego, czerpi¹c infor-
macje nie tylko  z publikacji, lecz tak¿e bezpoœrednio od Hansa Künga, soboro-
wego eksperta, i prof. Oscara Cullmanna (1902-1999), którego zaproszono do
Rzymu w charakterze obserwatora ewangelickiego. Jesieni¹  1963 r. watykañski
Sekretariat do spraw Jednoœci zaprosi³ Bartha, aby wzi¹³ udzia³ w trzeciej sesji
Vaticanum II jako obserwator. Musia³ jednak odmówiæ ze wzglêdów zdrowot-
nych.

Swemu zdumieniu przemianami zachodz¹cymi w katolicyzmie Barth da³ wy-
raz w d³u¿szym wywiadzie dla czasopisma „Réalité” zatytu³owanym: „O zbli¿e-
niu Koœcio³ów” oraz w artykule „Rozwa¿ania nad Soborem Watykañskim II”. W
tym ostatnim pisa³: „Odnowa katolicyzmu powinna nas bardziej interesowaæ ni¿
nieco nudne pytanie o mo¿liwoœci przysz³ych ‘rozmów’ z rzymianami”65 .

Zainteresowanie Bartha odnow¹ Koœcio³a katolickiego nie zmala³o po zakoñ-
czeniu soboru. Dok³adnie studiowa³ dokumenty soborowe i najciekawsze publi-
kacje dotycz¹ce tego wydarzenia. W tym czasie rozesz³a siê pog³oska, jakoby za-
mierza³ przejœæ na katolicyzm. Dementuj¹c j¹ Barth stwierdzi³: „Nie ma obawy,
bym zosta³ katolikiem (…) Konwersje od nas do Koœcio³a rzymskokatolickiego
lub odwrotnie – stamt¹d do naszych Koœcio³ów – nie maj¹ sensu, gdy¿ peccatur
intra muros et extra66 . Mia³oby to sens pod warunkiem (…), ¿e by³oby przej-
œciem nie do innego   Koœcio³a, lecz do Jezusa Chrystusa – Pana jedynego, œwiê-
tego, katolickiego i apostolskiego Koœcio³a. Chodzi jedynie o to, aby i tu, i tam –
ka¿dy na swoim miejscu, w swoim Koœciele us³ucha³ wezwania swego Pana, we-
zwania do Jego s³u¿by”. Z drugiej jednak strony Barth pyta³ coraz niecierpliwiej,
czy takie w³aœnie ‘przejœcie’ nie dokonuje siê bardziej zdecydowanie po stronie
odnowionego katolicyzmu ni¿ po stronie protestantyzmu. Z pewnoœci¹ nie prze-
cenia³ odnowy Koœcio³a katolickiego i w dalszym ci¹gu dostrzega³ w nim liczne
niedostatki. Widzia³ tak¿e, ¿e jego rozumienie odnowy Koœcio³a – w sensie kon-
wersji do Jezusa Chrystusa – nie jest identyczne z pogl¹dami reprezentowanymi
przez tzw. postêpowe skrzyd³o katolickie. Mówi³  z trosk¹, ¿e „niektórzy katolicy
staj¹ siê jedynie zbyt ‘protestanccy’” i „mog¹ powtórzyæ b³êdy, które po naszej
stronie pope³niano od XVI stulecia”. Ostrzega³: „Pamiêtajcie o papie¿u Piusie IX
– m³odzi rewolucjoniœci przemieniaj¹ siê ³atwo w starych reakcjonistów!”67 .

Zainteresowanie Bartha posoborowym katolicyzmem znalaz³o szczytowy wy-
raz jesieni¹ 1966 r. Poniewa¿ nie móg³ wzi¹æ udzia³u w soborze, przeto teraz
zwróci³ siê do kard. Augustyna Bei (1881-1968), przewodnicz¹cego Sekretariatu
do spraw Jednoœci Chrzeœcijan, z proœb¹ o nadrobienie zaleg³oœci. Wkrótce otrzy-
ma³ zaproszenie i pod koniec wrzeœnia 1966, w towarzystwie ¿ony i lekarza,

 65 Tam¿e, s. 420.
66 „Grzeszy siê po obu stronach muru”.
67 E. Busch, dz. cyt., s. 431n.
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podj¹³ – jak pisa³ póŸniej – szeœciodniow¹ peregrinatio ad limina Apostolorum68 .
Jego wizyta polega³a g³ównie na rozmowach z niewielkimi grupami jezuitów i
dominikanów oraz z pracownikami Kurii Rzymskiej na temat uchwalonych przez
sobór dokumentów. „Tylko u Ottavianiego i Perente (w Œwiêtym Oficjum) na-
tkn¹³em siê na nieco ponure oblicza”. Niestety, „trochê krytycznie (…) zapisa³a
mi siê w pamiêci wieczorna wizyta u kardyna³a Bei, podczas której by³em zasko-
czony, ¿e tak dobrej sprawy nie potrafi reprezentowaæ jeszcze lepsz¹ teologi¹.
Dlatego – jak powiedzia³y mi potem osoby towarzysz¹ce – reagowa³ nieco ner-
wowo”69 .

Najprzyjemniej wspomina³ Barth wizytê u jezuitów. „Z mojego miejsca wi-
dzia³em przez ca³y czas kopu³ê œw. Piotra w jesiennym s³oñcu, tak i¿ w trakcie
wymiany pogl¹dów ani przez chwilê nie mog³em zapomnieæ, gdzie siê znajdu-
jê”70 . I nie zapomnia³, czego dowodem by³y pytania, które postawi³. Najwa¿niej-
sze z nich brzmia³o: „Gdzie przebiega granica miêdzy Chrystusem – jako Panem,
Królem i Sêdzi¹ – a Jego Koœcio³em?”. Szczególne zak³opotanie wzbudzi³ innym
pytaniem: jeœli Maria okreœlana jest jako „wzór apostolatu œwieckich” i jako „kró-
lowa aposto³ów”, oznacza³oby to przecie¿ „nadrzêdnoœæ apostolatu œwieckich nad
pozosta³ymi postaciami apostolatu Koœcio³a”71 .

Ostatniego dnia pobytu w Rzymie Barth wzi¹³ ³ w Miêdzynarodowym Kongre-
sie Teologów Katolickich. „Zebrani powitali mnie brawami (…) – wspomina³. –
Przedstawiono mnie z imienia, tak jak obecnych kardyna³ów (jakbym by³ jednym
z nich, ale brakowa³o mi jednak zwi¹zanej z t¹ godnoœci¹ czapeczki!) i umiesz-
czono w fotelu na równej wysokoœci z nimi”. Bezpoœrednio potem odby³a siê
„jeszcze poufna rozmowa z kolegami Rahnerem, Ratzingerem i Semmelrothem
(…), podczas  której poprosi³em, aby w mojej obecnoœci przedstawili swoje –
nieco siê ró¿ni¹ce – pogl¹dy na sprawy mariologii”72 .

„Punktem kulminacyjnym naszych rzymskich dni – nie pod wzglêdem rzeczo-
wym, lecz dramatycznym – by³a oczywiœcie audiencja w najœwiêtszym sanktu-
arium Koœcio³a rzymskokatolickiego” – u papie¿a Paw³a VI, który „przyj¹³ nas
dos³ownie z otwartymi ramionami (…) i zrobi³ na mnie wra¿enie cz³owieka god-
nego szacunku, nawet mi³oœci, lecz w jakimœ te¿ sensie – wspó³czucia. Zacz¹³ (po
krótkiej mowie pochwalnej na moj¹ czeœæ) od niemal wzruszaj¹cego wyznania,
¿e tak trudno jest nosiæ i w³adaæ kluczami Piotra, powierzonymi mu przez Pana”.
Barth zada³ mu kilka pytañ; miêdzy innymi – czy zgodzi³by siê, aby w formule
fratres sejuncti (bracia od³¹czeni) akcentowane by³o s³owo fratres („bracia”). Pa-
pie¿ sk³onny by³ przyznaæ mu racjê. Poruszyli w rozmowach tak¿e trudny pro-

68 Por. K. Barth, Ad limina Apostolorum, Berlin 1969, s. 11.
69Tam¿e, s. 12n;  E. Busch, dz. cyt., s. 433.
70 K. Barth, Ad limina Apostolorum, dz. cyt., s. 12.
71 Tam¿e, s. 25.
72 Tam¿e, s. 14.
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blem mariologii. Pawe³ VI s³ysza³, ¿e Barth da³by pierwszeñstwo przed Mari¹
„Józefowi, opiekunowi Jezusa, jako prototypowi istoty i funkcji Koœcio³a”,
tote¿ „zapewnia³ mnie – pisa³ teolog reformowany – ¿e bêdzie siê za mnie mo-
dliæ, aby w tej kwestii, mimo mego podesz³ego wieku, zosta³o mi jeszcze daro-
wane g³êbsze zrozumienie. Na zakoñczenie audiencji Barth podarowa³ papie¿o-
wi cztery swoje ksi¹¿ki, natomiast Pawe³ VI wrêczy³ mu faksymilie Kodeksu
Watykañskiego73 .

Ogólne wra¿enie z podró¿y do Rzymu uj¹³ Barth nastêpuj¹co: „Koœció³ i teo-
logia po tamtej stronie zosta³y wprawione w ruch; nie zdawa³em sobie sprawy, ¿e
przybra³ on takie rozmiary”. I ¿artobliwie: „W ka¿dym razie papie¿ nie jest anty-
chrystem!”74 .

Niemal do samej œmierci Barth utrzymywa³ kontakt korespondencyjny z pa-
pie¿em Paw³em VI. Organizowa³ te¿ seminaria  poœwiêcone najwa¿niejszym do-
kumentom soborowym, na które zaprasza³ wybitnych teologów katolickich. Licz-
nie odwiedza³y go równie¿ grupy studentów i duchownych z Koœcio³a katolickie-
go75 . Kilka miesiêcy przed œmierci¹ opublikowa³ artyku³, w którym domaga³ siê
zniesienia paragrafu w konstytucji szwajcarskiej, który zabrania³ jezuitom podej-
mowania dzia³alnoœci na obszarze pañstwa. Napisa³ te¿ list otwarty do pewnego
zbyt zuchowato – jego zdaniem – wystêpuj¹cego teologa katolickiego, którego
napomina³: „Prawda przestaje byæ prawd¹, jeœli jest prezentowana i wypowiadana
bez mi³oœci”76 .

Uroczystoœci ¿a³obne po œmierci Karola Bartha odby³y siê w katedrze w Bazy-
lei w dniu 14 grudnia 1968 r. i sta³y siê wielkim wydarzeniem ekumenicznym.
Ho³d temu wielkiemu teologowi ewangelicko-reformowanego, którego dzie³o
przekroczy³o granice konfesyjne, oddali przedstawiciele g³ównych wyznañ chrze-
œcijañskich.

 73 Tam¿e, s. 14nn.
74 Tam¿e, s. 17.
75 E. Busch, dz. cyt., s. 434n.
76 Tam¿e, s. 441.
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ANTYJUDAIZM CHRZEŒCIJAÑSKI
– £¥CZY CZY DZIELI
W D¥¯ENIACH EKUMENICZNYCH?
Chrzeœcijañska refleksja nad antyjudaizmem

W Talmudzie zawarta jest pewna historia: kiedy Bóg stwarza³ œwiat, przydzie-
li³ mu dziesiêæ porcji piêkna – dziewiêæ ofiarowa³ Jerozolimie, jedn¹ reszcie
œwiata. Podobnie Bóg musia³ uczyniæ z m¹droœci¹ – dziewiêæ czêœci  dla Jerozoli-
my, a jedn¹ dla reszty œwiata. M. Czajkowski pisze, ¿e gdy przysz³o do podzia³u
cierpienia, Bóg równie¿ zastosowa³ te same proporcje: jedn¹ dla œwiata, dziewiêæ
dla Jerozolimy1 . Takie wra¿enie mo¿na odnieœæ, gdy zg³êbia siê losy ludnoœci
¿ydowskiej w Europie, które niezmiennie przez 2000 lat naznaczone by³y cierpie-
niem tego Ludu. Od momentu, kiedy chrzeœcijañstwo oficjalnie sta³o siê religi¹
dominuj¹c¹ w œwiecie (313 r.) historia ¯ydów obfitowa³a w tragiczne wydarze-
nia. Œwiat chrzeœcijañski, który g³osi³ Dobr¹ Nowinê o Jezusie z Nazaretu, zapisa³
w swej historii równie¿ ciemn¹ kartê: wzbudzania nienawiœci, przeœladowania,
posuwania siê do zabójstwa, uczenia pogardy wobec Ludu Wybranego, z którego
wyrós³.

Antyjudaistyczne tendencje chrzeœcijañskiego przekazu spowodowa³y zani-
kanie œwiadomoœci ¿ydowskich korzeni chrzeœcijañstwa. Oskar¿anie ¯ydów o
mordy rytualne, profanacje hostii, zatruwanie studzien, roznoszenie zarazy; na-
uczanie o ¯ydach jako przeklêtych i na wieki odrzuconych przez Boga dzie-
ciach szatana; liczne akty skierowane przeciwko nim, a opracowane przez
zwierzchników koœcielnych podczas synodów i soborów powszechnych – to
wszystko jest bezdyskusyjnym dowodem winy, jaka ci¹¿y na chrzeœcijanach.
Nauczanie i praktyka koœcielna doprowadzi³y do spaczenia wielu sumieñ i po-

1 Zob. M. Czajkowski, Jan Pawe³ II w drodze do Ziemi Izraela, „Midrasz”  2000, nr 3,  s. 18.
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zwoli³y, by w czasie próby chrzeœcijanie wybrali ideologiê niezgodn¹ z naucza-
niem Jezusa Chrystusa. Antyjudaizm przygotowa³ drogê antysemityzmowi, któ-
ry doprowadzi³ do Zag³ady.

Wed³ug A. Klugmana nie by³oby antysemityzmu bez wczeœniejszego antyju-
daizmu religijnego2 . Niew¹tpliwie w³aœnie religia chrzeœcijañska (a mo¿e jej
wypaczenie) zrodzi³a antyjudaizm. To w chrzeœcijañskiej Europie, która od
dwóch tysiêcy lat zna³a Jezusa Chrystusa i Jego nauczanie, dokona³a siê tra-
giczna historia Ludu Wybranego i ukochanego przez Boga. Bez wielu lat chrze-
œcijañskiego nauczania pogardy wobec ¯ydów, to, co spotka³o ¯ydów w ich hi-
storii nie by³oby mo¿liwe. Prawdê tê celnie wyrazi³ prymas Koœcio³a anglikañ-
skiego, abp Robert Runcie, który w 1988 roku (w 50 rocznicê Nocy
Kryszta³owej) powiedzia³: „Bez wieków chrzeœcijañskiego antysemityzmu
gwa³towna nienawiœæ Hitlera nigdy by nie znalaz³a tak silnego oddŸwiêku. Bez
wielowiekowego zatruwania umys³ów chrzeœcijañskich Holokaust (Szoa) by³by
nie do pomyœlenia”3 . Dziœ Koœció³ (równie¿ rzymskokatolicki) odwa¿nie przy-
znaje siê do w³asnej odpowiedzialnoœci za wydarzenia ubieg³ego stulecia. Sta-
niêcie  w wyzwalaj¹cej prawdzie osi¹gnê³o kulminacjê w 2000 roku, kiedy Jan
Pawe³ II – zwierzchnik Koœcio³a rzymskokatolickiego – przeprosi³ wyznawców
judaizmu za wszelkie z³o, którego dokonali chrzeœcijanie. Papie¿ sta³ siê konty-
nuatorem nowej myœli teologicznej wypracowanej przez Ojców soborowych
podczas II Soboru Watykañskiego.

Koœció³ zosta³ zmuszony do ustosunkowania siê do niezgodnych z historyczn¹
prawd¹ oskar¿eñ ¯ydów o mordy rytualne i profanacje hostii oraz fa³szywego
nauczania teologicznego mówi¹cego o ¿ydowskiej winie za œmieræ Jezusa ci¹¿¹-
cej na ¯ydach wszystkich epok.W œwiadomoœci przeciêtnego wiernego ¯yd jawi³
siê jako dziecko szatana, bestia o specyficznym zapachu, który zniszczyæ mo¿e
jedynie chrzest4 . Sobór rozprawi³ siê z tymi stereotypami i wypracowa³ now¹ teo-
logiê judaizmu.

Alina Ca³a w artykule poœwiêconym pocz¹tkom chrzeœcijañskiego antyjuda-
izmu wykazuje, i¿ antyjudaizm rozwija³ siê wraz „z geograficznym i czasowym

2 Por. A. Klugman, ¯yd – co to znaczy?, Warszawa 2003, s. 194.
3 Cyt. za: Brat Johanan, Chrzeœcijanie i antysemityzm. Miêdzy bolesn¹ przesz³oœci¹ a nadziej¹ jutra,

Kraków 2000, s. 16.
4 „W póŸnym œredniowieczu wyznawcom judaizmu przypisywano ‘dziwne’, ‘perwersyjne’ cechy fizycz-

ne, np. miesi¹czkê u mê¿czyzn albo rodzenie dzieci przez pêpek matki. Pod ubraniem mieli ukrywaæ ogony
lub rogi. Ich stopy mia³y byæ pokrzywione. Uwa¿ano, ¿e s¹ szczególnie podatni na niektóre choroby, jak
hemoroidy, skrofu³y, parchy, przepuklina, na inne zaœ (jak tr¹d, ospa, gruŸlica) odporni. Najd³u¿ej, bo po
czasy wspó³czesne, utrzyma³ siê przes¹d o specyficznym zapachu (foetor judaicus), którego znikniêcie mia³
zapewniæ jedynie chrzest. Te w³aœciwoœci czyni³y z nich nie tylko ‘sojuszników szatana’, ale i wykluczone z
krêgu ludzkoœci ‘bestie’, których zabicie nie poci¹ga³o za sob¹ naruszenia zasad spo³ecznych ani etyki” A.
Ca³a, Pocz¹tki chrzeœcijañskiego antyjudaizmu w: S³owo Pojednania. Ksiêga pami¹tkowa z okazji siedem-
dziesi¹tych urodzin ksiêdza Micha³a Czajkowskiego, (red. J. Warzecha), Warszawa  2004,  s. 511.

5 A. Ca³a, Pocz¹tki chrzeœcijañskiego antyjudaizmu..., art. cyt., s. 502.
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oddaleniem od kolebki chrzeœcijañstwa”5 , z czego wynika, ¿e Koœcio³y wschod-
nie oraz orientalne (przedchalcedoñskie Koœcio³y narodowe) nie zosta³y tak bar-
dzo ska¿one nauczaniem anty¿ydowskim jak Koœció³ zachodni, bizantyjski i wi-
zygocki arianizm. W Imperium Rzymskim chrzeœcijañstwo i judaizm by³y reli-
giami konkurencyjnymi, dlatego nowa religia (zwalczana przez Rzymian) zaczê³a
walczyæ o sw¹ odrêbnoœæ. Chrzeœcijañstwo nastawione by³o na misje (tak¿e
wœród ¯ydów), judaizm zaœ podkreœla³ sw¹ wy³¹cznoœæ jako religia jednego, wy-
branego przed wiekami Ludu. W tym czasie zaczê³y rodziæ siê ostre polemiki teo-
logiczne, które zapocz¹tkowa³y chrzeœcijañski antyjudaizm.

Wyznawcy Chrystusa coraz silniej zaczêli podkreœlaæ rozdzielnoœæ obu Testa-
mentów, a poniewa¿ uwa¿ali, ¿e zajêli miejsce Ludu Wybranego6 , ¯ydzi zostali
uznani za niewygodnych œwiadków. Obarczono ich wiêc win¹ za œmieræ Jezusa z
Nazaretu. Odt¹d ¯ydzi mieli ¿yæ w poni¿eniu jako œwiadkowie gniewu Bo¿ego.
Stali siê przedstawicielami ni¿szej klasy: bez czci (infames), brzydcy (turpes),
przewrotni (perversi) – odrzuceni przez Boga za grzech Ukrzy¿owania Jego
Syna. Od œredniowiecza a¿ po czasy wspó³czesne by³ to wystarczaj¹cy argument,
by rozgrzeszyæ chrzeœcijañskie napaœci na ¯ydów.

Ojcowie Koœcio³a wypowiadaj¹c siê na temat ¯ydów mówi¹ o zabójcach
Pana, adwokatach, czy nawet dzieciach diab³a7  – Grzegorz   z Nyssy nazywa ich
nawet demonami. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e kazania g³oszone przez ksiê¿y w ko-
œcio³ach, gdzie ca³a liturgia odbywa³a siê  w jêzyku ³aciñskim, wiêc dla wiernych
elementem zrozumia³ym by³o tylko to, co ksi¹dz g³osi³ w jêzyku ojczystym, a
wiêc kazanie, odnosi³y katastrofalne skutki, których apogeum ujrzeliœmy podczas
II wojny œwiatowej. W œwietle katechez i kazañ koœcielnych, a tak¿e liturgicz-
nych modlitw, a¿ do czasów wspó³czesnych Lud ¯ydowski by³ przedstawiany
jako niewierny, cudzo³o¿ny, bezbo¿ny, lud zdrajców i morderców. ¯ydzi byli za-
wsze uto¿samiani z negatywnymi postaciami Biblii; tak wiêc w nauczaniu ko-
œcielnym podkreœlano, ¿e Kain by³ ¯ydem, ale Abla pochodzenia nie wspomina-
no, Judasz by³ ¯ydem, ale o innych aposto³ach i Jezusie zapominano, ¿e to tak¿e
¯ydzi, faryzeusze to ¯ydzi, ale t³um pod¹¿aj¹cy za Chrystusem nie by³ tej naro-
dowoœci. W nauczaniu skierowanym do wiernych ¯yd by³ przedstawicielem
wszystkiego, co z³e, ob³udne, fa³szywe.

6 Niektórzy historycy Koœcio³a za podstawê chrzeœcijañskiego antyjudaizmu uznaj¹ ideê przejêcia przy-
mierza przez chrzeœcijan i pozbawienia go ¯ydów, zob. M. Horoszewicz, Przez dwa milenia do rzymskiej
synagogi: Szkice o ewolucji postawy Koœcio³a katolickiego wobec ¯ydów i judaizmu, Warszawa 2001, s. 27.

7 Dla œw. Grzegorza z Nyssy ¯ydzi s¹ „zabójcami Pana, nienawidz¹cymi Boga, adwokatami diab³a, de-
monami”, dla œw. Hieronima: „wê¿ami, których obrazem jest Judasz i których modlitwa jest jak ryk os³a”,
dla Jana Z³otoustego ¯ydzi to: „przewrotni ³otrzy, niszczyciele, rozpustnicy podobni œwiniom, okrutniejsi
ni¿ dzikie bestie (...), ofiaruj¹ swoje dzieci diab³u; nie ma przebaczenia dla ich bogobójstwa (...) Bóg niena-
widzi ¯ydów i zawsze ich nienawidzi³” Pokazuje ¯ydów jako ¿ar³oków, pijaków, nienawidz¹cych innych,
którzy zamiast modliæ siê tarzaj¹ siê w rozkoszach cielesnych wœród ladacznic  i zboczeñców. Wszystkie
cytaty pochodz¹ z ksi¹¿ki Brata Johanana, Chrzeœcijanie..., dz. cyt., s. 23.
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Jednym z najciê¿szych zarzutów, które chrzeœcijañstwo skierowa³o do wy-
znawców judaizmu, by³o oskar¿enie o Ukrzy¿owanie Chrystusa8 , jak wykazuj¹
badania teologiczne, wynikaj¹ce z b³êdnej interpretacji s³ów ewangelisty Mate-
usza: „Krew Jego na nas i nasze dzieci” (Mt 27, 25). Z oskar¿eniem tym ostatecz-
nie rozprawiono siê w Koœciele w ustaleniach Vaticanum Secundum. Soborowa
deklaracja Nostra aetate sprzeciwi³a siê rozpowszechnionemu mniemaniu o zbio-
rowej, do dziœ ci¹¿¹cej na ¯ydach odpowiedzialnoœci za Ukrzy¿owanie Jezusa:
„Choæ w³adze ¿ydowskie wraz ze swymi zwolennikami domaga³y siê œmierci
Chrystusa, jednak¿e to, co pope³niono podczas Jego mêki, nie mo¿e byæ przypisa-
ne ani wszystkim bez ró¿nicy ¯ydom wówczas ¿yj¹cym, ani ¯ydom dzisiejszym”
(NA 4).  Twierdzenie to odrzuci³o ca³kowicie i bezpowrotnie nie tylko historycz-
ny zarzut bogobójstwa, który nie raz okupiony zosta³ œmierci¹ niewinnych, ale
przede wszystkim interpretacjê Szoa jako kary za winê zabójstwa Chrystusa.

Winê za œmieræ Jezusa ponosz¹ wszyscy ludzie, wszyscy ci, którzy mimo i¿
wierz¹ w Chrystusa, nadal pope³niaj¹ grzechy9 . Potwierdzi³ to Jan Pawe³ II mó-
wi¹c: „... zdajemy sobie sprawê, ¿e wszyscy jesteœmy odpowiedzialni za krzy-
¿ow¹ œmieræ Chrystusa z powodu grzechów – wszyscy...”10 .

Znamiennym jest, ¿e s³owa „Krew Jego na nas i nasze dzieci” zapisane w
Ewangelii wed³ug œw. Mateusza, dopiero w IV wieku zinterpretowano jako kl¹-
twê, któr¹ rzuci³ na siebie Lud ¯ydowski11 , a która mia³a trwaæ tak¿e w nastêp-
nych pokoleniach Izraela. Przez 300 lat chrzeœcijañstwo nie obarcza³o ¯ydów bo-
gobójstwem. Niew¹tpliwie wiêc anty¿ydowska interpretacja s³ów Ewangelisty
Mateusza zwi¹zana by³a z ówczesnym konfliktem chrzeœcijañsko-¿ydowskim.

Okrzyk powy¿szy zosta³ zaczerpniêty z Pierwszej czêœci Biblii12  i w³o¿ony
przez Mateusza (lub jako wytwór przedmateuszowy) w usta „ca³ego ludu”. S³owa
te skonfrontowane z logionem zawartym w Ewangelii wg œw. £ukasza (£k 23,
34), w którym Jezus modli siê za swoich przeœladowców, bez w¹tpienia wskazuj¹

8 Zagadnieniu temu zosta³a poœwiêcona dysertacja doktorska G. Ignatowskiego pt.: Odpowiedzialnoœæ za
œmieræ Jezusa w dokumentach koœcielnych i polskich podrêcznikach katechetycznych, Warszawa-£ódŸ 1996.

9 Por. KKk nr 1851. Podobnie wypowiedzia³a siê Komisja Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ów w
1968 roku, zob. G. Ignatowski, Odpowiedzialnoœæ..., dz. cyt., s. 101. Takie te¿ rozumienie odpowiedzialno-
œci za œmieræ Jezusa wykazuj¹ teologowie prawos³awni: Abp. Ioann (Szachowski): „Odpowiedzialnoœæ za
ukrzy¿owanie Boga spoczywa na ka¿dym cz³owieku”, cyt. za: T. Terlikowski, Bogobójcy czy starsi bracia.
Myœliciele rosyjskiego prawos³awia wobec judaizmu, Warszawa 2004, dz. cyt., s. 74. M. Bierdiajew: „Chrze-
œcijanie, b¹dŸ te¿ ci, którzy nazywaj¹ siê chrzeœcijanami, w ci¹gu d³ugiej historii swoimi czynami krzy¿owa-
li Chrystusa, krzy¿owali tak¿e Chrystusa przez swój antysemityzm, swoj¹ nienawiœæ i swoje gwa³ty”, cyt.
za: T. Terlikowski, Bogobójcy..., dz. cyt., s. 70, równie¿ S. Bu³gakow odrzuca to fa³szywe przekonanie (zob.
T. Terlikowski, Bogobójcy..., dz. cyt., s. 55).

10 Jan Pawe³ II, Katecheza z dnia 29. 09. 1988, cyt. za: ¯ydzi i judaizm w nauczaniu w nauczaniu Jana
Paw³a II 1978-2005, oprac. W. Chrostowski, Warszawa 2005,  dz. cyt., s. 153.

11 Zob. ¯ydzi i judaizm w nauczaniu..., dz. cyt., s.132.
12 „Niech odpowiedzialnoœæ za ni¹ (krew) spadnie na g³owê Joaba i na ca³y jego ród” (2 Sm 3,29) lub

„Je¿eli mnie zabijecie, krew niewinnego spadnie na was, na to miasto i jego mieszkañców” (Jr 26,15).
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na chêæ odci¹¿enia Pi³ata i przeniesienia winy na ¯ydów, którzy staj¹ siê odt¹d
„przeciwnikiem jako takim”13 . Nieobecnoœæ £ukaszowego tekstu w niektórych
póŸniejszych rêkopisach jednoznacznie wskazuje na celowe i œwiadome wykre-
œlenie tego fragmentu. K. Schelkle wskazuje, ¿e nieobecnoœæ tych s³ów jest wyni-
kiem chrzeœcijañskiej wrogoœci do judaizmu, która nie mog³a pozwoliæ na to, by
Chrystus modli³ siê za swoich katów i wybaczy³ im14 .

F. Mussner wyjaœnia, ¿e z historyczno-krytycznego punktu widzenia jest
ma³o prawdopodobne, by przed Pi³atem zgromadzi³ siê „ca³y lud” ¯ydów
wraz z arcykap³anami i starszymi. Prawdopodobnie miejscem zdarzenia (choæ
dziœ czasem poddawanym w w¹tpliwoœæ) by³ wewnêtrzny dziedziniec zamku
Antonia, który mia³ powierzchniê ok. 2500 m kw (por. J 19,13). Na dziedziñ-
cu mog³o zmieœciæ siê co najwy¿ej 4000-4500 ludzi. W czasie Paschy w Jero-
zolimie tamtych czasów mog³o przebywaæ oko³o 180 000 ludzi. Ludzie zebra-
ni przed Pi³atem (których czêœæ by³a przychylna Jezusowi, bowiem jak podaje
Ewangelia chodzi³y za nim t³umy) mogli stanowiæ 2-3 procent wszystkich
osób znajduj¹cych siê wtedy w Œwiêtym Mieœcie – nie by³a to wiêc reprezen-
tatywna grupa ¿ydowska15 , choæ z Ewangelii wiemy, ¿e wœród tej grupy by³y
w³adze ¿ydowskie.

Wiêkszoœæ Koœcio³ów chrzeœcijañskich upora³a siê z wyeliminowaniem oskar-
¿enia o bogobójstwo (tak¿e w gremiach ekumenicznych16 ), wci¹¿ jednak te trady-
cyjne wierzenia obecne s¹ w ludowej kulturze i pobo¿noœci, widoczne szczegól-
nie podczas misteriów pasyjnych17 .

 13 F. Mussner, Traktat o  ¯ydach, Warszawa 1993, s. 323.
14 Podajê za Z. Paszta, dysertacja doktorska: Ewolucja postawy luteranizmu wobec ¯ydów i judaizmu.

Studium historyczno-krytyczne, Warszawa 2004, s. 159. Dalej autor dysertacji stawia niezwykle wa¿ne reto-
ryczne pytanie, wynikaj¹ce z zestawienia s³ów Mt 27,25 oraz £k 23,34: „Co mianowicie jest dla chrzeœcijañ-
skich odbiorców bardziej wi¹¿¹ce: s³owa wykrzykuj¹cego przekleñstwo t³umu czy modlitwa Zbawiciela?”.

15 Por. F. Mussner, Traktat..., dz. cyt., s. 323-324. Autor udowadnia tak¿e, ¿e ma³o prawdopodobny jest
gest Pi³ata umywaj¹cego sobie rêce. Gest ten stanowi³ bowiem uznanie, ¿e wyrok ukrzy¿owania jest równo-
znaczny z „mordem s¹dowym”. Trudno uwierzyæ, ¿e on, jako przedstawiciel wszechpotê¿nego Rzymu, pu-
blicznie przyzna³ siê do nies³usznej decyzji i zademonstrowa³ bezsilnoœæ Imperium wobec ¿¹dañ t³umu. Sce-
na umycia r¹k przez Pi³ata jest wiêc kolejnym elementem œwiadcz¹cym o chrzeœcijañskiej tendencji obci¹¿a-
nia ¯ydów win¹ za œmieræ Jezusa. J. Salij interpretuje gest Pi³ata jako usi³owanie odzyskania w³asnej
niewinnoœci „za pomoc¹ magicznego gestu”. Ten¿e, Czy ¯ydzi ukrzy¿owali Pana Jezusa?, WiêŸ „Pod wspól-
nym niebem”– wydanie specjalne, 1998, s. 54.

16 Zob. np. In our time: the flowering of Christian-Jewish Dialogue, red. E. J. Fischer, L. Klenicki, NY –
Mahwah, 1990; The Theology of the Churches and its Member Churches, red. A. Brockway, P. Van Buren,
R. Rendtorff, S. Schoon, Genewa, 1988; J. Card. Willebrands, The Church and the Jewish People: New Con-
siderations, NY – Mahwah, 1992.

17 Na internetowej stronie www.rumburak.friko.pl mo¿na obejrzeæ zdjêcie z 2001 roku z uroczystoœci
Wielkiego Pi¹tku w Pruchniku, na którym dzieci w wieku szkolnym ok³adaj¹ kijami kuk³ê z napisem „Jude”.
Dla równowagi: w 2006 roku dzieci z Prywatnej szko³y Didasko w Warszawie przy pomocy katechety wy-
stawi³y Misterium Zmartwychwstania, gdzie odwo³ano siê do symboliki ¿ydowskiej (miêdzy innymi: przed-
stawiany Jezus modli³ siê z talitem na g³owie po hebrajsku, ³ama³ macê i ni¹ dzieli³ siê z uczniami), a ca³emu
spotkaniu towarzyszy³a wspó³czesna muzyka izraelska.
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Zdanie zawarte w Ewangelii wg œw. Mateusza to nie jedyny nowotestamental-
ny tekst interpretowany przeciwko ¯ydom. Egzegeci biblijni przeanalizowali
wszystkie pisma Nowego Testamentu doszukuj¹c siê w nich podstaw dla chrze-
œcijañskiego antyjudaizmu, a nastêpnie nazistowskiego antysemityzmu18 . Do pro-
blemu tego ustosunkowa³ siê tak¿e Jan Pawe³ II, który w Przemówieniu do
uczestników sympozjum dotycz¹cego antyjudaizmu powiedzia³: „W œwiecie
chrzeœcijañskim (...) zbyt d³ugo kr¹¿y³y b³êdne i niesprawiedliwe interpretacje
Nowego Testamentu dotycz¹ce narodu ¿ydowskiego i jego domniemanych win,
rodz¹c wrogie postawy wobec tego ludu”19 .

Kolejnym zarzutem stawianym chrzeœcijañstwu wzglêdem odpowiedzialnoœci
za Szoa jest niezwykle wa¿ny dla teologii termin „¯ydzi” u¿ywany przez czwar-
tego Ewangelistê.

„¯ydzi” przedstawiani przez Jana Aposto³a rzeczywiœcie nie s¹ postaciami pozy-
tywnymi (choæ zdarzaj¹ siê takie przypadki – zob.  4,9; 4,22; 8,31; 11,45): najczê-
œciej przedstawiani s¹ jako monolit, masa niezró¿nicowana, wszyscy ¯ydzi20 , któ-
rzy d¹¿¹ do zg³adzenia Jezusa. Wed³ug P. Szeflera termin „¯ydzi” ma podwójne
znaczenie: dos³owne – ludzie, z którymi nie zgadza siê Jezus, i typiczne – z³o uoso-
bione w postaci ludzi odrzucaj¹cych Bo¿ego Syna21 . M. Cook uwa¿a, ¿e zwrot ten
by³ standardowym okreœleniem ¿ydowskiej ludnoœci ¿yj¹cej w diasporze, chc¹cej
podkreœliæ sw¹ odrêbnoœæ od pogan. Wniosek ten wyci¹gn¹³ na podstawie analizy
staro¿ytnych dzie³ (2 i 3 Ksiêga Machabejska oraz pisma Filona i Józefa Flawiu-
sza)22 . Ewangelia nie u³atwia rozszyfrowania, kim s¹ owi ¯ydzi – wysy³aj¹cy z Je-
rozolimy kap³anów i lewitów (1,19), domagaj¹cy siê od Jezusa jakiegoœ znaku
(2,18.20), przeœladuj¹cy Jezusa (5,10.15.16.18), szemrz¹cy przeciwko Niemu (6,41)
itd. Niektóre interpretacje wskazuj¹, ¿e czasem to centralna w³adza ¿ydowska, fary-
zeusze, nadzorcy Œwi¹tyni, czasem „¯ydzi” to przeciwnicy wewn¹trz wspólnoty
Janowej. „Semantyczny walor terminu ‘¯ydzi’ jest wiêc chwiejny. Raz s¹ oni jed-
noznacznie przeciwnikami Jezusa, innym razem prawie nie ró¿ni¹ siê od ‘t³u-
mu’”23 , jednak¿e zazwyczaj s¹ tymi, którzy odrzucaj¹ Jezusa.

Aposto³ mimo negatywnej oceny Synagogi, nie ocenia negatywnie judaizmu
jako takiego, co wiêcej formu³uje bardzo wa¿n¹ tezê: „Zbawienie z ¯ydów”24 ,

18 Czêsto wprost stawiaj¹c pytania np.: „Marek: pierwszy Ewangelista – pierwszy antysemita?”
(M. Czajkowski), „Czy Jan jest antysemit¹?” (A. Kuœmirek) i inni.

19 Jan Pawe³ II, Przemówienie z dnia 31.10.1997, cyt., za: ¯ydzi i judaizm w nauczaniu..., dz. cyt., s. 249.
20 Por. B. Górka, „K³opotliwa” wieloznacznoœæ pojêcia „Ioudaioi” w Ewangelii Jana, „Przegl¹d Reli-

gioznawczy” 2003, nr 2 (208), s. 21.
21 Zob. P. Szefler, ¯ydzi w czwartej Ewangelii, w: Egzegeza Ewangelii œw. Jana, red. F. Gryglewicz,

Lublin 1976, s. 197-204.
22 Podajê za: A. Kuœmirek, ¯ydzi w Ewangelii Jana, „Studia Theologica Varsaviensa”  1992, z. 2,  s. 123.
23 F. Mussner, Traktat..., dz. cyt., s. 300.
24 Zob. M. Wojciechowski, Nowotestamentowe teksty o ¯ydach w nowszych polskich przek³adach biblij-

nych, „Collectanea Theologica”  1993, z. 2, s. 82.
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która broni autora Ewangelii przed zarzutem antyjudaizmu. Bo¿e przymierze
Pierwszego Testamentu jest wiêc wci¹¿ obowi¹zuj¹ce, ale w³aœnie dziêki Chry-
stusowi rozszerzone na pogan. Bierze jednak¿e swój pocz¹tek w Ludzie ¯ydow-
skim, pochodzi z tego ludu: „Nie ma innego zbawienia sprawianego przez Boga
w historii i nie innego narodu, który móg³by go wyrêczyæ w tym wzglêdzie. Jego
pozycja ma charakter niezbywalny i nieodwo³alny”25 .

Ten sam Aposto³ (b¹dŸ ktoœ ze wspólnoty Janowej) wk³ada w usta Jezusa naj-
ostrzejsze s³owa skierowane do „¯ydów”: „Wy macie diab³a za ojca...” (8,44). F.
Mussner podaje, ¿e podobne zwroty mo¿na spotkaæ w zwojach z Qumran26 . M.
Czajkowski przypomina,  ¿e w mowie tej Jezus zwraca siê do ¯ydów, którzy mu
uwierzyli27 . Zanim jednak wypowiada to okrutne zdanie podwa¿a Abrahamowe
ojcostwo swoich rozmówców – owszem uznaje ich za dzieci Abrahama w sensie
fizycznym (sperma w.37), ale nie duchowym (tekna). Rozró¿nienie to jest nie-
zwykle wa¿ne z punktu widzenia chrystologii – potomkowie ze sperma to pseu-
dowierz¹cy chrzeœcijanie, zaœ z tekna – autentyczni chrzeœcijanie, którzy ca³ymi
sob¹ przyjêli S³owo Jezusa. Jezus w zdaniu tym wskazuje na swojego prawdziwe-
go przeciwnika, którym nie s¹ ¯ydzi, lecz diabe³ – pierwszy zabójca i k³amca. Jan
w³o¿y³ te s³owa w usta Jezusa, bowiem, jak pisze S. Mêdala, „Jan nie pisa³ swojej
Ewangelii przeciw ¯ydom, lecz napisa³ Ewangeliê, aby czytelnicy (adresaci bez-
poœredni i potencjalni) trwali w swej wierze chrzeœcijañskiej, ¿eby wierzyli, ¿e
Jezus jest eschatologicznym mesjaszem...”28 . Ponadto ci, którzy d¹¿¹ do zabicia
Jezusa (a wiêc przelania niewinnej krwi) wystêpuj¹ przeciwko V przykazaniu.
Tak¿e w ocenie Tory ka¿dy, kto ³amie to przykazanie staje siê morderc¹ i dziec-
kiem diab³a29 . Zdanie to wedle za³o¿eñ autora nie zosta³o skierowane przeciw
¯ydom. Ma ono wymiar uniwersalny. Szkoda jedynie, ¿e egzegeza tak póŸno
uœwiadomi³a to wiernym wyznawcom Chrystusa, gdy¿ s³owa te zdo³a³y wyrz¹-
dziæ w historii wiele z³ego, sta³y siê bowiem swoistym apelem wzywaj¹cym do
uprawnionego przeœladowania ziomków Chrystusa – Jego prawdziwych braci i
sióstr.

W zrozumieniu Janowego (niesprawiedliwego) terminu „¯ydzi” oraz nega-
tywnego przedstawiania wspólnoty ¿ydowskiej niezbêdne jest poznanie sytuacji
historycznej czasów wspólnoty Janowej, Sitz im Leben ówczesnych tekstów. Nie
by³y to czasy ³atwe dla nowo kszta³tuj¹cej siê wspólnoty chrzeœcijañskiej, nie
by³y te¿ ³atwe dla wspólnoty ¿ydowskiej, która w 70 roku, po zburzeniu Œwi¹tyni

 25 B. Górka, „K³opotliwa”..., art. cyt., s. 28.
26 „Jest to typowy styl <polemiki z heretykami>, u Jana przybrany w szatê jêzykowego dualizmu, po-

dobnie jak w zwojach z Qumran”. F. Mussner, Traktat..., dz. cyt., s. 304.
27 Zob. M. Czajkowski, Czy ojcem ¯ydów jest diabe³? J 8,44 w kontekœcie czwartej Ewangelii, w: Roz-

dzia³ wspólnej historii. Studia z dziejów ¯ydów w Polsce, red. J. ¯yndul, Warszawa 2001, s. 71.
28 S. Mêdala, Funkcja ¯ydów w Ewangelii œw. Jana, „Collectanea Theologica”  1994, z. 2, s. 101.
29 B. Górka, „K³opotliwa”..., art. cyt., s. 29.
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Jerozolimskiej, stanê³a przed bardzo trudnym zadaniem zachowania religijnoœci i
to¿samoœci Ludu Wybranego. Chrzeœcijañstwo stanowi³o wówczas zagro¿enie
utraty religijnoœci Ludu ¯ydowskiego30 . Obie grupy religijne (z mia¿d¿¹c¹ prze-
wag¹ ¯ydów) przyjê³y postawê niechêci, a nawet wrogoœci wobec siebie nawza-
jem: „Istnia³a wiêc jakaœ tragiczna korelacja wzajemnych krzywd, pretensji i nie-
porozumieñ, odgraniczania siê i zamykania, dla podkreœlenia czy ratowania w³a-
snej to¿samoœci”31 . Faryzeusze zabronili nawet wypowiadania imienia Jezusa,
chrzeœcijanie sformu³owali tezê o bogobójstwie. Od tego momentu mo¿na mówiæ
o rozejœciu siê dróg chrzeœcijañstwa i judaizmu. Jan Aposto³ spisuj¹c sw¹ Ewan-
geliê chcia³ wiêc wyraziæ swój sprzeciw, ¿al, a mo¿e nawet z³oœæ wobec
zwierzchników gminy ¿ydowskiej, dlatego demonizuje ¯ydów i faryzeuszy32 .

Tekstami, które równie czêsto „s³u¿y³y” antyjudaistom, s¹ listy œw. Paw³a
do Tesaloniczan (1 Tes 2, 14-16 ) i do Koryntian (2 Kor 11, 23-33). 1 Tes 2, 14-16
to najostrzejszy atak na ¯ydów i ich religiê. Jest to najstarszy tekst Nowego Te-
stamentu. I tak¿e tutaj antyjudaizm œw. Paw³a nie jest jego antyjudaizmem, lecz
interpretatorów jego pism. Œw. Pawe³ u¿ywaj¹c zwrotu „¯yd” nigdy nie zabarwia
go negatywnie. On wie, ¿e sam jest ¯ydem, ¿e Pismo, do którego wielokroæ siê
odwo³uje, to Pismo Izraela, ¿e jego Bóg to Bóg Jezusa, Abrahama, Izaaka i Izra-
ela, ¿e Mesjasz-Jezus to ¯yd, ¿e w osobie Jezusa dzia³a³ Bóg Izraela33 . Œwiêty
Pawe³ wierzy³, ¿e Bóg zbawi „ca³y Izrael”. Niestety, zapominali o tym czêsto
jego nastêpcy.

M. Wojciechowski – wspó³czesny biblista – podaje, ¿e antyjudaizm Nowego
Testamentu wynika nie z jego tekstów, ale przede wszystkim ze z³ych t³umaczeñ
oraz b³êdnych tytu³ów i podtytu³ów, które przyczyni³y siê do rozwoju koœcielne-
go nauczania, w którym ¯ydom przypisano najgorsze cechy.34  Nauczanie to ode-
gra³o istotn¹ rolê w smutnej i trudnej wspólnej historii, gdzie ¯ydów oskar¿ano o
mordy rytualne i profanacjê hostii, co czêsto koñczy³o siê ich przeœladowaniem

 30 Chrystologia chrzeœcijañska, stosunek chrzeœcijan do Prawa i kultu religijnego w oczach ¯ydów by³y
bluŸnierstwem, st¹d te¿ stronnictwo (faryzeusze), które zajê³o siê budow¹ judaizmu poœwi¹tynnego, przyjê³o
potêpieñcz¹ postawê wobec m³odego Koœcio³a odnosz¹cego wielkie sukcesy misyjne wœród pogan.

31 M. Czajkowski, Czy ojcem..., art. cyt., s. 76.
32 Por. F. Mussner, Traktat..., dz. cyt., s. 301.
33 Por. F. Mussner, Traktat..., dz. cyt., s. 248. Zob. tak¿e: E. J. Jezierska, „Je¿eli ich upadek przyniós³

bogactwo œwiatu – o ile¿ wiêcej przyniesie ich zebranie siê w ca³oœci” (Rz 11, 12). Stosunek œw. Paw³a do
wspó³braci ¯ydów, w: S³owo Pojednania. Ksiêga pami¹tkowa z okazji 70-tych urodzin ks. M. Czajkowskiego,
Warszawa 2004, s. 212 – 219.

34 Wielokrotnie by³am œwiadkiem takiego nauczania równie¿ wspó³czeœnie w polskich koœcio³ach. Czê-
sto tak¿e o ¯ydach podczas homilii mówi siê jak o ludzie, którego ju¿ nie ma poœród nas. Ksiê¿a mówi¹
wiêc, ¿e ¯ydzi œwiêtowali, mieli takie przykazania, ¿e to by³ ¿ydowski zwyczaj itd. Taka postawa mo¿e rów-
nie¿ budziæ zachowania anty¿ydowskie, bowiem jej skutkiem jest myœlenie, ¿e dzisiejsi ¯ydzi to ktoœ ca³-
kiem inny, bo przecie¿ ju¿ nie ma tych, o których czytamy w Starym Testamencie. Nale¿a³oby wiêc uœwia-
domiæ kaznodziejom skutki takiego nauczania i zachêciæ ich do zmiany sposobu mówienia, gdzie œwiêto Na-
miotów, które œwiêtuje Jezus, nie bêdzie œwiêtem, które œwiêtowali wówczas, ale tym, które do dziœ dnia
œwiêtuj¹ ¯ydzi.
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b¹dŸ œmierci¹. Niestety czynów tych dokonywali pobo¿ni i dobrzy chrzeœcijanie,
zachêcani niejednokrotnie przez sobory czy synody. Wystarczy wspomnieæ tu
chocia¿by IV Sobór Laterañski (1215), na którym uchwalono przymus znakowa-
nia ¯ydów (co wykorzysta³ potem Hitler) lub synod w Vienne (1276), gdzie zmu-
szono ¯ydów do noszenia spiczastych kapeluszy (w rozumieniu zwyk³ych wier-
nych, by zakryæ im rogi diabelskie). Bez zgody Koœcio³a ¯ydzi nie mogli wznosiæ
synagog (od 423 r.). Dosz³y do tego brutalne zwyczaje: kamienowanie lub ok³a-
danie kijem w Wielkim Tygodniu, palenie synagog, oznaczanie domów ¿ydow-
skich, zakaz korzystania z miejskiej ³aŸni i wiele innych35 .

Tak¿e Jan Pawe³ II bola³ nad wspóln¹, trudn¹ histori¹: „Nie ma w¹tpliwoœci,
¿e cierpienia, jakich doznali ¯ydzi, s¹ równie¿ dla Koœcio³a katolickiego moty-
wem szczerego ¿alu”36 , „z³a by³o wiele w naszych dziejach”37 .

Koœció³ katolicki wyraŸnie jednak walczy o swoje oblicze. Sobór Watykañski
II by³ najlepszym dowodem, ¿e z doktryn¹ zastêpstwa zerwano ca³kowicie, ¿e
Koœció³ szuka i zg³êbia wartoœæ swych ¿ydowskich korzeni, ¿e odcina siê raz na
zawsze od b³êdnej interpretacji tekstów Nowego Testamentu oraz antyjudaistycz-
nego nauczania poprzednich wieków, choæ, jak zauwa¿a brat Johanan, wci¹¿ w
Koœciele „panuje niewiedza na temat tej przesz³oœci (w której zawinili chrzeœcija-
nie – L. W-F), a byæ mo¿e równie¿ strach przed spojrzeniem prawdzie w oczy”38 .
Nie mniej jednak niemo¿liwym jest niezauwa¿enie wielkiego dobra, jakie dzia³o
siê w tej dziedzinie w Koœciele podczas pontyfikatu Jana Paw³a II. W oficjalnych
dokumentach koœcielnych podjêto kwestiê odpowiedzialnoœci za antysemityzm i
uznano winy wobec ¯ydów. W 1994 roku papie¿ zaapelowa³ o rachunek sumie-
nia. Trzy lata póŸniej odby³o siê w Rzymie sympozjum na temat „Korzeni antyju-
daizmu w œrodowisku chrzeœcijañskim”. W nastêpnym roku og³oszono dokument:
„Pamiêtamy: refleksje nad Szoah”, który powstawa³ 11 lat, co œwiadczy o ogrom-
nych kontrowersjach wokó³ jego treœci. W 1999 roku Miêdzynarodowa Komisja
Teologiczna og³osi³a dokument „Pamiêæ i pojednanie: Koœció³ i winy przesz³o-
œci”. Równie¿ Koœcio³y lokalne zajê³y siê t¹ kwesti¹39 .

Wspó³odpowiedzialnoœæ za winy wobec ¯ydów oraz antyjudaistyczna prze-
sz³oœæ w interpretowaniu tekstów nowotestamentalnych jest kolejnym elementem
dialogu ekumenicznego. Równie¿ wobec tego zagadnienia wszystkie Koœcio³y

 35 Synod w Adge (506) zakaza³ jadania razem z ¯ydami, III synod orleañski (538) zabroni³ wychodzenia
¯ydom na ulice podczas Wielkiego Tygodnia, synod w Mâcon (581) za¿¹da³, by ¯ydzi wstawali na widok
ksiê¿y i pozdrawiali ich z nale¿n¹ im czci¹.

36 Jan Pawe³ II, List do abp. J. L. Maya, cyt. za: ¯ydzi i judaizm w nauczaniu..., dz. cyt., s. 135.
37 Ten¿e, Przemówienie z dnia 09. 06. 1991, cyt. za: ¯ydzi i judaizm w nauczaniu..., dz. cyt., s. 185.
38 Brat Johanan, Chrzeœcijanie..., dz. cyt., s. 63.
39 W Polsce dowodem na to s¹ dwa listy: Episkopatu Polski z dnia 30 listopada 1990 oraz Rady Episko-

patu Polski ds. Dialogu Religijnego z dnia 25 sierpnia 2000. W 1994 roku biskupi wêgierscy wraz  z Ekume-
niczn¹ Radê Koœcio³ów podkreœlili swoj¹ wspó³odpowiedzialnoœæ za Zag³adê, w 1995 roku akt skruchy po-
nowili biskupi niemieccy; podobne kroki podjêli biskupi litewscy, czescy, w³oscy, s³owaccy i holenderscy.
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chrzeœcijañskie staj¹ w jednoœci, bowiem razem ponosz¹ wspó³winê. Wyra¿a to
dokument „Luter, luteranizm a ¯ydzi”, który powsta³ z okazji 500. rocznicy uro-
dzin Marcina Lutra i zosta³ uznany za prawdziwy prze³om w dialogu luterañsko-
¿ydowskim. Autorzy dokumentu, podobnie jak Jan Pawe³ II, stwierdzili, ¿e anty-
¿ydowskie wypowiedzi i ataki na ¯ydów s¹ z³em i grzechem, który wiêcej nie
mo¿e siê powtórzyæ, dlatego wyrazili g³êbokie ubolewanie, ¿e wypowiedzi Mar-
cina Lutra zosta³y wykorzystane w historii do szerzenia antyjudaizmu i antysemi-
tyzmu. Ponadto ¯ydzi i luteranie wspólnie zobowi¹zali siê do walki z wszelkimi
formami uprzedzeñ rasowych  i religijnych40 .

W 1994 roku Leuenberska Wspólnota Koœcio³ów41  przyjê³a dokument „Ko-
œció³ Jezusa Chrystusa. Wk³ad reformacyjny do dialogu ekumenicznego na temat
jednoœci Koœcio³a”42 , w którym jednoznacznie stwierdzono, ¿e antyjudaizm Ko-
œcio³ów dostarczy³ wielu argumentów, by usankcjonowaæ przeœladowania ¯ydów
oraz mia³ wp³yw na powstanie wspó³czesnego antysemityzmu. Dokument ten sta³
siê wa¿nym przyczynkiem do powstania kolejnego, niezwykle istotnego doku-
mentu: „Koœció³ i Izrael. Wk³ad Koœcio³ów europejskich wyros³ych z Reformacji
do stosunków miêdzy chrzeœcijanami i ¯ydami” 43 , który zosta³  przyjêty jedno-
g³oœnie na V Zgromadzeniu Ogólnym Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów w
2001 roku. Rozwiniêto tu myœl o odpowiedzialnoœci chrzeœcijan za Zag³adê: Ko-
œcio³y przyzna³y siê do zaniedbania, zawodu, jaki zada³y braciom ¯ydom, który
uwarunkowany by³ strachem, pych¹, s³aboœci¹, ale tak¿e fa³szywym interpretowa-
niem biblijnych tekstów.

Myœliciele rosyjscy równie¿ wypowiadali siê, ¿e antysemityzm i antyjudaizm
to z³o, niegodne chrzeœcijañstwa44 . Dla M. Bierdiajewa religijny antyjudaizm jest
integraln¹ czêœci¹ chrzeœcijañstwa, choæ nie mo¿e wyra¿aæ siê poprzez niena-
wiœæ45 . I. Szachowski uwa¿a jednak¿e, ¿e ka¿dy antysemita jest równoczeœnie
wrogiem chrzeœcijañstwa. Koœció³ prawos³awny nie opracowa³ jednak¿e stanowi-
ska w sprawie wspó³odpowiedzialnoœci za Szoa. Skutkiem  tego zaniechania s¹
pisma diakona A. Kurajewa, który nie tylko zaprzecza chrzeœcijañskiemu antyju-
daizmowi, ale formu³uje nawet tezê, i¿ ¯ydzi zawdziêczaj¹ w³aœnie chrzeœcija-
nom wygasanie antycznego antysemityzmu46 .

40 Zob. K. Karski, Koœció³ i Izrael w perspektywie ewangelickiej – wczoraj i dziœ, w: S³owo Pojednania
..., dz. cyt., s. 539-540.

41 Zrzesza  105 Koœcio³ów tradycji protestanckiej: luterañskiej, ewangelicko-reformowanej, ewangelic-
ko-unijnej, waldensów, braci czeskich i metodystów.

42 Dokument przet³umaczono na jêzyk polski  (t³um. K. Karski) i opublikowano w SiDE  1996 nr 1,
s. 75-108.

43 Koœció³ i Izrael. Wk³ad Koœcio³ów europejskich wyros³ych z Reformacji do stosunków miêdzy chrzeœci-
janami i ¯ydami, t³um. K. Karski, SiDE  2002,  nr 1, s. 96-144.

44 Por. W. So³owjow, T. Terlikowski, Bogobójcy..., dz. cyt., s. 16.
45 Zob. M. Bierdiajew, Chrzeœcijañstwo i antysemityzm, w: ten¿e, G³oszê wolnoœæ, (t³um. H. Paprocki),

Warszawa 1999, s. 206.
46 Wiêcej zob. T. Terlikowski, Bogobójcy..., dz. cyt., s. 99-112.
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Antyjudaizm to ciemna karta w historii Koœcio³a powszechnego. Zosta³
potêpiony i odrzucony, pokaza³ bowiem, jak¹ ma moc – moc powolnie dzia³aj¹cej
trucizny. Trucizny, która wci¹¿ przebywa  w organizmie, którym jest Koœció³.
Mo¿e jest uœpiona, ale wci¹¿ nie zneutralizowana, bo w naszej liturgii jest wiele
jeszcze zdañ, s³ów, tekstów pieœni, które przypominaj¹ o niechlubnym dziedzic-
twie. Dopóki Koœció³ nie wszczepi swoim cz³onkom pozytywnego przekonania o
¿ydowskiej wierze Chrystusa, nie bêdzie mo¿na mówiæ o skutecznoœci nauczania
Soboru Watykañskiego II i papie¿a Jana Paw³a II, a tak¿e ustaleniach innych Ko-
œcio³ów. Koœcio³y – wspólnie – musz¹ jeszcze przeanalizowaæ czytania poszcze-
gólnych okresów liturgicznych, pog³êbiaæ wiedzê o Biblii Hebrajskiej (a przede
wszystkim nie unikaæ czytania i komentowania jej), umieszczaæ anty¿ydowskie
teksty w ich historycznym kontekœcie, mówiæ o ¯ydach w czasie teraŸniejszym,
by obie religie rzeczywiœcie mog³y obdarzaæ siê nawzajem mianem braci i sióstr
zjednoczonych w Jednym Bogu Ojcu.
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Rafa³ Marcin Leszczyñski

JUSTYN MÊCZENNIK WOBEC JUDAIZMU

1. Rodzaje pism apologetycznych

Rozpoczêty w drugiej po³owie II wieku okres apologetów jest bardzo wa¿nym
czasem w rozwoju teologii chrzeœcijañskiej, wtedy to bowiem nap³ynêli do Ko-
œcio³a nawróceni na chrystianizm intelektualiœci pogañscy, którzy podjêli zadanie
uzasadnienia i obrony chrzeœcijañskiego kerygmatu. W swoich pismach apologe-
tycznych odnosili siê oni do najwa¿niejszych problemów m³odego Koœcio³a, k³a-
d¹c tym samym podwaliny pod dogmatykê koœcieln¹.

Wœród dzie³ napisanych przez nich mo¿na wyró¿niæ kilka rodzajów apologii.
Pojawi³y siê zatem pisma dogmatyczno-polemiczne, w jakich dyskutowano z

teologami chrzeœcijañskimi, których pogl¹dy uznano za nieprawomyœlne. Teksty
owe mo¿na okreœliæ mianem apologii wewn¹trzchrzeœcijañskich1 .

Inny typ apologii stanowi³y dzie³a skierowane do niechrzeœcijan. Wiele z nich
zaadresowano do czytelników pogañskich. Wœród tego rodzaju apologii da siê wy-
odrêbniæ pisma przedstawiaj¹ce w sposób niepolemiczny przes³anie chrzeœcijañ-
stwa2  oraz traktaty wyraŸnie polemiczne, czêsto o antypogañskim charakterze3 .

 1 Np. Ireneusz z Lyonu, Zdemaskowanie i odparcie fa³szywej gnozy; Hegezyp, Pamiêtniki; Tertulian,
Preskrypcja przeciw heretykom, Przeciw Marcjonowi, Przeciw Hermogenesowi, Przeciw walentynianom,  O
chrzcie, Lekarstwo na uk³ucie skorpiona, O ciele Chrystusa, O zmartwychwstaniu cia³a, Przeciw Prakse-
aszowi, O duszy.

2 Np. Do Diogneta; Atenagoras, O zmartwychwstaniu.
3 Np. Teofil z Antiochii, Do Autolyka; Tacjan, Mowa przeciw Grekom; Justyn, Apologia; Hermiasz, Szy-

dzenie z filozofów pogañskich; Atenagoras, Proœba za chrzeœcijanami.
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Drug¹ grup¹ pism zaadresowanych do niechrzeœcijan s¹ apologie antyjuda-
istyczne, poruszaj¹ce problem relacji chrzeœcijan do wyznawców judaizmu i Sta-
rego Przymierza do Przymierza Nowego. Niew¹tpliwie najwa¿niejsz¹ tego typu
apologi¹ napisan¹ w II wieku jest dzie³o Justyna Mêczennika4  pt. Dialog z ¯ydem
Tryfonem5 , choæ zauwa¿yæ nale¿y, i¿ wydŸwiêk antyjudaistyczny posiada tak¿e
Homilia paschalna Melitona z Sardes6 . W zwi¹zku z istotnym znaczeniem Dialo-
gu z ¯ydem Tryfonem dla wczesnochrzeœcijañskiej literatury antymozaistycznej,
w³aœnie jemu poœwiêcê sw¹ uwagê w niniejszym artykule i postaram siê w opar-
ciu o niego przeanalizowaæ pogl¹dy Justyna Mêczennika na temat judaizmu.

2. Adresaci apologii antyjudaistycznych

A. ¯ydzi

Nieco wy¿ej stwierdzi³em, ¿e apologie antyjudaistyczne by³y adresowane do
niechrzeœcijan. Tematyka poruszana w nich sugeruje, i¿ powstawa³y one z myœl¹
o ¯ydach. Tak przynajmniej mog³oby siê wydawaæ na pierwszy rzut oka, jednak
sprawa jest w gruncie rzeczy bardziej skomplikowana. Jeœli przyjmiemy, ¿e apo-

4 Zob. opracowania na temat Justyna: K. Brzechczyn, Sokrates w myœli Justyna Mêczennika, „Bapty-
styczny Przegl¹d Teologiczny”, 2 (2004), s. 90-94; G. Girgenti, Giustino Martire. Il primo cristiano platoni-
co, Milano 1995; E. R. Goodenough, The Theology of Justin Martyr. An Investigation into the Concepts of
Early Christian Literature and Its Hellenistic and Judaistic Influences, (reprint) Amsterdam 1968; L. G³ady-
szewski, Œwiêty Justyn – chrzeœcijañski filozof i mêczennik, „Ateneum Kap³añskie”, 71 (1979), t. 93, s. 16–
26; R. M. Leszczyñski, Justyn Mêczennik w poszukiwaniu „filozofii prawdziwej”, „Jednota”, 7-8 (2005), s.
9-11; ten¿e, Grzech i zbawienie wed³ug Justyna Mêczennika, „Jednota”, 9-10 (2005), s. 10-12; ten¿e, Reflek-
sja trynitarna Justyna Mêczennika, „Jednota”, 11-12 (2005), s. 12-14; E. £omnicki, Modlitwa eucharystycz-
na w przekazie Justyna, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, 8 (1981), s. 201–202; E. Osborn, Justin Martyr,
Tûbingen 1973; W. A. Shotwell, The Biblical Exegesis of Justin Martyr, London 1965 W. Tarczyñska, Œwiêty
Justyn apologeta, „¯ycie i Myœl”, 1 (1954), s. 86–114.

5 Oko³o roku 140 powsta³a tak¿e antyjudaistyczna apologia Arystona z Pelii pt. Dialog miêdzy Jazonem
i Papiskusem o Chrystusie. O jej treœci dowiadujemy siê od póŸniejszych Ojców Koœcio³a, poniewa¿ pismo
Arystona niestety zaginê³o. W dialogu tym Jazon, nawrócony na chrzeœcijañstwo ¯yd, przekonuje swego ro-
daka Papiskusa do tego, i¿ Jezus jest Mesjaszem zapowiadanym przez proroków.

6 Zob. o Melitonie: B. Czy¿ewski, Czy Meliton z Sardes by³ modalist¹?, „Collectanea Theologica”, 63
(1993), z. 1, s. 67-77; J. Daniélou, Figura i wydarzenia u Melitona z Sardes, w: Studia biblijne i archeolo-
giczne, pod red. E. D¹browskiego, Poznañ 1963, s. 97-106; K. Jasman, Egzystencja ludzka w œwietle homilii
paschalnej Melitona z Sardes, „W Drodze”, 8 (1980), z. 6, s. 9-14; R. M. Leszczyñski, Teologia „Homilii
paschalnej” Melitona z Sardes, „Baptystyczny Przegl¹d Teologiczny”, 3 (2006), s. 71-81; V. S. Pseftogas,
Meliton of Sardes, Thessaloniki 1971; M. Starowieyski, Tajemnica Bo¿ego planu zbawienia – Meliton z Sar-
des, w: Pierwsi œwiadkowie. Wybór najstarszych pism chrzeœcijañskich, wstêpy i opr. M. Starowieyski, Kra-
ków 1988, s. 308-318; P. P. Verbraken, M. Starowieyski, Meliton z Sardes, w: Panorama patrystyczna, War-
szawa 1991, s. 40-45.
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logie owe mia³y na celu przekonanie wyznawców judaizmu do racji chrzeœcijañ-
skich i nak³onienie ich do konwersji na chrystianizm, to przyznaæ musimy, i¿ –
jak siê wydaje – nie przynios³y one spodziewanego efektu w postaci t³umu na-
wróconych ¯ydów. Innymi s³owy, ich oddzia³ywanie na œrodowiska ¿ydowskie
musia³o byæ znikome. Gdyby ¯ydzi pod wp³ywem lektury owych apologii nawra-
cali siê masowo na chrzeœcijañstwo, to zapewne apologeci, jak i antyczni histo-
riografowie koœcielni, nie omieszkaliby powiadomiæ nas o tym fakcie. Wszak jed-
ni i drudzy chêtnie pisali o rozprzestrzenianiu siê Dobrej Nowiny wœród miesz-
kañców Imperium Rzymskiego, niekiedy nawet nieco przesadzaj¹c w opisach
sukcesów misyjnych Koœcio³a. Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e autorzy wczesno-
chrzeœcijañscy poinformowaliby nas o skutecznoœci dzie³ apologetycznych w
ewangelizacji ¯ydów, tymczasem nie pozostawili oni po sobie takich œwiadectw7 .

Apologie anty¿ydowskie najwyraŸniej nie robi³y wielkiego wra¿enia na wy-
znawcach judaizmu. Trudno zreszt¹ siê temu dziwiæ, wszak zosta³y one napisane
przez nawróconych na chrzeœcijañstwo pogan, a wiêc ludzi, którzy wychowali siê
nie na Biblii, lecz na pogañskiej poezji i filozofii greckiej. W oczach ¯ydów, od
dziecka studiuj¹cych przecie¿ Torê i inne Pisma Œwiête judaizmu, by³y poganin
pouczaj¹cy ich o tym, w jaki sposób w³aœciwie interpretowaæ teksty bliblijne, nie
by³  przekonuj¹cym nauczycielem. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e dla wielu ¯ydów
propozycja uczenia siê egzegezy Biblii od niedawnych pogan by³a obraŸliwa.

Do czytania chrzeœcijañskiej literatury poœwiêconej judaizmowi nie zachêca³
¯ydów równie¿ jêzyk u¿ywany przez apologetów, który bardzo czêsto by³ po pro-
stu napastliwy wobec judaistów, iskrz¹c siê ró¿nymi nieprzyjemnymi epitetami
anty¿ydowskimi. Na przyk³ad Justyn Mêczennik w taki sposób wyra¿a³ siê o
¯ydach: „Wy zaœ jesteœcie ludem twardego serca, niem¹drym, œlepym, chromym,
jesteœcie synami bez wiary (…)”8 .

Lista epitetów i zarzutów, jakimi obdarzy³ Justyn wyznawców judaizmu w
Dialogu z ¯ydem Tryfonem, jest zreszt¹ znacznie d³u¿sza. W swoim dziele apolo-
geta oskar¿a³ wielokrotnie ¯ydów o zabicie Chrystusa, co jest chyba najciê¿szym
z zarzutów wysuniêtych przez niego pod ich adresem9 . Oskar¿enie to pojawia³o
siê zreszt¹ czêsto równie¿ u innych apologetów wypowiadaj¹cych siê na temat

 7 Bardzo znamienne jest zakoñczenie Dialogu z ¯ydem Tryfonem. Otó¿ Tryfon i jego ¿ydowscy przyja-
ciele, z którymi dyskutuje w Dialogu mêdrzec chrzeœcijañski, nie nawracaj¹ siê ostatecznie na chrystianizm,
choæ przecie¿ wys³uchali bardzo wielu argumentów biblijnych podniesionych przez chrzeœcijañskiego roz-
mówcê, potwierdzaj¹cych prawdziwoœæ nauk chrzeœcijañskich. Zapewne scena nawrócenia ¯ydów na chry-
stianizm, która mog³a byæ wszak buduj¹cym zakoñczeniem apologii, wyda³a siê Justynowi zbyt nieprawdo-
podobna, zbyt daleka od rzeczywistoœci. Dialog z ¯ydem Tryfonem nie koñczy siê wiêc happy endem.

 Zdaje siê, ¿e Justyn zdawa³ sobie sprawê z tego, i¿ apologetyka chrzeœcijañska odnosi mierny skutek w
dziele ewangelizacji wyznawców judaizmu.

8 Justyn Mêczennik, Dialog z ¯ydem Tryfonem, I. 27, 4, w: Œwiêty Justyn Filozof i Mêczennik, Apolo-
gia, Dialog z ¯ydem Tryfonem, t³um. A. Lisiecki, Poznañ 1926.

9 Ibid., I. 14, 8; 16, 2-34; 32, 2; II. 133, 6; 136, 2.
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¯ydów i sta³o siê w³aœciwie standardem w apologiach antyjudaistycznych10 . We-
d³ug Justyna, winê judaistów pog³êbia fakt, i¿ nawet po œmierci Chrystusa i Jego
zmartwychwstaniu ¯ydzi znies³awiaj¹ imiê Jezusa11  i nastawiaj¹ do Niego wrogo
pogan, podburzaj¹c ich przy okazji przeciwko chrzeœcijanom. Justyn twierdzi³, ¿e
w celu zdyskredytowania chrzeœcijan ¯ydzi rozes³ali „(…) wybranych mê¿ów z
Jerozolimy na ca³y œwiat, by rozpowiadali, ¿e pojawi³a siê bezbo¿na chrzeœcijan
sekta (…)12 ”. Ponadto ¯ydzi – napisa³ Justyn – rzucaj¹ kl¹twy na chrzeœcijan w
synagogach pomimo tego, ¿e wyznawcy Chrystusa modl¹ siê za nich13 .

¯ydzi – zdaniem Justyna – wykazuj¹ siê niewdziêcznoœci¹ nie tylko wobec mo-
dl¹cych siê za nich chrzeœcijan, ale, co gorsze, równie¿ wobec Boga, który otacza³
ich swoj¹ ³ask¹, daj¹c Izraelowi zwyciêstwo nad wrogami, przeprowadzaj¹c przez
Morze Czerwone, karmi¹c mann¹ i wod¹ na pustyni. Za to wszystko ¯ydzi zap³acili
Bogu odstêpstwem14 . Pomimo ³askawoœci Boga zrobili sobie z³otego cielca, które-
mu oddawali czeœæ15 , sk³adali tak¿e swoje dzieci w ofierze bo¿kom pogañskim,
uto¿samionym przez Justyna z demonami, z czego wynika – zdaniem apologety –
¿e s¹ ba³wochwalcami16 . Z tego powodu Bóg rzuci³ na ¯ydów przekleñstwo17 .

Oprócz tego apologeta uwa¿a³ ¯ydów za synów Gehenny18  oraz za ludzi ze-
psutych19 , niem¹drych, nierozumnych, zdolnych tylko do z³ego20 , g³osz¹cych

 10 Zob. np. Meliton z Sardes, Homilia paschalna, 92-94, 96-97, 77-78; 99, w: Pierwsi œwiadkowie. Wy-
bór najstarszych pism chrzeœcijañskich, t³um. A. Œwiderkówna, opr. i wstêpy M. Starowieyski, Kraków
1988, s. 318-353.

11 Por. Justyn Mêczennik, op. cit., II. 117, 3.
12 Ibid., I. 17, 1, 3; II. 108, 2.
13 Por. ibid., I. 16, 4; 47, 5; II. 93, 4; 95, 4; 96, 2; 108, 3; 117, 3; 133, 6. Kl¹twa, o której mowa, istnia³a

ju¿ w liturgii synagogalnej w II wieku przed Chrystusem i odnosi³a siê do ¿ydowskich heretyków. Objêto ni¹
w pewnym okresie nawet saduceuszy. Por. P. Johnson, Historia ¯ydów, t³um. M. Godyñ, M. Wójcik, A. Ne-
licki,  Kraków 1993, s. 156-157. Za spraw¹ rabina Gamaliela II, pod koniec I wieku naszej ery, zosta³a ona
przebudowana w taki sposób, aby dotyczy³a tak¿e chrzeœcijan. Wydaje siê, ¿e mog³a brzmieæ nastêpuj¹co:
„A dla odszczepieñców niech nie pozostanie ¿adna nadzieja. Ten nieprzychylny rz¹d (rzymski) niech prêdko,
jeszcze za naszych dni, zostanie zniszczony. Nazarejczycy (chrzeœcijanie) i pozostali heretycy niech zgin¹ w
jednej chwili; niech zostan¹ wymazani z Ksiêgi ¯ycia i nie zostan¹ zapisani razem ze sprawiedliwymi. B¹dŸ
pochwalony, o Bo¿e, który bezbo¿nych utrzymujesz na nizinie”. Cyt. za: H. Wahle, Wspólne dziedzictwo.
Judaizm i chrzeœcijañstwo w kontekœcie dziejów zbawienia, t³um. Z. Kowalska, Tarnów 1993, s. 66. Skiero-
wanie Birkat ha-Minim (b³ogos³awieñstwa dotycz¹cego heretyków) przeciw chrzeœcijanom przypieczêtowa-
³o rozdzia³ Koœcio³a od judaizmu, gdy¿ nawet Ci spoœród chrzeœcijan, którzy czuli siê ¯ydami, przestrzegali
Zakonu i pragnêli modliæ siê nadal w synagogach, nie mogli od tej pory braæ udzia³u w nabo¿eñstwach syna-
gogalnych, gdy¿ musieliby uczestniczyæ w rzucaniu kl¹twy na zwolenników Chrystusa. Por. ibid., s. 67; P.
Johnson, op. cit., s. 157. Reakcja chrzeœcijan na kl¹twê by³a mniej wiêcej taka, jak widzimy to u Justyna.
Chrzeœcijanie utwierdzili siê w przekonaniu, i¿ ¯ydzi s¹ wrogami Chrystusa i przeœladowcami Jego wy-
znawców. W ten sposób mur wrogoœci pomiêdzy dwiema religiami zacz¹³ szybko siê powiêkszaæ.

14 Por. Justyn Mêczennik, op. cit., II. 131.
15 Por. ibid., II. 132.
16 Por. ibid., II. 133, 1; I. 46, 6.
17 Por. ibid., II 133, 1.

 18 Por. ibid., II. 122, 1.
 19 Por. ibid., I. 30, 1.
20 Por. ibid., II. 123, 4
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bezbo¿ne, zwodnicze nauki21 , nie maj¹cych ochoty pe³niæ rzeczy Bo¿ych22 , gor-
szych od mieszkañców Niniwy, gdy¿ nie poczuwaj¹cych siê do winy nawet w
obliczu zniszczenia Jerozolimy i spustoszenia kraju, co – zdaniem Justyna – by³o
kar¹ za ich grzechy23 . Apologeta zarzuci³ ¯ydom tak¿e oportunizm, gdy¿ – we-
d³ug niego – odrzucili oni Chrystusa, „(…) by unikn¹æ przeœladowania w³adz,
które za spraw¹ z³ego i ob³êdnego ducha, owego wê¿a, nie przestaj¹ zabijaæ i
przeœladowaæ wyznawców imienia Chrystusowego (…)”24 .

  Czytaj¹c inwektywy Justyna pod adresem wyznawców judaizmu, jasne siê
staje, ¿e literatura tego rodzaju nie mog³a znaleŸæ wielu odbiorców w krêgach
¿ydowskich. Zaiste trudno zainteresowaæ czytelnika w³asnym tekstem, skoro nie-
ustannie siê go w nim obra¿a. Justyn, bêd¹c cz³owiekiem wykszta³conym i inteli-
gentnym, musia³ zdawaæ sobie z tego sprawê.

W œwietle powy¿szych spostrze¿eñ mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e g³ównymi
odbiorcami apologii antyjudaistycznych nie byli ¯ydzi. Któ¿ zatem by³ ich g³ów-
nym adresatem? Wydaje siê, ¿e w pierwszym rzêdzie byli nimi sami chrzeœcija-
nie. Apologie anty¿ydowskie mia³y za zadanie utwierdziæ ich w przekonaniu o
wy¿szoœci chrystianizmu nad judaizmem i uzasadniæ tezê, i¿ jedynie w Koœciele
mo¿na poznaæ prawdziwe przes³anie Pism Starego Testamentu. Z traktatów
owych chrzeœcijanie dowiadywali siê, ¿e obietnice dane przez Boga w Starym
Przymierzu odnosi³y siê do nich, a nie do ¯ydów i wype³ni³y siê w czasach Ko-
œcio³a25 . W apologiach znajdowali tak¿e przyk³ady chrzeœcijañskiej egzegezy tek-
stów starotestamentowych, analizowanych w œwietle Dobrej Nowiny o Jezusie
Chrystusie. Innymi s³owy, traktaty antyjudaistyczne stanowi³y dla chrzeœcijan
równie¿ rodzaj komentarzy do Starego Testamentu. Jak wiêc widaæ, apologie wy-
mierzone w judaizm przedstawia³y wartoœæ przede wszystkim dla wyznawców
chrystianizmu. Oczywiœcie nie nale¿y wykluczaæ,  ¿e teksty owe dociera³y jednak
do r¹k poszczególnych ¯ydów, i ¿e za ich spraw¹  przechodzili oni na chrystia-
nizm, atoli nie wydaje siê, aby takie zdarzenia by³y czêste.

21 Por. ibid., II. 120, 2; 112, 4-5; 140, 1; I. 32, 5.
22 Por. ibid., II. 48, 2.
23 Por. ibid., II. 107-108. Justynowi chodzi³o zapewne o definitywne zburzenie Œwi¹tyni i zniszczenie

Jerozolimy przez Hadriana w 135 roku. Na skutek powstania Bar Kochby (132-135) i dzia³añ wojsk rzym-
skich na terenie Palestyny kraj ten poniós³ ogromne straty zarówno w ludziach, jak i w substancji  mate-
rialnej. ¯ydzi dostali zakaz osiedlania siê w zdobytej przez Rzymian Jerozolimie, na jej miejscu zaczêto
budowaæ nowe, rzymskie miasto o nazwie Aelia Capitolina. Najistotniejsze jest wszak¿e to, i¿ wraz z
upadkiem ¿ydowskiego zrywu dobieg³a koñca pañstwowoœæ ¿ydowska w staro¿ytnoœci. Chrzeœcijanie
zdystansowali siê od powstania i uznali jego tragiczne skutki za karê Bo¿¹ wymierzon¹ zabójcom Chry-
stusa. Podkreœlali, ¿e zburzenie Œwi¹tyni jest znakiem koñca Starego Przymierza. Takie podejœcie do spra-
wy rozgniewa³o ¯ydów, którzy uznali je za zdradê i sta³o siê zarzewiem kolejnego spiêcia chrzeœcijañsko-
judaistycznego. Por. P. Prigent, Upadek Œwi¹tyni, t³um. L. Rytkowska, Warszawa 1975, s. 96-103; P. John-
son, op. cit., s. 150-157.

24 Justyn Mêczennik, op. cit., I. 39, 6.
25 Por. J. Sajdak, Apologeci greccy, w: Mincjusz Feliks, Octavius, t³um. J. Sajdak, Poznañ 1925, s. XXI.
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B. Potencjalni prozelici

Kolejn¹ grupê, do jakiej apologie anty¿ydowskie by³y adresowane, stanowili
zapewne pogañscy kandydaci na ¿ydowskich prozelitów. Pomimo swego party-
kularyzmu judaizm prowadzi³ w epoce Imperium Rzymskiego skuteczn¹ akcjê
misyjn¹, pozyskuj¹c konwertytów we wszystkich warstwach pogañskiego spo-
³eczeñstwa26 . Przy synagogach skupiali siê równie¿ poganie sympatyzuj¹cy z
judaizmem, spoœród których rekrutowali siê przyszli konwertyci. Aktywnoœæ
misyjn¹ ¯ydów u³atwia³a okolicznoœæ istnienia w basenie Morza Œródziemnego
silnej diaspory ¿ydowskiej, pos³uguj¹cej siê na co dzieñ jêzykiem greckim. O
wytrwa³oœci ¯ydów w dziele pozyskiwania wspó³wyznawców w œwiecie po-
gañskim pisa³ Józef Flawiusz (Przeciw Apionowi 2, 40; Dzieje wojny ¿ydow-
skiej 2, 20, 2), mo¿emy te¿ przeczytaæ o niej w Ewangelii Mateusza 22, 14,
gdzie Jezus w taki oto sposób zwraca siê do faryzeuszy: „Biada wam, uczeni w
Piœmie i faryzeusze, ob³udnicy, ¿e obchodzicie morze i l¹d, aby pozyskaæ jedne-
go wspó³wyznawcê, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piek³a dwakroæ gor-
szym ni¿ wy sami”.

Pogañscy kandydaci na judaistycznych konwertytów musieli w naturalny spo-
sób znaleŸæ siê w krêgu zainteresowania chrzeœcijañskich apologetów. Z jednej
strony mieli ju¿ oni pewne pojêcie na temat Biblii i znali podstawy teologii mo-
noteistycznej g³oszonej przez judaizm, atoli z drugiej strony nie podjêli jeszcze
ostatecznej decyzji o konwersji, a zatem nale¿a³o siê spodziewaæ, ¿e nadal poszu-
kuj¹ prawdy o Bogu. Osoby takie mo¿na wiêc by³o ³atwiej przekonaæ do chrystia-
nizmu ni¿ ¯ydów i prozelitów. Œwiadectwem pozyskania sympatyka judaizmu
dla chrzeœcijañstwa jest na przyk³ad historia z 10 rozdzia³u Dziejów apostolskich,
gdzie czytamy o oficerze rzymskim Korneliuszu, który najwyraŸniej pozostawa³
pod wp³ywem judaizmu (zob. werset 2), choæ z racji swego stanowiska nie móg³
byæ oficjalnie cz³onkiem ¿adnej synagogi27 .

S³usznoœæ powy¿szych rozwa¿añ mo¿na zweryfikowaæ siêgaj¹c do Dialogu z
¯ydem Tryfonem, w jakim napotykamy obszerny fragment odnosz¹cy siê do zja-
wiska konwersji pogan na judaizm. Justyn usilnie stara siê w nim przekonaæ czy-
telników, ¿e przechodzenie pogan na ³ono mozaizmu jest bezcelowe, poniewa¿
starotestamentowa obietnica oœwiecenia ludów pogañskich przez Boga (por. Iz
42, 6-7; 49, 6) odnosi siê nie do prozelitów, ale do chrzeœcijan nawróconych z
pogañstwa, zaœ œwiat³em pogan nie jest Zakon Moj¿eszowy, lecz Chrystus, dawca
Nowego Testamentu28 .

26 Por. P. Johnson, op. cit., s. 158; A. Unterman, ¯ydzi. Wiara i ¿ycie, t³um. J. Zabierowski, £ódŸ 1989, s. 16.
27 Por. W. de Boor, Dzieje apostolskie, Korntal 1983, s. 197.
28 Por. Justyn Mêczennik, op. cit., II. 122-123.
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Zarysowane powy¿ej wywody chrzeœcijañskiego apologety nie by³y rzecz ja-
sna skierowane do ¯ydów. Chyba równie¿ nie zosta³y wy³o¿one z myœl¹ o  proze-
litach, bo oni wszak dokonali ju¿ aktu konwersji, dlatego nie mia³oby najmniej-
szego sensu odwodzenie ich od czegoœ, co ju¿ siê w ich ¿yciu wydarzy³o. Justy-
nowi nie chodzi³o tak¿e o zachêcenie prozelitów do porzucenia judaizmu i
przejœcia na chrystianizm, gdy¿ ton jego wypowiedzi na ich temat nie by³ bynaj-
mniej zachêcaj¹cy. Autor Dialogu z ¯ydem Tryfonem napisa³ bowiem o prozeli-
tach rzecz nastêpuj¹c¹: „(…) prozelici, nie tylko ¿e nie wierz¹, ale dwukrotnie
wiêcej od was (od ¯ydów – R. M. L.) bluŸnierstwem zniewa¿aj¹ imiê Jego
(Chrystusa – R. M. L.), a nas, którzy w Niego wierzymy, chc¹ zabijaæ i mê-
czyæ”29 . WypowiedŸ Justyna zapewne nie nastroi³a przychylnie prozelitów do
chrzeœcijañstwa, a zaryzykowa³bym nawet twierdzenie, ¿e chyba zniechêci³a ich
jeszcze bardziej, wszak nikt nie lubi byæ nazywany bluŸnierc¹. Nale¿y zatem s¹-
dziæ, i¿ argumenty Justyna podwa¿aj¹ce sens nawrócenia na judaizm zosta³y skie-
rowane do pogan zainteresowanych mozaizmem, którzy jednak jeszcze konwersji
nie dokonali i mia³y na celu powstrzymanie ich przed podjêciem owego kroku.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e inni apologeci, pisz¹c swe teksty antyjudaistyczne, tak¿e
pragnêli odwieœæ potencjalnych prozelitów od konwersji na mozaizm.

C. Judeochrzeœcijanie

Niewykluczone, ¿e autorzy apologii anty¿ydowskich tworzyli je równie¿ z
myœl¹ o judeochrzeœcijanach odrzucaj¹cych preegzystencjê oraz boskoœæ Jezusa
Chrystusa i pojmuj¹cych Go jako zwyk³ego cz³owieka, który w trakcie chrztu w
Jordanie zosta³ podniesiony przez Boga do godnoœci Mesjasza. Z ca³¹ pewnoœci¹
o tych judeochrzeœcijanach myœla³ Justyn, gdy pisa³ Dialog z ¯ydem Tryfonem,
poniewa¿ w kilku miejscach swojej apologii streszcza ich pogl¹dy, wk³adaj¹c je
najczêœciej w usta Tryfona, który twierdzi, ¿e by³by w stanie uznaæ Jezusa za
Mesjasza, o ile nie poci¹gnie to za sob¹ wiary w Jego preegzystencjê i boskoœæ30 .
Chrzeœcijañski rozmówca Tryfona przyznaje zreszt¹ sam w pewnym momencie,
i¿ wœród chrzeœcijan ¿ydowskiego pochodzenia s¹ tacy, którzy wierz¹ w Jezusa
jako Mesjasza, lecz twierdz¹ jednoczeœnie, ¿e Chrystus by³ wy³¹cznie ludzkiego
pochodzenia. „Nie godzê siê na ich zdanie – pisa³ Justyn – a tak samo wielu z
tych, co moje zapatrywania podzielaj¹, na takie twierdzenie nigdy siê nie zgodzi-
³o”31 . Po tym oœwiadczeniu Justyn, którego w Dialogu reprezentuje chrzeœcijañ-
ski mêdrzec, poœwiêca wiele miejsca na uzasadnienie owej niezgody, przeciwsta-

 29 Por. ibid., II. 122, 2.
30 Por. ibid., I. 49, 2; 67, 1-2; II. 87, 22.
31 Por. ibid., I. 48, 4.
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wiaj¹c powy¿szym twierdzeniom judeochrzeœcijan naukê o preegzystencji Logo-
su i boskoœci Syna Bo¿ego32 .

Trzeba sprecyzowaæ w tym miejscu, do których judeochrzeœcijan odnosz¹ siê
wywody Justyna, ich œrodowisko nie by³o bowiem jednolite. Warto zauwa¿yæ, ¿e
pocz¹tkowo chrystianizm mia³ wy³¹cznie judeochrzeœcijañski charakter i postrze-
gany by³ jako jeden z nurtów judaizmu33 . Chrzeœcijanie ¿ydowscy w Jerozolimie
i Palestynie przestrzegali Prawa Moj¿eszowego (Dz 21, 20)34 ; œwiêcili szabat,
dokonywali obrzezania35 , nie spo¿ywali zabronionych przez Zakon pokarmów
(Dz 10, 9-14), modlili siê w Œwi¹tyni o wyznaczonych porach (Dz 2, 46; 3, 1),
posiadali rytua³ zbli¿ony do faryzejskiego, z tego te¿ powodu nale¿a³o do nich
sporo faryzeuszy, którzy choæ uznawali Jezusa za Mesjasza, to jednak nadal czuli
siê faryzeuszami i tak te¿ byli traktowani przez innych faryzeuszy36 . Znamienne,
¿e gdy Piotr i Jan stanêli przed Rad¹ Najwy¿sz¹, aby wyt³umaczyæ siê ze swojej
dzia³alnoœci, w obronê wzi¹³ ich faryzeusz Gamaliel (Dz 5, 14-39). Faryzeusze
zasiadaj¹cy w Radzie Najwy¿szej stanêli równie¿ po stronie aposto³a Paw³a, kie-
dy ten zosta³ doprowadzony przed oblicze Rady i zacz¹³ nauczaæ o zmartwych-
wstaniu (Dz 23, 1-9).

Do pierwszych sporów w ³onie zboru jerozolimskiego dosz³o w zwi¹zku z za-
gadnieniem przestrzegania Zakonu. Faryzeusze-chrzeœcijanie domagali siê, aby
nawróceni na chrystianizm poganie zostali obrzezani i przestrzegali Prawa Moj-
¿eszowego, czemu sprzeciwi³ siê aposto³ Pawe³ i Barnaba (Dz 15, 1-5). Ostatecz-
nie zadecydowano o zwolnieniu pogan z koniecznoœci przestrzegania Zakonu, za-
lecaj¹c im jedynie powstrzymywanie siê od spo¿ywania miêsa poœwiêconego
bo¿kom pogañskim oraz od krwi i miêsa uduszonych zwierz¹t (Dz 15, 6-35).

Decyzja aposto³ów i starszych Koœcio³a nie spotka³a siê z akceptacj¹ czêœci
judeochrzeœcijan, gdy¿ z listów Paw³a wynika, ¿e nieporozumienia na tym tle
trwa³y dalej (Ga 2, 11-14). W oczach zwolenników œcis³ego przestrzegania Zako-
nu zwolnienie pogan z obowi¹zku obrzezania i pe³nienia innych przepisów Prawa
Moj¿eszowego jawi³o siê jako wyjœcie poza granice judaizmu37 . Czêœæ spoœród
owych judeochrzeœcijan mia³a tak¿e k³opoty z zaakceptowaniem nauki o preegzy-
stencji i boskoœci Syna Bo¿ego oraz o Jego wcieleniu, widz¹c w Jezusie wy³¹cz-
nie cz³owieka wybranego przez Boga na Mesjasza Izraela. Judeochrzeœcijanie
myœl¹cy w ten sposób zasili szeregi ebionitów38 . ¯ydowski historyk Paul Johnson

32 Por. ibid., I. 49-69; II. 75-85.
33 Por. P. Prigent, op. cit., s. 72.
34 Por. A. ¯urek, Pierwsze wieki Koœcio³a, Tarnów 2000, s. 11.
35 Por. ibid., s. 14.
36 Por. P. Johnson, op. cit., s. 142-143; A. Unterman, op. cit., s. 67-68; H. Wahle, op. cit., s. 43, 62.
37 H. Wahle, op. cit., s. 63.
38 Zob. o ebonitach J. Daniélou SJ, Teologia judeochrzeœcijañska, t³um. S. Basista, Kraków 2002, s. 68-

77; H. Pietras, Pocz¹tki teologii Koœcio³a, Kraków 2000, s. 372.
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zauwa¿a, i¿ „¯ydzi mogli zaakceptowaæ decentralizacjê Œwi¹tyni. Mogli zaak-
ceptowaæ odmienny pogl¹d na Prawo. To, czego nie mogli przyj¹æ, to usuniêcie
absolutnego rozró¿nienia, jakie zawsze przeprowadzali pomiêdzy Bogiem a cz³o-
wiekiem, poniewa¿ stanowi³o ono sam¹ istotê teologii ¿ydowskiej – przekonanie,
które bardziej ni¿ cokolwiek innego oddziela³o ich od pogan”39 . Jednymi z tych
¯ydów, którzy nie godzili siê na usuniêcie owego ‘absolutnego rozró¿nienia’ po-
miêdzy Bogiem i cz³owiekiem, byli w³aœnie ebionici.

Ciê¿kim ciosem dla wszystkich judeochrzeœcijan by³o powstanie ¿ydowskie
w latach 66-70, zakoñczone upadkiem i dotkliwym zniszczeniem Jerozolimy
wraz ze Œwi¹tyni¹40 . Na skutek powstania ¿ydowscy wyznawcy chrystianizmu
zostali rozproszeni i nigdy ju¿ nie odbudowali swego znaczenia i wp³ywów w
Koœciele41 , zaczêli w Nim natomiast dominowaæ poganochrzeœcijanie, którzy
podkreœlali preegzystencjê i boskoœæ Chrystusa oraz odrzucali przepisy Zakonu
Moj¿eszowego. W tej sytuacji dla ebionitów i ludzi podobnie do nich myœl¹-
cych nie by³o ju¿ miejsca w Koœciele42 . K³opoty mieli nawet judeochrzeœcijanie
zwani nazarejczykami, którzy przestrzegaj¹c przepisów Zakonu, nie uwa¿ali
jednak za s³uszne narzucaæ go poganom, a co najwa¿niejsze uznawali, ¿e Jezus
Chrystus jest wcielonym Synem Bo¿ym43 . Justyn wspomnia³ o ich problemach
w Dialogu z ¯ydem Tryfonem, twierdz¹c, ¿e wielu chrzeœcijan wywodz¹cych siê
ze œrodowisk pogañskich nie ma „(…) odwagi z nimi rozmawiaæ ani zasi¹œæ do
sto³u”, choæ on osobiœcie nie podziela tych uprzedzeñ i uwa¿a, ¿e nale¿y ich
tolerowaæ44 . Warto zauwa¿yæ, ¿e zepchniêcie na koœcielny margines jude-
ochrzeœcijan – zw³aszcza ebionitów, którzy stanowili formê poœredni¹ pomiê-
dzy chrzeœcijañstwem a mozaizmem – przyœpieszy³o rozwód chrystianizmu z
judaizmem45 .

Jak ³atwo siê domyœleæ, to w³aœnie z ebionitami polemizowa³ Justyn Mêczen-
nik w tych fragmentach Dialogu, w których dowodzi³ przedwiecznoœci i boskoœci
Chrystusa. Stawiaj¹c ich po jednej stronie barykady z wyznawcami judaizmu, bo
wszak w³o¿enie w usta Tryfona pogl¹dów ebionickich o tym œwiadczy, odci¹³ siê
Justyn od spo³ecznoœci z t¹ czêœci¹ judeochrzeœcijan.

39 P. Johnson, op. cit., s. 155.
40 Por. ibid., s. 150.
41 Por. J. Daniélou, op. cit., s. 21; J. N. D. Kelly, Pocz¹tki doktryny chrzeœcijañskiej, t³um. J. Mrukówna,

Warszawa 1988, s. 110-111.
42 Por. J. Johnson, op. cit., s. 155.
43 Por. J. Daniélou, op. cit., s. 20.
44 Por. Justyn Mêczennik, op. cit., I. 47, 2.
45 Por. H. Wahle, op. cit., s. 43; A. Unterman, op. cit., s. 67-68.
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3. Justyn Mêczennik i Pisma Œwiête ¯ydów

Na podstawie fragmentów Dialogu z ¯ydem Tryfonem analizowanych do tej
pory mo¿na by odnieœæ wra¿enie, i¿ Justyn Mêczennik by³ negatywnie nastawio-
ny do wszystkiego, co wi¹¿e siê z dziedzictwem ¿ydowskim, w ostrych s³owach
wyra¿a³ siê bowiem zarówno o rdzennych ¯ydach, jak i o prozelitach. Nie darzy³
te¿ uznaniem judeochrzeœcijan g³osz¹cych pogl¹dy ebionickie, czyli te najbar-
dziej zbli¿one do judaizmu. Czy oznacza to, ¿e by³ on antysemit¹ – jak twierdzi
David Rokéah, pracownik naukowy Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, w
ksi¹¿ce Justin Martyr and the Jews (Leiden-Boston-Köln 2002)46 ? Jeœli tak by
by³o, to apologeta z Neapolis (teraz Nablus) powinien ¿ywiæ g³êbok¹ niechêæ do
wszystkiego, co ¿ydowskie, a wiêc pogardzaæ wszystkimi przejawami ¿ydowskiej
kultury i religijnoœci, w³¹cznie z Pismami Œwiêtymi judaizmu, jako przejawem
duchowoœci ni¿szego rasowo narodu. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e w rasistowskim ruchu
Niemieckich Chrzeœcijan w latach trzydziestych XX wieku antysemityzm ³¹czy³
siê z deprecjonowaniem wartoœci hebrajskiej czêœci Biblii. Czy u Justyna spoty-
kamy podobny sposób myœlenia? Czy by³ on prekursorem wspó³czesnego antyse-
mityzmu, jak chce tego Rokéah?

    Swój stosunek do hebrajskiego Pisma Œwiêtego i Boga czczonego przez
¯ydów wyrazi³ Justyn zaraz na pocz¹tku Dialogu z ¯ydem Tryfonem. Apologeta
opisa³ tam swoje wysi³ki zmierzaj¹ce do poznania prawdy o Bogu. Pocz¹tkowo sta-
ra³ siê zg³êbiaæ filozofiê greck¹, lecz odpowiedzi udzielane przez filozofów nie w
pe³ni go zadowala³y47 . Jego ¿ycie zmieni³o siê w istotny sposób dopiero wtedy, gdy
pozna³ chrzeœcijañskiego mêdrca, który zwróci³ jego uwagê na Pisma proroków
¿ydowskich, zapowiadaj¹cych przyjœcie Chrystusa48 . „W duszy mojej – pisa³ Justyn
– w tej chwili rozpali³ siê ogieñ, i mi³oœæ mnie ogarnê³a do owych proroków i mê-
¿ów, przyjació³ Chrystusowych. A gdym siê zastanawia³ nad s³owami starca, dosze-
d³em do przekonania, ¿e to jest filozofia jedynie pewna i po¿yteczna”49 . Ostatecz-
nie wiêc Justyn doszed³ do wniosku, i¿ korzyœci p³yn¹ce ze studiowania filozofii
greckiej nie dorównuj¹ tym, które wynikaj¹ z lektury Œwiêtych Pism ¿ydowskich50 .

Jak widaæ, apologeta z Nablus dokona³ w swoim Dialogu afirmacji ¿ydow-
skiego Pisma Œwiêtego, stawiaj¹c je ponad dzie³ami filozofów greckich. Podkre-
œla³ tak¿e, i¿ Pisma ¯ydów s¹ równie¿ Pismami Œwiêtymi chrzeœcijan51 . Justyn

 46 Za rec. L. Misiarczyka, „Vox Patrum”, 22 (2002), s. 584-587.
47 Por. Justyn Mêczennik, op. cit., I. 2.
48 Por. ibid., I. 3-7.
49 Ibid., I. 8. 1.
50 Por. I. 1, 3-5.
51 Por. I. 29, 2.
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zdecydowanie odci¹³ siê od nauki gnostyków, wed³ug jakiej Bóg Nowego Testa-
mentu, Ojciec Chrystusa, nie jest Bogiem Starego Testamentu, Bogiem Abraha-
ma, Jakuba, Stwórc¹ œwiata. Justyn uzna³ nauki gnostyckie za bluŸnierstwo i
stwierdzi³ jednoznacznie, ¿e ludzie g³osz¹cy takie pogl¹dy nie s¹ chrzeœcijanami.
Zdaniem Justyna, Bóg ¿ydowskich patriarchów i proroków jest tak¿e Bogiem
chrzeœcijan, podobnie jak ¿ydowskie Pisma Œwiête s¹ Ksiêg¹ Œwiêt¹ chrzeœcijañ-
stwa52 .

Okazuje siê zatem, ¿e chrzeœcijañski teolog zdecydowanie sprzeciwia³ siê od-
rywaniu kerygmatu chrzeœcijañskiego od Pism Starego Testamentu, upatruj¹c ge-
nezy jednego i drugiego w tym samym Ÿródle, którym jest Bóg Izraela. Justyn
napisa³: „I nie twierdzimy, ¿e inny jest nasz, a inny wasz Bóg; nie, to ten sam,
który ojców waszych wywiód³ z Egiptu (…). W ¿adnym te¿ innym Bogu nie po-
k³adamy nadziei, jako ¿e nie ma innego Boga, ale w tym samym, któremu i wy
ufacie, w Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba”53 . Tak wiêc pomimo wszystkich
dziel¹cych chrzeœcijan i ¯ydów ró¿nic jest jednak – wed³ug Justyna – wspólna
p³aszczyzna, na jakiej spotykaj¹ siê wyznawcy obu religii – jest ni¹ ufnoœæ okazy-
wana temu samemu Bogu i wspólne Pisma Œwiête.

Szacunek okazywany przez Justyna hebrajskim patriarchom i prorokom oraz
Œwiêtym Pismom ¯ydów jest niew¹tpliwie daleki od toku myœlenia rasistowskie-
go, przypisywanego Justynowi (antysemityzm jest wszak pewn¹ form¹ rasizmu).
W swoich dzie³ach apologeta z Nablus ani razu nie zasugerowa³, ¿e ¯ydzi s¹ na-
rodem ni¿szym rasowo od Greków, Rzymian, czy innych ludów, a przecie¿ kate-
goria ni¿szoœci rasowej jest typowym przejawem myœlenia antysemickiego. W
jego pismach nie wystêpuje rasistowski aparat pojêciowy, ani rasowe czy narodo-
we kryterium oceny innych ludzi. Apologeta nie podwa¿a³ wartoœci i znaczenia
hebrajskiej kultury, stawiaj¹c nawet literaturê ¿ydowsk¹ ponad tworami greckiej
myœli filozoficznej, a poniewa¿ myœl grecka jest myœl¹ indoeuropejsk¹, aryjsk¹,
wiêc nale¿y stwierdziæ, ¿e Justyn bardziej ceni³ wytwory kultury semickiej ni¿
aryjskiej. Zdecydowanie wiêc Justyn antysemit¹ nie by³. Przypisywanie apologe-
cie sk³onnoœci antysemickich nie ma równie¿ sensu dlatego, i¿ antysemityzm
zwi¹zany jest ze zjawiskiem rozwoju dziewiêtnasto- i dwudziestowiecznego na-
cjonalizmu oraz powstaniem w tym okresie koncepcji pañstwa narodowego. Paul
Johnson s³usznie zauwa¿y³, ¿e „mówienie o antysemityzmie w odniesieniu do
staro¿ytnoœci jest anachronizmem, poniewa¿ sam termin ukuto dopiero w roku
1879”54 . Przenoszenie zatem wspó³czesnych pojêæ w œwiat staro¿ytny i analizo-
wanie dzie³ autorów antycznych w œwietle naszych dwudziestowiecznych do-
œwiadczeñ z rasizmem prowadzi do zniekszta³cenia ich pogl¹dów.

  52 Por. I. 11, 1; 29, 2; 35, 1-2, 5; II. 80, 3-4.
53 Ibid., I. 11, 1.

 54 P. Johnson, op. cit., s. 143.
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4. Potrójna rola Starego Zakonu

W tym miejscu nale¿y postawiæ pytanie: skoro Justyn uwa¿a³, i¿ wspólnym
Ÿród³em kerygmatu chrzeœcijañskiego i judaistycznej teologii s¹ ¿ydowskie Pisma
Œwiête, jeœli g³osi³, ¿e ich autorem jest Bóg Izraela, to dlaczego, w takim razie,
wypowiada³ siê tak negatywnie na temat ¯ydów?

Jak ustaliliœmy powy¿ej, Justynowa krytyka judaistów nie by³a przejawem
jego antysemityzmu, gdy¿ apologeta antysemit¹ nie by³. Czytaj¹c Dialog z ¯ydem
Tryfonem mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e u pod³o¿a niechêci Justyna do wyznawców
judaizmu tkwi jego przekonanie, i¿ ¯ydzi Ÿle interpretuj¹ Pismo Œwiête, co z ko-
lei prowadzi ich do pope³niania licznych b³êdów teologicznych55 . Inaczej mó-
wi¹c, Justyn krytykuje ¯ydów z pozycji teologa i egzegety, który doznaje uczucia
g³êbokiego zawodu w obliczu niew³aœciwej interpretacji tekstów biblijnych, a nie
antysemity, kieruj¹cego siê niechêci¹ na tle rasowym. Justynowa krytyka ¯ydów
dokonuje siê zatem na p³aszczyŸnie religijnej, przy u¿yciu pojêæ i koncepcji teo-
logicznych. Mo¿na wiêc uznaæ, i¿ Justyn by³ antyjudaist¹, ale nie antysemit¹.

Jednym z objawów b³êdnej egzegezy Biblii jest – zdaniem Justyna –  niezrozu-
mienie przez ¯ydów potrójnej roli Zakonu, o jakiej Justyn pisze nastêpuj¹co:
„(…) niektóre przykazania zosta³y dane dla podtrzymania bogobojnoœci i pe³nie-
nia sprawiedliwoœci, inne zaœ polecenia i praktyki maj¹ zwi¹zek albo z tajemnic¹
Chrystusow¹, albo te¿ z zatwardzia³oœci¹ serca ludu waszego”56 .

Wed³ug Justyna, w zale¿noœci od roli pe³nionej przez przepisy Prawa Moj¿e-
szowego niektóre przykazania zachowa³y swoj¹ wa¿noœæ, inne natomiast przesta-
³y obowi¹zywaæ. Wyznawcy judaizmu – w opinii apologety – nie zdaj¹ sobie z
tego jednak sprawy, drobiazgowo trzymaj¹c siê ca³oœci Zakonu.

Przyjrzymy siê teraz bli¿ej owej potrójnej roli Zakonu i odpowiemy na pyta-
nie, czego – zdaniem Justyna – w Zakonie nie pojmuj¹ judaiœci.

A. Zakon i prawo naturalne

Apologeta z Nablus uwa¿a³, ¿e czêœæ przykazañ zawartych w Zakonie pokry-
wa siê z tym, „(…) co z natury swej jest dobre (…)”57 . Ludzie, „(…) którzy pe³-
nili to, co wszêdzie, z natury i zawsze jest dobre, mili s¹ Bogu (…)”58 . Justyn
naucza³ wiêc, i¿ pewne przykazania pokrywaj¹ siê z powszechnym prawem natu-

 55 Por. Justyn Mêczennik, op. cit., I. 29, 3; 38, 1-2; 55, 3; II. 72-73.
56 Ibid., I. 44, 2.
57 Ibid,, I. 45, 3.

58 Ibid., I. 45, 4.
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ralnym, zapisanym w œwiecie. Prawo to rzecz jasna nie mo¿e zostaæ nigdy anulo-
wane, gdy¿ wpisane jest w strukturê rzeczywistoœci. Chrzeœcijañski teolog pisa³:
„Albowiem to, co zawsze i bezwzglêdnie s³uszne, na czym polega ca³a sprawie-
dliwoœæ, wpoi³ Bóg ca³emu rodzajowi ludzkiemu; tote¿ ka¿dy cz³owiek wie o
tym, ¿e cudzo³óstwo, porubstwo, mê¿obójstwo, i co tylko do tego podobne, to
rzeczy z³e. A chocia¿ nawet i wszyscy to pope³niaj¹, to jednak nie s¹ pozbawieni
œwiadomoœci, ¿e siê dopuszczaj¹ niesprawiedliwoœci, ilekroæ siê tym wystêpkom
oddaj¹”59 . Ludzie ¿yj¹cy w zgodzie z prawem naturalnym „(…) dost¹pi¹ zbawie-
nia w chwili zmartwychwstania, jak ich sprawiedliwi poprzednicy Noe, Henoch,
Jakub oraz inni do nich podobni”60 . Z Apologii Justyna wiemy, ¿e dawc¹ owego
uniwersalnego prawa moralnego jest Syn Bo¿y – Logos, który stwarzaj¹c œwiat,
zapisa³ je w duszach bytów rozumnych61 .

Tak wiêc jedn¹ spoœród trzech ról Zakonu jest przypominanie o prawie natural-
nym danym cz³owiekowi przez Logos. W zwi¹zku z tym, i¿ prawo naturalne jest
niezmienne, zatem równie¿ przykazania Zakonu odnosz¹ce siê do tego prawa nie
podlegaj¹ przedawnieniu i s¹ zawsze aktualne.

B. Zakon i zatwardzia³e serca ludu

Drug¹ grup¹ przykazañ i przepisów zawartych w Prawie Moj¿eszowym, wy-
ró¿nion¹ przez Justyna, s¹ przepisy dane ¯ydom z ‘powodu zatwardzia³oœci ich
serc’62 . W tej roli Zakon wystêpuje jako oskar¿yciel ludu ¿ydowskiego i rodzaj
kary za grzechy, poniewa¿ piêtnuje on judaistów za ich niepos³uszeñstwo wobec
Boga63 . Przykazania nale¿¹ce do tej grupy przepisów Zakonu w³aœciwie nie wy-
chowuj¹ ludzi, ale wskazuj¹ na ich winê lub ewentualnie staraj¹ siê ograniczyæ
zgubne skutki zatwardzia³oœci ¯ydów. Wartoœæ tego typu przykazañ jest wzglêd-
na, odnosz¹ siê one bowiem jedynie do wyznawców judaizmu, albowiem w No-
wym Przymierzu, ustanowionym przez Chrystusa, przykazania owe zosta³y znie-
sione, dlatego chrzeœcijanie nie musz¹ ju¿ ich przestrzegaæ64 .

Wœród nakazów starotestamentowych, od jakich zostali uwolnieni chrzeœcija-
nie przez Chrystusa, znajduje siê obrzezanie. Justyn uwa¿a³, ¿e obrzezanie nigdy
nie by³o wpisane w ekonomiê zbawienia. Œwiadczy o tym fakt, i¿ Abraham zosta³
powo³any do spo³ecznoœci z Bogiem, gdy by³ jeszcze nieobrzezany i zosta³ uzna-

 59 Ibid., II. 93, 1.
60 Ibid., I. 45, 4.
61 Por. ten¿e, Apologia, II. 7; 10; 13; I. 5. 4, w: Œwiêty Justyn Filozof i Mêczennik, Apologia, Dialog z

¯ydem Tryfonem, t³um. A. Lisiecki, Poznañ 1926.
62 Por. ten¿e, Dialog…, op. cit., I. 18, 2; 19, 2; 27, 4; 45, 3; 46, 5.
63 Por. ibid., I. 21, 1.
64 Por. ibid., I. 11, 1-2; 24, 1.
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ny za sprawiedliwego na podstawie swej wiary, a nie obrzezania65 . Równie¿ inni
mê¿owie ¿yj¹cy przed Abrahamem nie zostali obrzezani, a jednak Bóg uzna³ ich
za sprawiedliwych66 . Do usprawiedliwienia – konkluduje Justyn – nie jest wiêc
konieczne obrzezanie, lecz wiara w Bo¿e obietnice i nauki67 . Gdyby by³o inaczej,
kobiety nie mog³yby byæ usprawiedliwione, a wszak, jak wiadomo, tak¿e one s¹
uczestnikami pobo¿noœci i sprawiedliwoœci – argumentowa³ apologeta68 .

Po có¿ zatem Bóg nakaza³ ¯ydom dokonywaæ obrzezania? Otó¿ – odpowiada
Justyn – Jahwe poleci³ Hebrajczykom dokonywaæ obrzezania, aby mo¿na ich
by³o rozpoznaæ wœród innych ludów. W zamyœle Bo¿ym identyfikacja ¯ydów za
spraw¹ obrzezania ma u³atwiæ ich represjonowanie. Cierpienia jakie zadaj¹ im
inne narody, niszcz¹c miasta i pustosz¹c ziemie, s¹ – zdaniem Justyna – w pe³ni
s³uszne i sprawiedliwe, poniewa¿ ¯ydzi zamordowali Chrystusa, (…) „a przed
Nim proroków Jego”69 . Obrzezanie jest wiêc kar¹ na³o¿on¹ na ¯ydów przez
Boga, i dlatego nie odnosi siê do chrzeœcijan70 .

Chrystus uczyni³ swoim wyznawcom nowe obrzezanie, polegaj¹ce na obrzeza-
niu serca. Ma ono naturê duchow¹, przejawiaj¹c siê w znajomoœci Boga i Chry-
stusa oraz w przestrzeganiu sprawiedliwoœci. ¯ydowskie obrzezanie zosta³o za-
st¹pione w Nowym Przymierzu chrztem Duchem Œwiêtym i nie jest ju¿ koniecz-
ne dla chrzeœcijan. To raczej ¯ydzi potrzebuj¹ chrzeœcijañskiego obrzezania, gdy¿
ich jest natury cielesnej, a nie duchowej71 .

Justyn przeciwstawia wiêc sobie duchowoœæ i cielesnoœæ. ¯ydzi przywi¹zuj¹
wagê do cielesnoœci, do zewnêtrznych znaków maj¹cych œwiadczyæ o ich udziale
w przymierzu z Bogiem. Znaki te – zdaniem Justyna – nie maj¹ jednak mocy
zbawczej72 . W odró¿nieniu od nich chrzeœcijanie pojmuj¹ przymierze z Bogiem
jako zwi¹zek duchowy, oparty na odnowieniu serca cz³owieka przez Ducha Œwiê-
tego, dlatego zewnêtrzny znak, jakim jest obrzezanie, nie jest im potrzebny73 .

Podobnie nieistotny dla chrzeœcijan jest równie¿ starotestamentowy szabat.
Justyn zauwa¿y³, ¿e przed Moj¿eszem ludzie sprawiedliwi obywali siê bez sza-
batu, a pomimo tego podobali siê Bogu74 . Bycie sprawiedliwym nie polega tedy
na œwiêceniu szabatu, bo gdyby tak by³o, to Bóg od pocz¹tku domaga³by siê
tego rodzaju praktyk. Bóg, bêd¹c istot¹ niezmienn¹, ma te¿ niezmienne pojêcie
sprawiedliwoœci, skoro wiêc przed Moj¿eszem nie upatrywa³ ludzkiej sprawie-

65 Por. ibid., I. 11, 5; II. 92, 3.
66 Por. ibid., I. 19, 1-4; 23, 3; 27, 5.
67 Por. ibid., I. 23, 4.
68 Por. ibid., I. 23, 5.
69 Por. ibid., I. 16, 2-4; II. 92, 2-3.
70 Por. ibid., I. 19, 2; 18, 2.
71 Por. ibid., I. 15, 7 – 16, 1; 19, 3; 24, 2; 28, 4; 29, 1; 12, 3; 43, 2; II. 92, 4; 137, 1.
72 Por. ibid., I. 23, 4.
73 Por. ibid., I. 12. 3; 14, 1-3.
74 Por. ibid., I. 19, 5; 23, 3; 27, 5
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dliwoœci w œwiêceniu szabatu, to równie¿ po Moj¿eszu ma na ten temat takie
samo zdanie75 .

Œwiêcenie szabatu nie prowadzi zatem do usprawiedliwienia. Zosta³o ono –
wed³ug Justyna – nakazane judaistom, aby zaj¹æ ich myœli Bogiem i w ten sposób
odci¹gn¹æ od ba³wochwalstwa76 . Ponadto szabat piêtnuje Hebrajczyków, bêd¹c
kar¹ za nieprawoœci, jakich siê dopuœcili77 . Znaczenie szabatu jest wiêc podobne
do znaczenia obrzezania, dziêki któremu mo¿na ¯ydów ³atwiej zidentyfikowaæ i
poddaæ przeœladowaniom.

Zdaniem Justyna, w Nowym Przymierzu ¿ydowski szabat przesta³ mieæ jakie-
kolwiek znaczenie i jest jednym z tych przepisów Zakonu, jakie uleg³y dezaktu-
alizacji. Chrzeœcijanie – twierdzi³ apologeta – œwiêc¹ duchowy szabat nieustan-
nie, ¿yj¹c z Bogiem i s³uchaj¹c Ewangelii78 .

Podobnie nieaktualny jest starotestamentowy nakaz rytualnych k¹pieli.
¯ydowskie ablucje nie prowadz¹ w ¿adnym razie do ekspiacji, s¹ bowiem tylko
obmyciem cia³a, a nie duszy. Jedynie chrzest Duchem Œwiêtym udzielony przez
Boga chrzeœcijanom mo¿e zmyæ z duszy ludzkiej grzechy79 .

Swoj¹ wa¿noœæ utraci³y w Nowym Przymierzu tak¿e ¿ydowskie posty. Zreszt¹
ju¿ Izajasz wykazywa³ ich daremnoœæ, pouczaj¹c lud, ¿e prawdziwy post polega
na wcielaniu w ¿ycie sprawiedliwoœci spo³ecznej; otaczaniu opiek¹ ludzi s³abych
i pokrzywdzonych, a nie na wstrzymywaniu siê od spo¿ywania pokarmów, posy-
pywaniu popio³em i przywdziewaniu pokutnego wora (Iz 58, 1-11). Prawdziwy
post ma naturê duchow¹ i manifestuje siê w godziwym postêpowaniu wobec bliŸ-
nich – przekonywa³ Justyn80 .

Równie¿ podzia³ pokarmów na czyste i nieczyste przesta³ obowi¹zywaæ chrze-
œcijan, gdy¿ przepis ten zosta³ dany ¯ydom w tym celu, aby nawet podczas posi³-
ku nie zapominali o Bogu, do czego niestety – zdaniem Justyna – maj¹ sk³onnoœæ.
Gdyby ¯ydzi byli sprawiedliwi i pamiêtali o Bogu, wtedy nie trzeba by by³o na-
k³adaæ na nich owego przepisu. Dowodem na to jest postêpowanie Boga ze spra-
wiedliwym Noem, któremu Stwórca pozwoli³ na spo¿ywanie wszystkich pokar-
mów. Chrzeœcijanie, bêd¹c ludŸmi sprawiedliwymi, nie musz¹ zatem obawiaæ siê
spo¿ywania pokarmów zabronionych ¯ydom81 .

Czêœci¹ Starego Przymierza i kultu poœwiêconego Jahwe by³o sk³adanie ofiar.
Apologeta z Neapolis uwa¿a³, ¿e Bóg tak naprawdê nigdy nie potrzebowa³ krwa-
wych ofiar, dlatego te¿ nie posiadaj¹ one znaczenia ekspiacyjnego. Nakaz sk³ada-

75 Por. ibid., I. 23, 1.
 76 Por. ibid., I. 19, 6; II. 92, 4
77 Por. ibid., I. 21. 1.
78 Por. ibid., I. 12, 2-3.
79 Por. ibid., I. 14, 1-2; 18, 2; 19, 2.
80 Por. ibid., I. 15.
81 Por. ibid., I. 20, 1, 4.
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nia ofiar zosta³ na³o¿ony przez Boga na ¯ydów, poniewa¿ ich umys³owoœæ nie mo-
g³a siê bez nich obyæ, czego wyrazem by³o sk³adanie przez nich ofiar z³otemu ciel-
cowi. Aby odci¹gn¹æ Hebrajczyków od ba³wochwalstwa i zaj¹æ ich kultem Jahwe,
Bóg wyszed³ naprzeciw ich potrzebom i zorganizowa³ dla nich kult ofiarniczy, wy-
znaczaj¹c na jego miejsce Œwi¹tyniê jerozolimsk¹. Atoli ju¿ Amos odkry³ przed
¯ydami prawdê o ofiarach, mówi¹c do nich, ¿e Bóg nie potrzebuje krwawych ofiar
ani obrzêdów, które towarzysz¹ ich sk³adaniu, lecz pragnie sprawiedliwoœci (Am 5,
18-6, 7). Ofiary nigdy nie by³y zatem czêœci¹ ekonomii zbawienia, tym bardziej
wiêc nie obowi¹zuj¹ w Nowym Przymierzu – konkluduje Justyn 82 .

C. Nakazy starotestamentowe jako typy przysz³ych zdarzeñ

Wed³ug Justyna, oprócz nakazów starotestamentowych odnosz¹cych siê wy-
³¹cznie do ¯ydów, na³o¿onych na nich z ‘powodu zatwardzia³oœci ich serc’, a
przez to nieistotnych w Nowym Przymierzu, istnia³y równie¿ w Zakonie normy i
rytua³y bêd¹ce typami zdarzeñ przysz³ych, wskazuj¹ce na póŸniejsz¹ zbawcz¹
dzia³alnoœæ Jezusa Chrystusa83 . Maj¹ one wartoœæ o tyle, o ile zapowiadaj¹ nadej-
œcie Syna Bo¿ego, jednak same w sobie, bez odniesienia do Chrystusa, nie posia-
daj¹ wiêkszego sensu. Wraz z przyjœciem Mesjasza i zrealizowaniem zapowiedzi,
które by³y w nich zawarte, przepisy owe straci³y znaczenie i aktualnoœæ84 .

Jednym z typów – zdaniem apologety – by³a ofiara z baranka paschalnego.
Baranek paschalny by³ obrazem umêczonego Chrystusa, którego ofiara na krzy¿u
uchroni³a ludzi przed konsekwencjami pope³nianych przez nich grzechów. Umie-
raj¹c na krzy¿u, Chrystus wype³ni³ zapowiedŸ starotestamentow¹, w zwi¹zku z
czym dalsze ofiarowywanie baranka jest bezcelowe. Potwierdzeniem wype³nienia
i zakoñczenia ofiary z baranka, jak i wszystkich innych ofiar sk³adanych przez
¯ydów, jest fakt zburzenia Œwi¹tyni. Bóg pozwoli³ na zniszczenie miejsca ofiar-
niczego, gdy¿ wraz ze œmierci¹ Chrystusa ofiary przesta³y byæ potrzebne85 .

Kolejnym typem wskazuj¹cym na Chrystusa by³a ofiara z dwóch koz³ów, z
których jeden by³ wyganiany na pustyniê, a drugi sk³adany na ofiarê dla Jahwe,
by przeb³agaæ go za grzechy. Justyn w taki oto sposób rozszyfrowuje znaczenie
tej praktyki: „By³y one zapowiedzi¹ dwojakiego przyjœcia Chrystusowego, a wiêc
i owego pierwszego przyjœcia, kiedy to starsi ludu waszego wygnali Go jako ofia-
rê b³agaln¹, wówczas go pojmali i zabili; a potem przyjœcia drugiego, kiedy w tej
samej Jerozolimie poznacie Go, Tego, któregoœcie zniewa¿yli”86 .

82 Por. ibid., I. 19, 5-6; I. 22; II. 92, 4-5.
83 Por. ibid.,I. 42, 4; II. 114, 1, 5.
84 Por. ibid., I. 43, 1.
85 Por. ibid., I. 40, 1-3; II. 111, 3.
86 Por. ibid., I. 40, 4-5.
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W starotestamentowej ofierze z pszennej m¹ki, sk³adanej za oczyszczonych z
tr¹du, dopatrzy³ siê Justyn typu chleba eucharystycznego. „Otó¿ – pisa³ Justyn –
Jezus Chrystus, Pan nasz, przykaza³ go sprawowaæ na pami¹tkê mêki, jak¹ wy-
cierpia³ za ludzi, których dusze zosta³y oczyszczone z wszelkiego z³ego”87 . Staro-
zakonna praktyka ofiarowania m¹ki zapowiada³a tak¿e ofiary z chleba i wina,
które podczas Wieczerzy Pañskiej chrzeœcijanie sk³adaj¹ Bogu88 .

Oprócz tego w kamiennych no¿ach s³u¿¹cych do obrzezania widzia³ Justyn fi-
gurê s³ów Chrystusa, jakie dokonuj¹ obrzezania ludzkich serc89 , zaœ w dwunastu
dzwonkach zawieszonych u szaty arcykap³ana ujrza³ typ dwunastu aposto³ów,
„zale¿nych od mocy Kap³ana Wiekuistego, Chrystusa”, których g³os rozbrzmiewa
po ca³ej ziemi90 .

Z powy¿szych analiz Dialogu z ¯ydem Tryfonem wynika, i¿ – zdaniem Justyna
– tylko czêœæ przykazañ i nakazów starotestamentowych obowi¹zuje w Nowym
Przymierzu. S¹ to przykazania odnosz¹ce siê do zawsze aktualnego prawa natu-
ralnego danego ludziom przez Logos. Natomiast przepisy rytualne, œwiêta
¿ydowskie, kult ofiarniczy przesta³y obowi¹zywaæ chrzeœcijan, gdy¿ nigdy nie
by³y czynnikami prowadz¹cymi do usprawiedliwienia i zbawienia cz³owieka.
Przedawni³y siê równie¿ normy bêd¹ce typami wydarzeñ przysz³ych zwi¹zanych
z Chrystusem, poniewa¿ w Chrystusie rzeczywistoœæ zapowiadana przez nie ju¿
siê wype³ni³a.

5. Nowy Zakon i Nowy Izrael

Z uwagi na dezaktualizacjê du¿ej czêœci Zakonu Moj¿eszowego musia³ nastaæ
Nowy Zakon, którym jest sam Jezus Chrystus i Jego nauka. Jest to Zakon dosko-
na³y, wieczny, duchowy, który zast¹pi³ przestarza³y Zakon judaistyczny91 . Nieste-
ty, ¯ydzi odrzucili Nowy Zakon92 , czego wyraŸnym dowodem jest zabicie przez
nich Chrystusa i przeœladowanie Jego wyznawców. Z tego powodu – twierdzi³
Justyn – Bóg musia³ powo³aæ Nowy Izrael, którym s¹ narody pogañskie wierz¹ce
w Chrystusa, zgromadzone w Jego Koœciele93 .

87 Ibid., I. 41, 1.
88 Por. ibid., I. 41, 4.
89 Por. ibid., II. 13, 6-7.
90 Por. ibid., I. 42, 1.
91 Por. ibid., I. 11; I. 24, 1-2.
92 Por. ibid., I. 12, 2.
93 Por. ibid., II. 119, 3-4; 123, 4-9; 136.
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Apologeta uwa¿a³, ¿e prawdziwym potomstwem Abrahama s¹ chrzeœcijanie,
albowiem podobnie jak Abraham dla swej wiary zosta³ pob³ogos³awiony przez
Boga, tak i oni, za spraw¹ Chrystusa, który zbli¿y³ ich do Boga, stali siê dzieæmi
Bo¿ymi. Wyznawcy Chrystusa s¹ wiêc duchowym potomstwem Abrahama. To
w³aœnie do nich odnosi³a siê – s¹dzi³ Justyn – obietnica dana przez Boga Abraha-
mowi, i¿ stanie siê on ojcem wielu narodów94 .

Apologeta by³ zdania, i¿ ¯ydzi pope³niaj¹ b³¹d, s¹dz¹c, ¿e ich pochodzenie z
nasienia Abrahama gwarantuje im zbawienie. Potomstwem Abrahama nie s¹ ci,
którzy w sposób cielesny pochodz¹ od niego. Jego prawdziwymi potomkami s¹
ludzie, „(…) którzy w swym duchu tê sam¹ co Abraham maj¹ wiarê (…)”95 . Po-
tomstwem Abrahama jest siê wiêc w sposób duchowy, a nie cielesny. Drog¹ wio-
d¹c¹ do duchowego zwi¹zku z Abrahamem jest wiara, a konkretnie uznanie Jezu-
sa za Mesjasza i ¿ycie bezgrzeszne, zgodne z Jego naukami96 . Wiarê ow¹ posia-
daj¹ chrzeœcijanie, poniewa¿ oni, podobnie jak Abraham, pos³uchali g³osu Syna
Bo¿ego. Bogiem, który objawi³ siê Abrahamowi i nakaza³ mu opuœciæ rodzinn¹
ziemiê, by³ bowiem Chrystus97 . Innymi s³owy, zarówno Abraham, jak i chrzeœci-
janie uwierzyli Chrystusowi, st¹d w³aœnie wynika to¿samoœæ wiary chrzeœcijan z
wiar¹ Abrahama. Z tego te¿ powodu chrzeœcijanie stali siê duchowymi dzieæmi
Abrahama, przejmuj¹c dziedzictwo dane pocz¹tkowo ¯ydom98 .

Poniewa¿ ¯ydzi – g³osi³ Justyn – przeœladowali Chrystusa i represjonuj¹ Jego
wyznawców, a na dodatek nie wykazuj¹ chêci poprawy, wiêc „(…) ¿adnego dzie-
dzictwa na œwiêtej górze Bo¿ej nie dost¹pi¹. Tymczasem poganie, którzy by w
Niego uwierzyli i ¿a³owali za swe grzechy, dost¹pi¹ dziedzictwa razem z patriar-
chami, prorokami i sprawiedliwymi z rodu Jakubowego. Aczkolwiek szabatów
nie œwiêc¹, aczkolwiek nie maj¹ obrzezania i œwi¹t nie zachowuj¹, to jednak z
ca³¹ pewnoœci¹ obejm¹ œwiête dziedzictwo Bo¿e”99 .

O powo³aniu nowego ludu Bo¿ego spoœród narodów pogañskich uprzedzali
zreszt¹ ¯ydów prorocy100 , lecz oni woleli s¹dziæ, ¿e ich proroctwa odnosz¹ siê do
prozelitów101 . Apologeta z Neapolis przekonywa³, i¿ s³owa proroków nie mog³y
dotyczyæ prozelitów, albowiem oni, wraz z ¯ydami, nie uwierzyli w Chrystusa,
tymczasem prorocy mówili o poganach, na których pad³o Jego œwiat³o102 . Na-
uczali równie¿, ¿e Bóg zeœle wierz¹cym poganom Nowy Zakon, w zwi¹zku z

94 Por. ibid., I. 11, 5; II. 124, 1.
95 Por. ibid., I. 44, 1-2.
96 Por. ibid., I. 44, 4.
97 Justyn uwa¿a³, ¿e w teofaniach starotestamentowych nie pojawia³ siê osobiœcie Bóg Jahwe, lecz Syn

Bo¿y.
98 Por. ibid., II. 119, 4-6.
99 Ibid., I. 26, 1.
100 Por. ibid., II. 120-121.
101 Por. ibid., II. 122, 1.
102 Por. ibid., II. 122, 2-3.
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czym Stary nie bêdzie ich obowi¹zywa³, a jednak – zauwa¿a Justyn – prozelici
nadal przestrzegaj¹ przepisów Starego Zakonu. Wynika z tego, i¿ prorocy, zapo-
wiadaj¹c nawrócenie pogan, nie mogli mieæ na myœli prozelitów, lecz chrzeœcijan,
oni bowiem nie s¹ ju¿ pod w³adz¹ Zakonu Moj¿eszowego103 .

Jak widaæ, Justyn uwa¿a³, ¿e na skutek odstêpstwa ¯ydzi utracili  dziedzictwo
Abrahama, przestaj¹c byæ ludem Boga. Ich miejsce zajêli poganie, uznaj¹cy Jezu-
sa za Chrystusa i wierz¹cy Jego naukom. W ten sposób zast¹pili oni Stary Izrael,
staj¹c siê Nowym Izraelem, ¿yj¹cym pod Nowym Zakonem. Stare Przymierze
definitywnie zatem dobieg³o koñca, ustêpuj¹c miejsca Nowemu Przymierzu.

6. Zbawienie ¯ydów

Justyn twierdzi³, ¿e pomimo koñca Starego Przymierza i udzia³u ¯ydów w za-
biciu Chrystusa nie wszyscy oni zostan¹ potêpieni, gdy¿ pewna ich czêœæ osi¹gnie
zbawienie. Apologeta z Neapolis pisa³, ¿e Chrystus „(…) jednych uzna za god-
nych królowania wiekuistego, razem ze œwiêtymi patriarchami i prorokami, dru-
gich natomiast wyda na mêkê ognia nieugaszonego, razem z podobnymi im nie-
dowiarkami i grzesznikami niepoprawnymi”104 . Dla czêœci ¯ydów jest zatem –
wed³ug Justyna – nadzieja.

¯ydzi mog¹ wiêc zostaæ zbawieni, choæ oczywiœcie nie mo¿e staæ siê to w
oparciu o Stare Przymierze. Hebrajczycy, podobnie jak wszyscy inni pragn¹cy
zbawienia, musz¹ mieæ udzia³ w Nowym Przymierzu ustanowionym przez Chry-
stusa. Judaiœci powinni wiêc poznaæ Chrystusa, pokutowaæ i przy³¹czyæ siê do
chrzeœcijan105 . Ci z poœród nich, którzy nadal bêd¹ odtr¹caæ Chrystusa i przeœla-
dowaæ Jego wyznawców nie dost¹pi¹ zbawienia106 . Warunkiem zbawienia  jest
zatem pokuta i uznanie Jezusa za Chrystusa i Syna Bo¿ego, a nie dalsze trzyma-
nie siê Zakonu. W swojej ³askawoœci i mi³oœci Bóg usprawiedliwia cz³owieka nie
na podstawie Zakonu, ale dziêki jego pokucie i wierze. Jeœli ¯ydzi bêd¹ mieli jed-
no i drugie, wtedy mog¹ liczyæ na zbawienie107 .

Okazuje siê, ¿e Justyn nie mia³ nic przeciwko obecnoœci ¯ydów w Koœciele.
Przeciwnie, apologeta nalega³ wrêcz, aby do³¹czyli do chrzeœcijan. Ponadto Ju-
styn dopuszcza³ mo¿liwoœæ dalszego przestrzegania przez nich przepisów Zako-

 103 Por. ibid., II. 122, 4-123, 2.
104 Ibid., II. 120, 5.
105 Por. ibid., I. 28, 2-3; II. 118, 1.
106 Por. ibid., I. 26, 1.
107 Por. ibid., I. 47, 5; 64, 2-3.
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nu, gdy zostan¹ chrzeœcijanami. Chrzeœcijañski myœliciel pisa³: „Jeœli ju¿ koniecz-
nie dla s³aboœci swego ducha chc¹ zachowaæ wszystko, co obecnie, z przepisów
wydanych przez Moj¿esza, jak wiemy, ze wzglêdu na twarde serce ludu, zacho-
waæ mo¿na, a przy tym nadziejê pok³adaj¹ w Chrystusie i przestrzegaj¹ odwiecz-
nych i przyrodzonych zasad sprawiedliwoœci i bogobojnoœci, jeœli siê godz¹ na
wspó³¿ycie z chrzeœcijanami i wiernymi, nie narzucaj¹c im, jak siê wy¿ej rzek³o,
ani obrzezania, któremu sami siê poddali, ani œwiêcenia szabatów, ani wreszcie
¿adnych innych przepisów, tedy oœwiadczam, ¿e nale¿y ich przyj¹æ i do zupe³ne-
go wspó³¿ycia przypuœciæ jak rodzonych braci”108 .

Z powy¿szego fragmentu wynika, ¿e – zdaniem Justyna – nawróceni na chrze-
œcijañstwo ¯ydzi mog¹ nadal zachowywaæ normy Prawa Moj¿eszowego, choæ
pod pewnymi warunkami:  po pierwsze, musz¹ oni wierzyæ w Chrystusa, bo bez
tego nie osi¹gn¹ zbawienia; po drugie, powinni ¿yæ w harmonii z prawem natu-
ralnym, po trzecie, musz¹ zgodziæ siê na ³¹cznoœæ z chrzeœcijanami nie przestrze-
gaj¹cymi Starego Zakonu, i po czwarte, nie mog¹ narzucaæ im przepisów starote-
stamentowych.

Jeœli ¯ydzi uwa¿aj¹cy siê za chrzeœcijan bêd¹ jednak zmuszaæ innych wspó³-
wyznawców do przestrzegania Zakonu lub zechc¹ zerwaæ z nimi ³¹cznoœæ, wtedy
nale¿y siê od nich odsun¹æ. Nie oznacza to, ¿e owi judeochrzeœcijanie nie bêd¹
zbawieni. Justyn uwa¿a³, ¿e osoby przestrzegaj¹ce Zakonu i jednoczeœnie uznaj¹-
ce Chrystusa za Mesjasza i Syna Bo¿ego osi¹gn¹ zbawienie, jednak ich pogl¹d, i¿
Zakonu musz¹ przestrzegaæ wszyscy chrzeœcijanie powoduje, ¿e trudno jest
utrzymaæ z nimi wspólnotê109 .

7. Zakoñczenie

Na podstawie przytoczonych powy¿ej tekstów z Dialogu mo¿na stwierdziæ, i¿
Justyn nie ¿ywi³ niechêci do ¯ydów jako narodu czy grupy etnicznej. Jego ostre
wypowiedzi pod ich adresem funkcjonuj¹ na p³aszczyŸnie teologicznej. Apologe-
ta ocenia³ negatywnie wierzenia judaistyczne, ale nie przynale¿noœæ narodow¹
lub cechy rasowe. By³ on na pewno antyjudaist¹, podwa¿aj¹cym prawdziwoœæ
¿ydowskiej teologii i sens praktykowania czêœci przykazañ starotestamentowych,
lecz nie rasist¹. Justyn s¹dzi³, ¿e trzymaj¹c siê Starego Zakonu, a nie Chrystusa,
¯ydzi zostan¹ potêpieni. Jeœli jednak uznaj¹ w Jezusie Mesjasza i Syna Bo¿ego

 108 Ibid., I. 47, 2.
109 Por. ibid., I. 47, 1, 3-4.
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oraz przy³¹cz¹ siê do Koœcio³a, rezygnuj¹c przy tym z narzucania innym chrzeœci-
janom regu³ Prawa Moj¿eszowego, to powinni byæ traktowani jak ‘rodzeni bra-
cia’. Nie jest wiêc problemem – w przekonaniu Justyna – ich przynale¿noœæ naro-
dowa i rasowa, lecz stosunek do Chrystusa. Ci, którzy uwierz¹ w Niego, stan¹ siê
godni bycia dziedzicami Abrahama, wszak¿e nie ze wzglêdu na cielesne pocho-
dzenie, ale z uwagi na walory duchowe. ¯ydzi – w przekonaniu Justyna – maj¹
zatem tak¹ sam¹ szansê na zbawienia jak poganie. Szans¹ jednych i drugich jest
uznanie mesjañskiej roli Jezusa Chrystusa.
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Zbigniew Paszta

SPECYFIKA POSTAWY LUTRA
WOBEC ¯YDÓW I JUDAIZMU

Postulat powrotu do Ÿróde³, wysuwany pocz¹tkowo przez humanistów a na-
stêpnie przez reformatorów Koœcio³a musia³ w sposób nieunikniony doprowadziæ
do ponownego odkrycia œwiata ¿ydowskiego przez chrzeœcijan1 . Z wagi tego do-
konania nie zdawano sobie jeszcze wówczas sprawy, wszak mia³o ono charak-
ter niezamierzony, podobnie jak sto lat wczeœniej odkrycie Nowego Œwiata. No-
woodkryty judaizm reprezentowany przez ¿yw¹ wspólnotê ¿ydowsk¹ d³ugo jesz-
cze pozostawa³ dla chrzeœcijan terra incognita – ziemi¹, której istnienie sobie
uœwiadamiano, lecz w g³¹b której nie zapuszcza³ siê badacz. Ta konfrontacja –
pocz¹tkowo z biblijnym – a wreszcie z szesnastowiecznym judaizmem, by³a pro-
duktem ubocznym hermeneutycznych peregrynacji chrzeœcijañskich teologów i
nie zosta³a, rzecz jasna, ujêta w ramy  jakiegokolwiek systemu. W zbiorze ode-
rwanych stwierdzeñ dotycz¹cych ¯ydów i ich religii, wyra¿onych na marginesie
rozmaitych zagadnieñ dogmatycznych przez postaci obozu wittenberskiego, mo¿-
na znaleŸæ nieomal wszystko. W tym spektrum mieœci siê zarówno archaiczna ar-
gumentacja antycznych polemik z ¯ydami, œredniowieczny sentyment identyfiku-
j¹cy Koœció³ z Izraelem, jak i odwa¿ne nowatorstwo niektórych protestantów do-
strzegaj¹cych, ¿e wyznawcy judaizmu nie s¹ winni nêdzy swego po³o¿enia w
krajach zachodniej Europy.

1 Obecnoœæ spo³ecznoœci judeochrzeœcijan w Koœciele zanika na pocz¹tku IV stulecia. Tym samym utra-
cona zostaje ostatnia mo¿liwoœæ wgl¹du chrzeœcijan w teatr ¿ycia codziennego bezpoœrednich kontynuato-
rów narodowych tradycji ¯ydów. Na ponowne poznawanie œwiata ¿ydowskiego ponad barier¹ stereotypów
przysz³o czekaæ ponad tysi¹c lat. Theologische Realenzyklopädie (dalej; TRE) t. 17, s. 32-323.
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W ówczesnej polifonii g³osów najwiêkszy rozg³os zyska³y te pochodz¹ce od
niemieckiego pioniera ruchu reformacyjnego. Natomiast nieporównanie mniejszy
udzia³ w kszta³towaniu obrazu judaizmu przypad³ pozosta³ym teologom ewange-
lickim, mimo ¿e niektórzy z nich, jak chocia¿by Filip Melanchton (1497-1560),
mieli wiêksze predyspozycje do rozwiniêcia pog³êbionej refleksji zreformowane-
go Koœcio³a w tym kierunku.

Gdy w roku 1515 spór o niszczenie egzemplarzy Talmudu przez dominikanów
podzieli³ teologiczne i intelektualne œrodowiska niemieckie, do obozu sprzymie-
rzeñców ¯ydów nale¿eli ju¿ obaj przyszli wielcy reformatorzy. Jednak w przy-
sz³oœci jedynie Melanchton zachowa wyrozumia³oœæ wobec najstarszej europej-
skiej mniejszoœci religijnej, któr¹ Koœció³ traktowa³ dot¹d na równi z chrzeœcijañ-
skimi heretykami. Temu wybitnemu starotestamentowcowi, od 1521 roku
profesorowi jêzyka hebrajskiego na Uniwersytecie w Wittenberdze, a tak¿e mi³o-
œnikowi wiedzy kabalistycznej (!)2 , przypada wœród szesnastowiecznych teolo-
gów zwi¹zanych z obozem luterañskim laur pierwszeñstwa, je¿eli chodzi o znajo-
moœæ judaizmu. Wiedzê tê zawdziêcza³ w pokaŸnej mierze swemu stryjowi, Jo-
hannesowi Reuchlinowi (1455-1522), jednemu z najznakomitszych ówczesnych
chrzeœcijañskich badaczy ¿ydowskiego piœmiennictwa religijnego, stronnika
¯ydów we wspomnianym konflikcie z dominikanami. Niestety, reformator nie
pozostawi³ ¿adnych traktatów dotycz¹cych jego rozumienia judaizmu rabiniczne-
go, w przeciwieñstwie do tekstów podkreœlaj¹cych wagê jêzyka hebrajskiego3 .
Charakterystyczne jest jednak to, i¿ mimo bez porównania szerszej ni¿ u Lutra
znajomoœci ¿ydowskiej literatury religijnej, w tym pism antychrzeœcijañskich4 ,
Melanchton nigdy nie udzieli³ Marcinowi Lutrowi (1483-1546) poparcia w jego
anty¿ydowskiej publicystyce. Do publikacji antyjudaistycznej i antykabalistycz-
nej (!) ulotki O Szem Hamforas i rodzie Chrystusa (1543) Melanchton odniós³ siê
z pe³nym rezerwy milczeniem5 . Odcina³ siê od teologicznych prowokacji i

2 Dla uczonych doby renesansu, ów mistyczny przekaz (kaba³a) okazywa³ siê zwykle lepsz¹ zachêt¹ do
studiów nad jêzykiem hebrajskim ni¿ Pismo Œwiête. Zainteresowanie Melanchtona mistyk¹ ¿ydowsk¹ mia³o
jednak raczej charakter rozrywki umys³owej. Teolog nie kry³ zastrze¿eñ co do zbytniego nawarstwiania siê
nauki kabalistycznej. A. C. Adcock, Renaissance and Reformation, w: Judaism and Christianity, t. 2, The
Contact of Pharisaism with Other Cultures, red. H. Loewe, London, New York 1991, s. 293. Encyclopaedia
Judaica (dalej EJ), Jerusalem 1971, t. 11, s. 1275. Tak¿e: TRE, t. 22, s. 371-372.

3 De studio linguae Ebrae z 1549. EJ, t. 11, s.1275.
4 Chodzi o teksty takie jak Sefer Ha-Nizzachon oraz Toldot Jeszu, znane wy³¹cznie œcis³emu krêgowi

hebraistów. Zniszczenia tych ksi¹g, zawieraj¹cych nienawistne wypowiedzi dotycz¹ce osoby Jezusa, doma-
ga³ siê nawet obroñca Talmudu Reuchlin, g³êboko przekonany, jak nieomal wszyscy chrzeœcijanie doby re-
nesansu, i¿ fatalne po³o¿enie, w jakim od wieków znajduj¹ siê ¯ydzi, wynika z ich bluŸnierstwa wobec oso-
by Chrystusa. W. Bienert, Martin Luther und die Juden. Ein Quellenbuch mit zeitgenössischen Illustratio-
nen, mit Einführungen und Erläuterungen, Frankfurt am Main 1982, s. 151. U. Arnoldi, Pro Iudaeis. Die
Gutachten der hallischen Theologen im 18. Jahrhundert zu Fragen der Judentoleranz, Berlin 1993, s. 27-28.

5 W. Bienert, Martin Luther und die Juden, dz. cyt. s. 169.



ZBIGNIEW PASZTA

62

ostrzega³ przed ich mo¿liwymi nastêpstwami; miêdzy innymi przypomnia³ i pu-
blicznie potêpi³ (1539) zamordowanie 38 brandenburskich ¯ydów w 1510 roku.
Wizerunek ¯ydów w oczach Melanchtona, przy ca³ym podziwie, jaki teolog ten
¿ywi³ wobec ich staro¿ytnego dziedzictwa, zabarwiony by³ jednak silnym przeko-
naniem o religijnej ignorancji, a wrêcz ciasnocie umys³owej, szesnastowiecznych
wyznawców rabinizmu. Ów stereotyp powtórzony zosta³ nastêpnie przez przy-
wódcê innego obozu Reformacji – Jana Kalwina (1509-1564)6 . Ostatecznie jed-
nak, wp³yw pojednawczego charakteru Melanchtona na postawy wobec ¯ydów w
krêgu zwolenników i przyjació³ teologa uznaæ trzeba jako na ogó³ pozytywny. W
krêgu tym znaleŸæ mo¿na nawet pionierów nowoczesnego, œwiat³ego podejœcia
do ¯ydów7 , takich jak wybitny kaznodzieja z Norymbergi, uczestnik dysputy
marburskiej (1529), delegat na Sejm Augsburski (1530) Andreas Osiander (1498-
1552)8 . Ów inicjator kilku donios³ych sporów teologicznych da³ siê równie¿ po-
znaæ jako jeden z pierwszych chrzeœcijañskich uczonych w Europie, którzy do-
wodzili fa³szywoœci relacji o mordach rytualnych, dokonywanych rzekomo przez
¯ydów na porwanych dzieciach chrzeœcijañskich9 . Nowatorstwo jego spojrzenia
na dramat relacji chrzeœcijañsko-¿ydowskich polega³o na dostrze¿eniu spo³ecz-

6 Kalwin, afirmuj¹c Stary Testament, przygotowa³ niejako prze³om w chrzeœcijañskiej wizji dziejów.
Przymierze z ludem Izraela zachowuje, wed³ug niego, wa¿noœæ i mimo niepos³uszeñstwa oraz niewiedzy
jednostek, b³ogos³awieñstwo Bo¿e trwa wci¹¿ poœród ¯ydów. ¯ydzi zostali przedstawieni w teologii Kalwi-
na jako „pierwotny Koœció³ Bo¿y” i jako „pierworodni w Koœciele”. Dziedzictwo myœli Kalwina pozwala³o
cz³onkom zreformowanego Koœcio³a czuæ siê przez nastêpne stulecia faktycznymi kontynuatorami tradycji
Izraela i ¯ydów. Teolog zinterpretowa³ postawê tych ¯ydów, którzy odrzucili zwiastowanie o Jezusie – Me-
sjaszu, jako wyraz ich dziejowej niewdziêcznoœci wobec Boga. Obecnie, zatem, jak twierdzi³ – „(...) ¯ydzi,
Turcy i podobne im ludy czcz¹ zamiast Boga pusty wizerunek (...)”. Z takiej perspektywy wspó³czesnemu
reformatorowi judaizm jawi siê wrêcz jako nawrót do pogañstwa. Zwrócenie siê ku „bo¿kom” nie wyró¿nia
jednak negatywnie ¯ydów, bowiem ta sama retoryka rozci¹gniêta zostaje przez Kalwina na muzu³manów i
papistów. Chrystologia Kalwina okazuje siê zdecydowanie ekskluzywna, lecz trudno pos³u¿yæ siê ni¹ dla
celów chrzeœcijañskiego triumfalizmu; „Jeœli ¯ydzi, choæ znajdowali siê w przymierzu z Bogiem i byli wy-
branymi, uchodz¹ za zgubionych dopóty, dopóki nie osi¹gn¹ zbawienia, to có¿ powiedzieæ o nas, którzyœmy
tej wy¿szoœci nie posiedli?”. Z punktu widzenia nauki genewskiego reformatora ¯ydzi jawi¹ siê, zatem ra-
czej jako nieszczêœni depozytariusze duchowego skarbu, którym obdarzyli inne ludy, a którego wartoœci
sami nie docenili. Win¹ za nieœwiadomoœæ ¯ydów Kalwin obci¹¿y³ natomiast egoizm poganochrzeœcijan,
okazuj¹cych im pogardê i nienawiœæ, a tym samym przekreœli³ podstawy teorii abrogacji. H. Krüger, Kalwin
a ¯ydzi, „Jednota” 9-10/1987, s. 8-11. Tak¿e, TRE, t. 3, s. 149; t. 17, s. 326 oraz A. C. Adcock, Renaissance
and Reformation, dz. cyt., s. 289.

7 Postawy zdecydowanie wrogie wobec ¯ydów nie by³y czêste zarówno wœród stronników Melanchtona,
nazywanych filipistami, jak i wœród zwolenników œciœle luterskiego profilu teologii – gnezjoluteran. I tak:
uczeñ Lutra Johannes Agricola, jako superintendent zreformowanego Koœcio³a w Brandenburgii – dzia³aj¹c
wspólnie z nadwornym kaznodziej¹ Jakobem Schenkiem – uczyni³ z tego terytorium azyl dla ¯ydów, którym
okresowo, na prze³omie lat 30. i  40. XVI wieku, odmawiano prawa zamieszkania w s¹siednich ksiêstwach.

Nie sposób, wiêc powi¹zaæ teologicznych obozów Reformacji wittenberskiej z jakimiœ jednoznacznymi
postawami wobec ¯ydów. W. Bienert, Martin Luther und die Juden, dz. cyt., s. 155-156.

8 TRE. t.3, s. 149.
9 By³o to o tyle pionierskie, ¿e ostatni proces dotycz¹cy mordu rytualnego odby³ siê jeszcze cztery stule-

cia póŸniej(!), gdy Menachema Mendla Bejlisa aresztowano (1911), s¹dzono i ostatecznie uniewinniono
(1913) w Kijowie. Por. „Zwiastun Ewangeliczny” 8/1913.
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nych i ekonomicznych uwarunkowañ pogromów (narastaj¹ce zad³u¿enie u li-
chwiarzy), dokonywanych na ¿ydowskiej mniejszoœci10 . Osiander mia³ równie¿
odwagê g³oœno wyraziæ protest przeciw temu, co od pocz¹tku lat 40. wzbudza³o
irytacjê i niepokój w obozie Reformacji wittenberskiej, a mianowicie przeciw na-
pastliwemu antyjudaizmowi Lutra11  i Marcina Bucera (1491-1551)12 .

Poniewa¿ Reformacja wittenberska nie podjê³a wysi³ków, by uzgodniæ jednoli-
te i reprezentatywne stanowisko wobec sprawy koegzystencji ¯ydów i chrzeœci-
jan, co zreszt¹ wydawa³o siê wówczas problemem drugorzêdnym, na pierwszy
plan wyp³ynê³y wyraziste i popularne wœród ludu koœcielnego wypowiedzi Lutra.

Dziœ zestawienie tak ró¿nych uwag jego autorstwa, czynionych zwykle na
marginesie polemik z innymi chrzeœcijañskimi obozami konfesyjnymi, stawia ba-
dacza przed pe³n¹ kontrastów mozaik¹. OdnaleŸæ w niej mo¿na kilka podstawo-
wych w¹tków:

a) otwartoœæ i wspó³czucie wobec ¯ydów;
b) polemikê z rabinami i pobie¿ne zainteresowanie ich teologi¹;
c) ugruntowane przez antyjudaistyczn¹ tradycjê chrzeœcijañsk¹ potêpienie ów-

czesnych ¯ydów, zrównanych z chrzeœcijañskimi heretykami.
Deklarowana przez Lutra, jeszcze jako m³odego zakonnika, akceptacja ¯ydów

nie mia³a charakteru bezwarunkowego13 . Postawa Wittenberczyka nacechowana
by³a ambiwalencj¹ charakterystyczn¹ dla zachodniego chrzeœcijañstwa w czasach
œredniowiecza i renesansu; niechêæ do ¯ydów ³¹czono z religijn¹ fascynacj¹ potom-
kami pierwszego Ludu Wybranego. Zazdroszczono ¯ydom ich bliskoœci starotesta-
mentowym Ÿród³om chrzeœcijañstwa i ho³dowano przes¹dom na temat pobiblijnego
judaizmu. Reformacyjny postulat powrotu do Ÿróde³ równie¿ nie pozostawa³ bez
zwi¹zku ze swoist¹, œredniowieczn¹ nostalgi¹ za judaizmem14 .

10 Nie znajdowa³ uzasadnienia dla takich krwawych praktyk w dostêpnej mu wiedzy o ¿ydowskiej pobi-
blijnej literaturze religijnej, której znaczenie docenia³. TRE, t.3, s. 149.

11  Ostra krytyka pisma Lutra: O Szem Hamforas i o rodzie Chrystusa zawarta zosta³a w liœcie Osiandra,
skierowanym do Wittenberczyka w 1543 roku. Jako ¿e jêzyk, którym pos³u¿y³ siê autor listu, nie ustêpowa³
dosadnoœci¹ sformu³owaniom Lutrowego paszkwilu, ostro¿ny Melanchton, zamiast dostarczyæ dokument
adresatowi, spali³ tekst. Von Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi, 1543. WA 53, 579-648. W. Bie-
nert, Martin Luther und die Juden, dz. cyt., s. 169. R. Lewin, Luthers Stellung zu den Juden. Ein Beitrag zur
Geschichte der Juden in Deutschland während des Reformationszeitalters, w: Neuere Studien zur Geschichte
der Theologie und der Kirche mit dem Judentum im Laufe der Geschichte, red. N. Bonwetsch, R. Seeberg,
Berlin 1911, s. 99.

12  Krytyka w wypadku obu teologów by³a zasadna. Jednak Martin Bucer – w przeciwieñstwie do Lutra
– nie ogranicza³ siê do ataków werbalnych, lecz doprowadzi³ do wprowadzenia w ¿ycie, w lokalnym wymia-
rze, praw ograniczaj¹cych ¯ydom ze Strassburga swobodê pracy i kultu, a wreszcie do usuniêcia ich poza
mury miasta. W. Bienert, Martin Luther und die Juden, dz. cyt., s. 156.

13 Wspó³czesny badacz Wilhelm Maurer uwa¿a, ¿e Luter stale waha³ siê pomiêdzy afirmacj¹ a potêpie-
niem ¯ydów. Raz postrzega³ ich jako prawdziwe dzieci Bo¿e, to znów jako Jego nieprzejednanych wrogów.
W. Maurer, Die Zeit der Reformation, w: Kirche und Synagoge. Handbuch zur Geschichte von Christen und
Juden, red. K. H. Rengstorf, S. Kortzfleisch, Stuttgart 1968, t. 1. s. 384.

14 B. Blumenkrantz, J. Chatillon, De la polemique antijuive a la catechese chretienne, w: Recherches de
Theologie ancienne et medievale, 23/I-VI/1965, s. 40.
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W przeœwiadczeniu reformatora, powrotowi Koœcio³a do Ÿróde³ towarzyszyæ
mia³ tak¿e „powrót” ¯ydów do religii, która narodzi³a siê poœród nich, a wiêc
do chrzeœcijañstwa. Jako starotestamentowiec15 , okreœla³ wspó³czesnych sobie
¯ydów mianem œwiêtej zbiorowoœci16 , wobec której Bo¿e wybranie nadal za-
chowywa³o moc17 . Aktualnoœæ wybrania trwa³a, twierdzi³ w Komentarzu do Li-
stu do Rzymian, mimo pychy dotychczas okazywanej ¯ydom przez Koœció³18 .
W kontekœcie tych wypowiedzi m³odego mnicha z lat 1515-1516, nie dziwi
jego radykalna krytyka polityki Koœcio³a. Kategoryczne potêpienie przeœlado-
wañ i kompromituj¹cych chrzeœcijañstwo metod nawracania ¯ydów staje siê
widoczne ju¿ w sporze Johanna Reuchlina z koloñskimi dominikanami o konfi-
skatê pism rabinicznych. Ów spór wywi¹zuje siê w okresie najwiêkszej przy-
chylnoœci teologa dla ¯ydów, w roku 151519 . Luter opowiedzia³ siê po stronie
Reuchlina, przeciwnika niszczenia Talmudu20 . Jednoczeœnie przysz³y reforma-
tor potêpi³ postulaty anty¿ydowskie, wysuwane przez konwertytê z judaizmu –
Johannesa Pfefferkorna (1469-1522)21  i oddŸwiêk, jaki ksenofobiczna retoryka
znajdowa³a na cesarskim dworze22 . Natomiast dzia³ania dominikanów Witten-
berczyk wyœmiewa³ jako egzorcyzmy. W argumentacji m³odego teologa przeja-
wia siê pewien zgo³a pragmatyczny rys, wszelkie naciski i przeœladowania
¯ydów mog¹ bowiem tylko jeszcze bardziej – jak twierdzi – oddaliæ ich od
Ewangelii23 .

Solidaryzuj¹cy siê z ¯ydami mnich pocz¹tkowo nie obawia³ siê nawet po-
s¹dzenia o ukryte wyznawanie judaizmu, czemu da³ wyraz w polemice z lip-
skim teologiem Hieronimem Emserem (1478-1527) w roku 1519: „Czemu nie

15 O wp³ywie biblijnego judaizmu na kszta³t teologii Lutra przekonuje Johannes P. Boendermarker, Mar-
tin Luther – ein „semi-iudaeus”?, w: Die Juden und Martin Luther – Martin Luther und die Juden, Ge-
schichte, Wirkungsgeschichte, Herausforderung, red. H. Kremers, Neukirchen-Vluyn 1987, s. 45-57.

16  „heilige Menge”. Römerbriefvorlesung 1515-1516. Scholie zu Röm 11,28. WA 56, 439.
17 WA 56, 428.
18 WA 56, 113.
19 Wed³ug Walthera Bienerta, trudno mówiæ o jakimkolwiek bezwarunkowym usposobieniu m³odego

Lutra do ¯ydów. WyraŸnie przychylna postawa koñczy siê na pocz¹tku drugiej dekady XVI stulecia. Nawet
jednak przed t¹ cezur¹ pozostawa³ Wittenberczyk zdecydowanie krytycznym przyjacielem ¯ydów. W. Bie-
nert, Martin Luther und die Juden, dz. cyt., s. 40-41.

20    Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e reformator, nawet gdy w przysz³oœci sam zacznie wyg³aszaæ anty¿y-
dowskie tyrady, chêtnie bêdzie przypominaæ o swoim odwa¿nym stanowisku w sporze Reuchlina (!). Wyda-
je siê wiêc, ¿e postawa Reuchlina jako obroñcy przeœladowanych pozostaje dla Lutra pewnego rodzaju wzo-
rem. Tam¿e, s. 28.

21     Pogl¹dy Pfefferkorna upowszechni³y siê wraz z opublikowaniem jego pism: Judenspiegel w 1507
r. oraz Judenfeind w  1509. U. Arnoldi, Pro Iudaeis, dz. cyt., s. 27-28.

22    Pfefferkorn wywar³ olbrzymi wp³yw na polityków swej epoki, w tym na Maksymiliana I, sprawu-
j¹cego urz¹d cesarski w latach 1508-1519. Miar¹ oddzia³ywania teologa-neofity sta³y siê nie tylko anty¿y-
dowskie tyrady Maksymiliana, lecz równie¿ wydanie Pfefferkornowi upowa¿nienia konfiskaty pism rabi-
nicznych. Tam¿e.

23    Luter jeszcze silniej daje wyraz temu przekonaniu kilka lat póŸniej w piœmie  Dass Jesus Christus
ein geborener Jude sei, 1523. WA 11, 315.
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oskar¿asz mnie, i¿ jestem judaizantem i obroñc¹ ¯ydów? To znaczy, czemu
nie uniewinniasz mnie, gdy przecie¿ zaprzeczam, jakobym by³ tych samych
przekonañ co ¯ydzi? Oni sami dodaj¹, ¿e do ich w³asnej nauki nale¿y wiele z
tego, co stale twierdzê (...) Skoro ju¿, z drugiej strony, w wielu rzeczach po-
dobaj¹ mi siê ¯ydzi, musielibyœmy, za magistrem Emserem, nazywaæ siê
¯ydami”24 . Zwraca uwagê, jak – w dobie gdy podejrzenia o odstêpstwo potra-
fi³y œci¹gn¹æ na pos¹dzon¹ osobê najwiêksze zagro¿enie – ³atwo autorowi
tego pisma okólnego przychodzi³o wypowiedzenie odwa¿nego „Iudaei dicen-
di sumus”25 . Teolog nie spieszy³ siê z oczyszczeniem siê z zarzutów bycia
marranem26  b¹dŸ sprawc¹ ¿ydowskiej intrygi; takie pos¹dzenia nie by³y
zreszt¹ niczym niezwyk³ym w czasach Reformacji27 . W pochodz¹cym z tego
samego okresu Kazaniu o najœwiêtszym sakramencie28  odwa¿nie twierdzi³, ¿e
zarówno ¯ydów, jak husytów, muzu³manów i pogan chcia³by przyj¹æ radoœnie
i przyjaŸnie 29 .

Rzadko wówczas spotykan¹, aczkolwiek nie bezwarunkow¹ otwartoœæ refor-
matora, wspó³czeœni mu ¯ydzi zawdziêczali w du¿ej mierze powszechnej wœród
chrzeœcijan nieznajomoœci ówczesnego judaizmu, zw³aszcza pewnych polemicz-
nych i napastliwych wobec chrzeœcijañstwa treœci literatury rabinicznej. W tej
niewiedzy tkwi³ zal¹¿ek przysz³ego zaskoczenia teologa nieugiêt¹ postaw¹ trady-
cyjnych ¯ydów i – w konsekwencji – jego kompromituj¹cych wybuchów wœcie-
k³oœci. Luter bez w¹tpienia zdawa³ sobie sprawê z barier uniemo¿liwiaj¹cych mu
dostêp do olbrzymiej literatury pobiblijnego judaizmu. Jedn¹ z tych przeszkód
by³a niedoskona³a znajomoœæ jêzyka hebrajskiego na chrzeœcijañskich wydzia³ach

 24  Ad aegocerotem Emserianum M. Lutheri additio, 1519. WA 2, 662.
25  Tam¿e.
26  Marranos – hiszpañski obraŸliwy termin, odnoszony do ¯ydów z Pó³wyspu Iberyjskiego, którzy

dla unikniêcia przeœladowañ pozwolili siê ochrzciæ, lecz potajemnie nadal praktykowali judaizm. W XVI
wieku potomkom tych konwertytów chêtnie przypisywano niekiedy winê za wybuch Reformacji. By³y to
czcze spekulacje, aczkolwiek trudno zaprzeczyæ, by teologia judaizmu w swej dziejowej rozci¹g³oœci po-
zostawa³a bez wp³ywu na wybuch Reformacji. Otó¿ ¯ydzi – poœrednio – jako autorzy Biblii Hebrajskiej i
(nieomal wy³¹czni) autorzy pism Nowego Testamentu ponosz¹ „odpowiedzialnoœæ” za idee, przypomnia-
ne w trakcie reformy Koœcio³a dokonywanej w imiê powrotu do biblijnego Ÿród³a. Warto pamiêtaæ, ¿e lek-
tura Pisma Œwiêtego w jêzykach macierzystych, umo¿liwiona przez protestantów narodom Europy Za-
chodniej i Œrodkowej, powodowa³a wówczas szok, równie¿ dlatego, ¿e ods³ania³a ¿ydowski kontekst i
¿ydowski koloryt œwiata zarejestrowanego na kartach ST i NT. To wszystko u zewnêtrznych obserwato-
rów potêgowa³o myœl o spisku marranów.  J. P. Boendermarker, Martin Luther – ein „semi-iudaeus“?, dz.
cyt. s. 57.

27  Zarzut przyjmowania ¿ydowskiego spojrzenia na osobê Chrystusa spotka³ równie¿ Ulryka Zwinglie-
go (1484-1531) i wielu innych teologów w rzeczywistoœci wiernych dogmatowi trynitarnemu. A. C. Adcock,
Renaissance and Reformation, dz. cyt., s. 288-290.

28  Die Kirche im Zeitalter der Reformation. Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen. Ein Arbeits-
buch, red. H. A. Oberman, A. M. Ritter, H. W. Krumwiede, Neukirchen-Vluyn 1981, t. 3. s. 47.

29 „Dasselb wollt ich auch Juden, Türken und Heiden, ja auch ihnen selbst, meinen Feinden thun“ (pi-
sownia oryginalna). Sermon von dem Heiligen Sakrament, 1520. WA 6, 82.
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teologicznych30 , inn¹ – nik³y stopieñ rozprzestrzenienia i dostêpnoœci literatury
rabinicznej w œrodowiskach uniwersyteckich31 . Nieliczne, wywa¿one w tonie
opracowania dotycz¹ce rabinizmu pochodzi³y jedynie z w¹skiego krêgu wspó³-
czesnych Lutrowi humanistów, takich jak Francuz Jakub Faber Stapulensis
(1455-1536) i  Reuchlin32 .

 W obliczu takiego stanu Ÿróde³ wiedzy o judaizmie, kluczowy charakter ma
pytanie wspó³czesnego badacza, Stefana Schreinera, o znajduj¹ce siê w bibliotece
Wittenberczyka publikacje dotycz¹ce judaizmu, a przez to i o jego znajomoœæ
wspó³czesnego mu rabinizmu33 . We wczesnym okresie dzia³alnoœci teolog pozo-
stawi³ œlady swych antyjudaistycznych uprzedzeñ, przejêtych z tradycyjnego dla
ówczesnej egzegezy, negatywnego obrazu judaizmu. Ów czarny szablon egzege-
zy zostaje uwydatniony ju¿ w wyk³adach Lutra z lat 1515-1516, poœwiêconych
Psa³terzowi. Komentarz do Psalmów wyra¿a przekonanie, i¿ ¯ydzi odrzucaj¹c
Poœrednika Bo¿ego, sprowadzaj¹ te¿ chrzeœcijan z w³aœciwej drogi. Zakon Bo¿y
wype³niaj¹ rzekomo jedynie ze strachu i za spraw¹ przes¹du. Nie rozumiej¹, co to
jest Bo¿a sprawiedliwoœæ, ani nie pojmuj¹ sensu pism prorockich. Pos³uguj¹c siê
Talmudem, fa³szuj¹ sens s³ów Biblii. Ich egzegeza jest pusta, bezsensowna34  i fa³-
szuje przekaz biblijny35 . Przytaczane przez Lutra zarzuty dotycz¹:

a) ubóstwienia martwej litery Pisma;
b) czysto prawnej interpretacji Pisma;
c) politycznej wizji Mesjasza;
d) pobo¿noœci „uczynkowej” oraz „zewnêtrznego”, powierzchownego trakto-

wania czynnoœci religijnych.

30  Nie nale¿y zapominaæ o tym, ¿e – jak przyznaje Erazm z Rotterdamu  – jeszcze humaniœci starszej
szko³y, tacy jak Rudolf Agricola (1443-1485), Konrad Celtis (1459-1508) i sam Erazm przejawiali stosunko-
wo niewielkie zainteresowanie jêzykiem hebrajskim. Chocia¿by sama „obcoœæ” tej mowy oraz dominacja
³aciny, odgrywaj¹cej zarówno rolê jêzyka biblijnego, jak i lingua franca, powodowa³a, ¿e doœæ powierz-
chownie anga¿owano siê w poznawanie biblijnej hebrajszczyzny. O. Kluge, Die hebräische Sprachwissen-
schaft in Deutschland im Zeitalter des Humanismus,  „Zeitschrift für Geschichte des Judentums“ 3/1931, s.
81-97 oraz 180-193.

31 ¯ydowska literatura religijna bywa³a przedstawiana karykaturalnie uczonym chrzeœcijañskim przez
konwertuj¹cych na chrystianizm wyznawców rabinizmu, jak Salomon ben Levi (1351-1435), znany póŸniej
jako arcybiskup Pawe³ z Burgos, czy te¿ wspomniany Pfefferkorn. Szczególnie wrogie nastawienie tych neo-
fitów wobec narodu swego pochodzenia dorównywa³o antyjudaizmowi wczeœniejszych prac franciszkanina
Miko³aja z Lyry (1270-1349), takich jak Contra perfidiam judeorum, które Pawe³ z Burgos komentowa³. S.
Schreiner, Was Luther vom Judentum wissen konnte, w: Die Juden und Martin Luther – Martin Luther und
die Juden, dz. cyt. 58-60.

32 Jest te¿ pewne, ¿e póŸniejsze napastliwe wypowiedzi Lutra z lat czterdziestych oparte by³y na pracy
Antoniusa Margarity Der ganze jüdische Glaube, wydanej w roku 1530. Margarita, konwertyta z judaizmu,
przedstawi³ w tym dziele zdecydowanie negatywny obraz Talmudu. Por. R. Schwarz, Luther und die Juden
im Lichte der Messiasfrage,  „Luther“, Zeitschrift der Luther-Gesellschaft 2/1998, s. 69.

33  S. Schreiner, Was Luther vom Judentum …, dz. cyt., s. 58-71.
34 Psalmenvorlesung. WA 3, 19-20.
35  WA 3, 587.
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Wed³ug dwudziestowiecznego wroc³awskiego rabina Reinholda Lewina, pisma
Lutra z tego okresu dotycz¹ce Psalmów, w tym jego  Komentarz do Psalmów,
zawieraj¹ tak wyraŸne elementy wrogoœci do narodu ¿ydowskiego, i¿ doszukiwaæ
siê w nich mo¿na wrêcz ksenofobii narodowoœciowej czy wrogoœci rasowej36 .
Skrajne tezy Lewina podwa¿ane by³y przez wiêkszoœæ badaczy tej problematyki,
m.in. przez Ericha Vogelsanga, który dowodzi³, i¿ antyjudaizm m³odego egzege-
ty, zwi¹zany z chrzeœcijañsk¹ apologetyk¹, nie przekracza³ standardów epoki37 .
Powojenni historycy równie¿ dystansuj¹ siê zazwyczaj od radykalizmu Lewina,
ostrzegaj¹c – jak czyni to m.in. Reinhard Schwarz – przed zrównaniem38  szesna-
stowiecznego antyjudaizmu z nowoczesnym antysemityzmem. Tradycyjnego an-
tyjudaizmu teologicznego Wittenberczyka nie os³abi³y, rzecz jasna, sporadyczne
spotkania z przedstawicielami ówczesnego rabinizmu. Pierwsza dyskusja w Wor-
macji, w 1521 roku, przynios³a obustronne rozczarowanie. Wed³ug powsta³ej
dziesi¹tki lat póŸniej proluterañskiej legendy39 , inicjatorami wizyty u reformatora
byli ¯ydzi, którzy rzekomo zostali pokonani przezeñ w polemice dotycz¹cej na-
rodzenia siê Mesjasza z dziewicy. Prawdopodobne jest jedynie to, i¿ inicjatywa
rozmowy wysz³a ze strony ¯ydów. W kontekœcie nastrojów mesjanistycznych pa-
nuj¹cych w owym czasie40  w europejskim judaizmie, mo¿na przypuszczaæ, ¿e
wi¹zali ze spotkaniem wiêksze nadzieje ni¿ ich chrzeœcijañski adwersarz. Wizyta
przedstawicieli gminy ¿ydowskiej mia³a na celu wybadanie nastawienia reforma-
tora, wszak postawa teologa musia³a wydawaæ siê im niejednoznaczna – zaledwie
dwa lata up³ynê³y od publikacji jego Kazania o lichwie z 1519 roku, które zawie-
ra³o elementy ludowego antyjudaizmu41 . Mimo kontrowersji, ¯ydzi w Wormacji
zwracaj¹ siê do Lutra jako do swego dawnego stronnika w sporze Reuchlina.
Domagaj¹ siê, podobnie jak chrzeœcijañscy reformatorzy Koœcio³a, swobodnego
dostêpu do spisanych Ÿróde³ swej religii. Wraz z proœb¹ o spotkanie przesy³aj¹
Lutrowi przek³ad na jêzyk niemiecki Psalmu 130, którego dramatyczna wymowa
poœrednio kieruje uwagê na aktualne po³o¿enie ¯ydów w Europie. Jakkolwiek

36 Wed³ug Reiholda Lewina, Luter widzia³ nieprzekraczaln¹ przeszkodê w misji wœród ¯ydów w tym, co
niezbywalne w to¿samoœci ka¿dego narodu, mianowicie w obyczajowoœci, w fenomenie ¿ydowskiego ¿ycia
codziennego. R. Lewin, Luthers Stellung zu den Juden. Ein Beitrag zur Geschichte der Juden in Deutsch-
land während des Reformationszeitalters, w: Neuere Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche
mit dem Judentum im Laufe der Geschichte, red. N. Bonwetsch, R. Seeberg, Berlin 1911, s. 4.

37 E. Vogelsang, Luthers Kampf gegen Juden, Tübingen 1933, s. 9.
38 R. Schwarz, Luther und die Juden …, dz. cyt. s. 67-69.
39 W. Bienert, Martin Luther und die Juden, dz. cyt., s. 56-58. R. Lewin, Luthers Stellung zu den Juden.

dz. cyt., 15-25.
40 Nastroje eschatologiczne wœród œrodkowoeuropejskich ¯ydów kaza³y kilkakrotnie wyznaczaæ datê ry-

ch³ego nadejœcia Mesjasza: od roku 1503 po 1540. Wyst¹pienie Lutra mog³o zostaæ zatem odczytane jako
jeden ze znaków zapowiadaj¹cych przyjœcie Zbawiciela. Por. R. Lewin, Luthers Stellung zu den Juden, dz.
cyt., s. 17-19.

41 Lichwa, a wiêc w ówczesnym mniemaniu ka¿da po¿yczka na procent, napiêtnowana zostaje przez
autora Komentarza jako dzia³anie sprzeczne z Ewangeli¹. Sermon vom Wucher 1519. WA, 6, 3-8.
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kolejne spotkania z ¯ydami przynosz¹ fiasko42 , reformator nadal rozmyœla nad
miejscem ¯ydów w ekonomii zbawienia, w którym obietnice dane potomstwu
Abrahama zachowuj¹ sw¹ aktualnoœæ a¿ do koñca czasów. Na kartach Komenta-
rza do Magnificat43 , powsta³ego w roku dyskursów w Wormacji i Frankfurcie,
Luter podkreœla suwerennoœæ decyzji ¯ydów: „Tote¿ nie powinniœmy traktowaæ
¯ydów tak nieprzyjaŸnie, gdy¿ pomiêdzy nimi przybywaæ bêdzie w przysz³oœci i
codziennie chrzeœcijanin. Nadto oni wy³¹cznie, a nie my posiadaj¹ tak¹ obietnicê,
i¿ na wieki z nasienia Abrahama powinno przybywaæ chrzeœcijan (...) Któ¿
chcia³by zostaæ chrzeœcijaninem, gdy widzi chrzeœcijan tak nie po chrzeœcijañsku
obchodz¹cych siê z ludŸmi? Nie tak, kochani chrzeœcijanie; mówi siê im prawdê
po dobroci, nie chc¹ jej, to pozwólcie im pójœæ swoj¹ drog¹”44 .

Najistotniejsze miejsce w teologicznej publicystyce wczesnego Lutra, nawi¹-
zuj¹cej do interesuj¹cych nas zagadnieñ, zajmuje dzie³o O tym, ¿e Jezus pocho-
dzi³ z ¯ydów, którego powstanie wywo³ane by³o przez swego rodzaju prowokacjê.
Otó¿ w 1523, na tle kampanii antyreformacyjnej, pos¹dzono Lutra o przeczenie
niepokalanemu poczêciu Chrystusa. Arcyksi¹¿ê Ferdynand (1503-1563) og³osi³,
¿e reformator sta³ siê autorem nowego artyku³u wiary, w którym przekonywa³,
jakoby Jezus pochodzi³ z nasienia Abrahama. Ówczesna mentalnoœæ kaza³a do-
szukiwaæ siê w tym sugestii fizycznego ojcostwa Józefa, co potraktowano jako
bluŸnierstwo: zaprzeczenie dziewictwu Marii i podwa¿enie pe³nej boskoœci Chry-
stusa45 . Luter zosta³ zatem zmuszony do repliki. Jednak¿e zamiast krótkiego za-
przeczenia, wiedziony pedagogiczn¹ ambicj¹, pofatygowa³ siê o skomentowa-
nie ca³ego zagadnienia. O tej nieco przypadkowej genezie tekstu œwiadczy poni¿-
szy fragment: „Jako ¿e jednak muszê odpowiedzieæ na to k³amstwo z powodu
innych, pomyœla³em, aby przy okazji napisaæ coœ po¿ytecznego, abym daremnie
nie krad³ czytelnikom czasu takimi zgni³ymi plugastwami. Dlatego chcê na pod-
stawie Pisma omówiæ powody, które mnie sk³oni³y, by wierzyæ, ¿e Chrystus by³
¯ydem narodzonym z dziewicy, a równie¿ mo¿e pobudzê szlachetn¹ zdolnoœæ
¯ydów do wiary w Chrystusa”46 . W swym komentarzu teolog skrytykowa³ rabi-
niczn¹ egzegezê fragmentu Ksiêgi Izajasza 7, 14 i opieraj¹c siê na t³umaczeniu
Septuaginty, dowodzi³ dziewictwa Marii. Udowadnia³, ¿e starotestamentowe

42 Jak g³osi inna legenda, w tym samym 1521 roku Wittenberczyk odby³ równie¿ dyskusjê z ¯ydami we
Frankfurcie nad Menem. W. Bienert, Martin Luther und die Juden, dz. cyt., s. 48.

43 Warto porównaæ poœwiêcone temu tekstowi opracowanie w jêzyku polskim: K. Kowalik, Wejrza³ na
nicoœæ swojej S³u¿ebnicy. Teologiczno-ekumeniczne studium Komentarza dr. Lutra do Magnificat, Lublin
1995.

44 Das Magnificat verdeutscht und ausgelegt, 1521-1522. WA 7, 600-601.
45 „Eyn newe lugen ist aber über mich aus gangen: Ich soll gepredigt und geschrieben haben, Das Maria,

die mutter gottis, sey nicht iunckfraw gewesen für und nach dem gepurt, Sondern sie habe Christum von
Joseph und darnach mehr kinder gehabt. Uber das alles soll ich auch eyn newe ketzerey gepredigt haben,
nemlich, das Christus Abrahams Samen sey“. Das Jesus Christus ein geborener Jude sei, 1523. WA 11, 314.

46 Tam¿e.
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obietnice nie wype³ni³y siê w obrêbie ¿ydowskiej historii, lecz dopiero w Chry-
stusie i w Jego powstaj¹cym Królestwie. Apologetyczny cel wywodów Witten-
berczyka zosta³ osi¹gniêty.

Motywacja napisania rzeczonego tekstu zosta³a jasno przedstawiona przez au-
tora – nadzieje misyjne mia³y odgrywaæ w powstaniu O tym, ¿e Jezus pochodzi³ z
¯ydów drugorzêdn¹ rolê. Znawca tematyki, Wilhelm Maurer, umieszcza prozelic-
kie postawy wobec ¯ydów na marginesie piœmiennictwa reformatora. Wed³ug
Maurera, Luter liczy³ – co najwy¿ej – na konwersjê ma³ej cz¹stki spo³ecznoœci
¿ydowskiej, owej szlachetnej resztki: „St¹d by³aby moja proœba i rada, aby siê z
nimi ostro¿nie obchodziæ i nauczaæ ich z Pisma, tak aby mogli wyst¹piæ szlachet-
ni spoœród nich (…)„47 . Johannes Brosseder przeciwstawia jednak opinii Maurera
inny ustêp z dzie³a Lutra, w którym mówi siê o licznych nawróconych, podob-
nych milionom obcych, tzn. pogan, nawróconych dziêki wytrwa³oœci i wyrozu-
mia³oœci ¿ydowskich aposto³ów chrzeœcijañstwa: „Mam nadziejê, ¿e gdy bêdzie
siê ¯ydów traktowaæ przyjaŸnie i starannie dowodziæ im z Pisma, wielu spoœród
nich powinno staæ siê prawdziwymi chrzeœcijanami i powróciæ do wiary swych
ojców proroków i patriarchów, od której to nadal bêd¹ odciêci, jeœli (…) nie po-
zwoli siê im nic poznaæ i postêpowaæ siê bêdzie wobec nich wynioœle i pogardli-
wie. Gdyby¿ to aposto³owie, którzy te¿ byli ¯ydami, postêpowali z nami tak jak
my, poganie, z ¯ydami, ¿aden poganin by siê nie sta³ chrzeœcijaninem”48 . Jak bo-
wiem przypuszcza Johannes Brosseder – okreœlenia szlachetni i  niektórzy  nie
by³y synonimem klêski wœród ¯ydów, wszak sceptycyzm reformatora w ocenie
ludzi kaza³ mu tak¿e „prawdziwych chrzeœcijan uwa¿aæ za nielicznych”49 , do
tych nielicznych Wittenberczyk zalicza³ tak¿e patriarchów i proroków (!)50 .

47 WA 11, 336. Wed³ug Maurera, reformator, w piœmie O tym, ¿e Jezus pochodzi³ z ¯ydów nie pozostawia œla-
dów nadziei na powszechn¹ konwersjê ¯ydów na chrzeœcijañstwo. W. Maurer, Die Zeit der Reformation, dz. cyt.
t. 1, s. 389. Potwierdzeniem tej tezy mo¿e byæ Lutrowa deklaracja z tekstu Von Schem Hamphoras …, która zdaje
siê wykluczaæ wszelkie w¹tpliwoœci; oto autor nie publikuje dla celów nawrócenia ¯ydów (to by³oby równie trud-
ne jak „nawrócenia diab³a”), a „dla ostrze¿enia chrzeœcijan, co obok nich ¿yj¹”, przed b³êdn¹ nauk¹ tamtych.
Ostatecznie, wiêc misja ¿ydowska nie pojawia siê nawet na horyzoncie planów Lutra; pisze on swe polemiczne
responsy jedynie pod adresem chrzeœcijan, by ich ”ostrzec, a nasz¹ wiarê wzmocniæ”. WA 53, s. 579

48 WA 11, 315.
49 J. Brosseder, Luthers Stellung zu den Juden im Spiegel seiner Interpreter. Interpretation und Rezeption

vom Luthers Schriften und Aeuserungen zum Judentum im 19. und 20. Jahrhundert vor allem im deutsch-
sprachigen Raum, München 1972, s. 351. Zgodnie z tym, co dotychczas zosta³o przedstawione, Wittenber-
czyk z jednej strony nie uznaje nawrócenia ¯ydów na chrzeœcijañstwo za ca³kiem niemo¿liwe, z drugiej –
nie stawia tej misji jako bliskiego celu na horyzoncie dzia³añ Koœcio³a. Wbrew radykalnym i przeciwstaw-
nym sobie spojrzeniom na omawian¹ kwestiê, nale¿a³oby raczej ograniczyæ siê do stwierdzenia, ¿e Luter
zaledwie próbuje uchyliæ furtê zatrzaœniêt¹ dotychczas przez chybione dzia³ania œredniowiecznego chrzeœci-
jañstwa. Wobec oczekiwaniom spektakularnych sukcesów misyjnych pozostaje jednak sceptyczny.

50 „Diss Euangelion (chodzi o Protoewangeliê Rdz. 3, 15) haben nu die Veter von Adam an gepredigt
und getrieben (…) also behalten sind durch glauben an Christum so wohl als wyr, sind auch rechte Christen
gewesen wie wyr (…)”. WA 11, 317.
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Brosseder dowodzi, ¿e Luter postrzega³ pobiblijny judaizm wy³¹cznie w kon-
tekœcie konfrontacji ¯ydów z ruchem reformacyjnym i jako zagadnienie we-
wn¹trzchrzeœcijañskie (!)51 . Zgodnie z tez¹ Brossedera nale¿a³oby uznaæ, ¿e re-
formator ocenia³ wspó³czesny mu judaizm jedynie przez pryzmat chrzeœcijañ-
skich szans i pora¿ek misyjnych. To t³umaczy³oby równie¿ ¿arliwoœæ, z jak¹
podda³ krytyce dotychczasowe wysi³ki Koœcio³a w nawracaniu ¯ydów: „Gdy¿
traktowali ich, ¯ydów, jakby to by³y psy, a nie ludzie, nic wiêcej im nie g³osili,
gdy¿ ³ajali ich i dobra ich zabierali. Skoro ju¿ ich ochrzczono, nie udzielano im
wiêcej œwiadectwa o jakiejkolwiek nauce chrzeœcijañskiej ani o ¿yciu, lecz jedy-
nie poddawano ich w³adzy papiestwa i mnichów”52 . „Sam to s³ysza³em od pobo¿-
nych, ochrzczonych ¯ydów, ¿e gdyby w naszych czasach nie us³yszeli Ewangelii,
pozostaliby przez ca³e swoje ¿ycie ¯ydami tylko podaj¹cymi siê za chrzeœci-
jan”53 . Brosseder sugeruje, ¿e reformator zabiega³ o stworzenie nowej strategii
misyjnej jako alternatywy dla dotychczasowych form nawracania: „Je¿eli jednak
dra¿ni³oby ¯ydów, ¿e wyznajemy naszego Jezusa jako cz³owieka, a przecie¿
prawdziwego Boga, to chcemy czasem stanowczo dowodziæ tego na podstawie
Pisma. Lecz na pocz¹tek jest to za trudne, dajcie im najpierw ssaæ mleko i dopie-
ro wtedy uznaj¹ Jezusa za prawdziwego Mesjasza. PóŸniej mog¹ piæ wino i rów-
nie¿ uczyæ siê, ¿e jest On prawdziwym Bogiem”54 .

Id¹c dalej za twierdzeniem Brossedera, zachêcaniu potencjalnych chrzeœcijan
do konwersji mog³aby te¿ s³u¿yæ swoista gloryfikacja ich pochodzenia: „I pod-
czas gdy my siê chlubimy, jesteœmy jednak¿e poganami, ¯ydzi natomiast s¹
krewnymi Chrystusa; my jesteœmy obcymi i cudzoziemcami, oni ziomkami, ojca-
mi i braæmi naszego Pana. Tote¿ gdyby cz³owiek mia³ siê szczyciæ cia³em i krwi¹,
to ¯ydzi nale¿¹ do Chrystusa bli¿ej ni¿ my, co równie¿ mówi Œwiêty Pawe³ w
Liœcie do Rzymian 9. Bóg udowodni³ równie¿ czynami, ¿e tak wielkiej czci jak
¯ydom nie nada³ ¿adnemu narodowi poœród pogan. Gdy¿ z pogan nie zosta³ wy-
niesiony ¿aden patriarcha, ¿aden aposto³ ani ¿aden prorok, a do tego równie¿ nie-
wielu prawdziwych chrzeœcijan. I choæ na ca³ym œwiecie g³oszona jest Ewangelia,
to ¿adnemu narodowi nie nada³ On Pisma Œwiêtego, to jest zakonu i proroków,
jak tylko ¯ydom”55 .

Na uwagê zas³uguje stworzona przez Lutra alternatywa dla dotychczasowego
miejsca ¯ydów w chrzeœcijañskim spo³eczeñstwie. Wyst¹pienie przeciw dotych-
czasowemu prawodawstwu, które czyni³o z ¯ydów cz³onków pogardzanej kasty,
poci¹ga³o za sob¹ wizjê nowego porz¹dku prawnego, w którym traktowanie

51 Konwersja ¯ydów na chrzeœcijañstwo pojmowana by³a – o czym œwiadczy tekst – wy³¹cznie jako na-
wrócenie ku „wierze ojców“. WA 11, 315-316.

52 WA 11, 315.
53 Tam¿e.
54 WA 11, 336. Por. J. Brosseder, Luthers Stellung …, dz. cyt., s. 353.
55 WA 11, 315.
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¯ydów nie zale¿a³oby od kaprysu chrzeœcijañskiej administracji. Spo³eczne rela-
cje miêdzy chrzeœcijanami i ¯ydami mia³yby zostaæ oparte na kanwie wspólnego,
biblijnego dziedzictwa chrzeœcijan i ¯ydów. Przes³anki dla tych rewolucyjnych
zmian nie zosta³y wprawdzie w œwiecie luterañskim, w przeciwieñstwie do nurtu
reformowanego56 , wykorzystane, jednak¿e we wczesnej rzeczywistoœci politycz-
nej trafia³y na entuzjastyczny odbiór wœród ¯ydów57 .

Przytoczone wypowiedzi tworz¹ niezwyk³y kontrast z póŸnymi, agresywnymi
diatrybami reformatora, zwróconymi przeciw wyznawcom judaizmu. Na szcze-
góln¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e Luter pocz¹tkowo ca³kiem automatycznie stawia³
¯ydów po w³asnej stronie, zgodnie z zasad¹: „wróg moich wrogów jest moim
przyjacielem”, i uwa¿a³ ich wrêcz za potencjalnych zwolenników zreformowane-
go Koœcio³a. W latach dwudziestych ³atwo przychodzi³o mu pe³nienie roli adwo-
kata wyznawców judaizmu przed przeœladowaniem „papistów”58 . Jeszcze u
schy³ku trzeciej dekady XVI wieku, ¯ydom przygotowuj¹cym siê do odwiedzin u
niego, reformator wystawia³ listy polecaj¹ce, niezbêdne do legitymowania siê na
licznych granicach pañstewek Rzeszy59 . Jednak¿e w czwartym dziesiêcioleciu
wykrystalizowa³o siê odmienne stanowisko Lutra wobec ¯ydów. Cezur¹ w tym
procesie wydaje siê rok 1536. Wówczas to edykt ksiêcia Jana Fryderyka odmówi³
¯ydom prawa przejazdu przez Saksoniê. Najbardziej znamienity ¯yd owego stu-
lecia Josel von Rosheim60  liczy³ na to, ¿e Luter weŸmie w obronê jego wspó³wy-
znawców, lecz siê tego nie doczeka³. Wittenberczyk odpar³ wrêcz, ¿e nie chcia³by
przez swoj¹ przychylnoœæ dla wyznawców judaizmu utwierdzaæ w ich b³êdnej
drodze61 .

56 H. Krüger, Kalwin a ¯ydzi, „Jednota” 9-10/1987, s. 8-11. Tak¿e, TRE, t. 3, s. 149; t. 17, s. 326 oraz A.
C. Adcock, Renaissance and Reformation, dz. cyt., s. 289.

57 T³umaczenia pism Lutra rozchodzi³y siê w skupiskach ¿ydowskich od Jerozolimy po Amsterdam. Sefar-
dyjczycy udostêpnili swym ¿yj¹cym w Hiszpanii ziomkom, przymusowym konwertytom na katolicyzm, tekst
O tym, ¿e Jezus pochodzi³ z ¯ydów. Z satysfakcj¹ odnajdowano w piœmie opis prze¿ytych przeœladowañ sporz¹-
dzony rêk¹ chrzeœcijañskiego teologa. K. Karski, Luter i luteranizm a ¯ydzi, w: „Jednota” 9-10/1987, s. 5.

58 Dos³ownie: „nasi papie¿e, biskupi i mnisi”. WA 11, 314.
59 Zmiana, która ujawni³a siê w latach trzydziestych, wydaje siê szczególnie zaskakuj¹ca, poniewa¿ jesz-

cze w drugiej dekadzie XVI wieku Luter gotów by³ nawet wystawiaæ listy polecaj¹ce ¯ydom, którzy powró-
cili z chrzeœcijañstwa do judaizmu (!). Przyk³adem list z 7. 11. 1519 roku, udzielony marranowi Mathaeuso-
wi Adrianusowi, adresowany do kanclerza saskiego. Brief Luthers vom 7. Nov. 1519 an Spalatin. WA BR 1,
551. Por. W. Bienert, Martin Luther und die Juden, dz. cyt., s. 49.

60 Josel von Rosheim (1480-1554) od 1510 roku pe³ni³ funkcjê przedstawiciela spo³ecznoœci ¿ydowskiej
na dworze cesarza Maksymiliana I, a od 1520 na dworze Karola V. W 1515 roku zapobieg³ planowanemu na
rok 1516 wypêdzeniu ¯ydów z ca³ego obszaru Niemiec, za panowania Karola V uzyska³ liczne przywileje
dla swych wspó³wyznawców. W dziele Der heilige Weg polemizowa³ ze skierowanymi pod adresem juda-
izmu oskar¿eniami anty¿ydowskich pism Lutra. U. Arnoldi, Pro Iudaeis, dz. cyt., s. 33.

61 Tischrede vom Mai/Juni 1537, nr. 3597. WA TR 3, 441-442.
62 Rzecz dotyczy chrzeœcijañskich konwertytów na rabiniczny judaizm oraz wyznawców chrzeœcijañ-

skich sekt czêœciowo akceptuj¹cych judaizm. Por. J. Meisel, Geschichte der Juden in Polen und Russland,
Berlin 1921, t. 1, s. 160-163.
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Bez w¹tpienia zmiana postawy reformatora spowodowana by³a miêdzy innymi
bie¿¹cymi zajœciami historycznymi. Niektóre marginalne wydarzenia Reformacji,
jak np. wyst¹pienia czeskich i polskich judaizantów62 , stopniowo utwierdza³y
Wittenberczyka w fa³szywym obrazie judaizmu jako religii skutecznie konkuruj¹-
cej z prawdziwym chrzeœcijañstwem, czyli – w rozumieniu teologa – ze zrefor-
mowanym Koœcio³em63 . O morawskich konwertytach na judaizm mowa jest w li-
œcie do grafa Wolfa Schlicka zu Falkenau Przeciwko sabatianom, do dobrego
przyjaciela z roku 153864 . W liœcie tym znajduje siê równie¿ kolejna wzmianka o
zamiarze napisania polemiki z judaizmem. Planowany tekst mia³ byæ owocem
d³ugiego procesu konfrontacji uczonego z biblijnym oraz wspó³czesnym obrazem
¯ydów. Tote¿ wkrótce, w 1543 roku, spod jego rêki wychodzi pismo O ¯ydach i
ich k³amstwach65 . Reformator opiera siê w nim na argumentacji czternastowiecz-
nego francuskiego egzegety Miko³aja z Lyry, autora Postilla literalis, oraz na pra-
cach dwu ¿ydowskich konwertytów na chrzeœcijañstwo: Paw³a z Burgos i Anto-
niusza Margarity66 . Uzupe³nieniem owej argumentacji s¹ równie¿ pisma Lutra z
1543 roku: O Szem Hamforas i o rodzie Chrystusa67  oraz o Ostatnich s³owach
Dawida68 , bêd¹ce odbiciem rozwijaj¹cej siê wrogoœci teologa wobec ludu Stare-
go Przymierza. Adresatami tych pism nie byli jednak ¯ydzi. Martin Stöhr przeko-
nuje, ¿e w pismach z 1543 roku autor nie dyskutuje ju¿ z ¯ydami, ale o ¯ydach.
Z partnera rozmowy staj¹ siê oni przedmiotem wewn¹trzkoœcielnej dysputy69 . To
w³aœnie wewn¹trzkoœcielna scena bêdzie t³em dla najgwa³towniejszych ataków
reformatora na judaizm, traktowany ju¿ nie jako odrêbna religia, lecz jako …
chrzeœcijañska herezja(!).

Nale¿a³oby zapytaæ, co jest faktycznie przedmiotem tych napaœci: rabinizm
czy jego wyznawcy? Zdaniem Martina Stöhra jest oczywiste, ¿e przedmiotem
wewn¹trzkoœcielnej dyskusji nie mog³a byæ narodowoœæ, lecz teologia. Otó¿ wit-
tenberski uczony w piœmie O Szem Hamforas i rodzie Chrystusa t³umaczy, ¿e ce-
lowo zatytu³owa³ tekst O ¯ydach i ich k³amstwach  zamiast Przeciwko ¯ydom, by

63  Fenomen judaizantów, wyolbrzymiony w wieœciach z terenów Czech, Polski i Rosji, wzbudzi³ u Lutra
przekonanie o pojawieniu siê nowej – obok islamu – wschodniej, heretyckiej nawa³y. Por. J. Wallmann, Lu-
thers Stellung zu den Juden und Islam, „Luther”, Zeitschrift der Luther Gesselschaft, 2/1986. Por . poni¿ej
przypis 71.

64 Wider die Sabbather an einem guten Freund, 1538. WA 50, 337.
65 Von den Juden und ihren Lügen, 1543. WA 53, 417-552.
66 Por. R. Schwarz, Luther und die Juden …, dz. cyt., s. 69 oraz S. Schreiner, Was Luther vom Judentum

…, dz. cyt., s. 59.
67 Von Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi, 1543. WA 53, 576-648. Wypowiedzi Wittenber-

czyka ze zdecydowanym potêpieniem spotka³y siê zarówno u Melanchtona i Osiandra, jak i w szwajcarskim
obozie protestantyzmu: Heinrich Bullinger (1504-1575), zdecydowany przeciwnik anty¿ydowskiej propa-
gandy, nazwa³ ów tekst brudnym. TRE, t. 7, s. 375-385 oraz t. 3, s. 149. Por.  R. Lewin,  Luthers Stellung zu
den Juden, dz. cyt., s. 99.

68 Von den letzten Worten Davids, 1543. WA 54, 28-100.
69 M. Stöhr, Luther und die Juden, „Evangelische Theologie“ 20/1960, s. 170.
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prowadziæ œciœle teologiczn¹ polemikê. Potwierdza³oby to tezê Stöhra. Wiele
œwiadczy te¿ o tym, ¿e ¿ydowskie pochodzenie i narodowa przynale¿noœæ Chry-
stusa oraz aposto³ów fascynowa³y reformatora70 . Natomiast rabinizm, pojmowa-
ny jako ideologiczny konkurent chrzeœcijañstwa, sta³ siê ostatecznie obiektem
szczerej nienawiœci Lutra. Teolog mia³ wszak podstawy, by s¹dziæ, ¿e Synagoga,
po kilkunastu wiekach istnienia w cieniu Koœcio³a, znów sta³a siê silnym konku-
rentem chrzeœcijañstwa71 . Stöhr sugeruje, ¿e s³owa nasycone wrogoœci¹ do
¯ydów mia³y jedynie przeznaczenie apologetyczne. Taka interpretacja nie zdej-
muje wprawdzie z Lutra brzemienia odpowiedzialnoœci za napastliwy jêzyk, pod-
wa¿a jednak zasadnoœæ wizerunku teologa jako rzekomego prekursora rasowej
nienawiœci do ¯ydów.

Istotnie, polemika Lutra z judaizmem skierowana by³¹ przeciw ¿ydowskiej eg-
zegezie Pisma Œwiêtego. Rabiniczna wyk³adnia Pisma mog³a wydawaæ siê pro-
stolinijnemu zakonnikowi jedynie wyrazem z³ej woli, skoro nie dowodzi³a, ¿e Je-
zus jest obiecanym Mesjaszem. Winê za rzekome fa³szowanie „oczywistego” w
swej wymowie tekstu Biblii72  reformator przypisywa³ rabinom. Tote¿ w piœmie O
¯ydach i ich k³amstwach, rozwa¿ania nad kwesti¹ misji tocz¹ siê niejako ponad
g³owami ¯ydów i ich religijnych nauczycieli. Autor pisma tym razem t³umaczy
fiasko chrzeœcijañskich wysi³ków misyjnych rzekom¹ zajad³oœci¹ wychowania w
duchu rabinicznej, antychrzeœcijañskiej nauki73 . Reformator przekonany by³ wiêc
o zaœlepieniu wyznawców judaizmu. W przekonaniu tym utwierdza³a go ich obo-
jêtnoœæ wobec  – jego zdaniem – ewidentnych historycznych dowodów przyjœcia
Mesjasza, za jakie uznawa³ brak ¿ydowskiego w³adcy od czasów Heroda74 , znisz-
czenie Jerozolimy i Œwi¹tyni oraz wypêdzenie Ludu z Ziemi Obiecanej. Luter
pisa³: „I przecie¿ œwiadomie burz¹ siê przeciwko poznanej prawdzie. Ale ich
przeklêci rabini, którzy o tym wiedz¹, swawolnie zatruwaj¹ ich i odwodz¹ od

70 WA 11, 315
71 Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e ró¿ne odmiany szesnastowiecznego antytrynitaryzmu by³y zasilane intelektu-

alnie przez judaizantyzm. Tak dzia³o siê m.in. w wypadku tak zwanego ruskiego judaizantyzmu na wschod-
nich rubie¿ach Rzeczypospolitej Obojga Narodów od po³owy XVI wieku. Zwi¹zki te móg³ dostrzega³ z geo-
graficznie bliskiej perspektywy s³ynny postyllograf reformowany Krzysztof Kraiñski (1556-1618). Zdarza³o
siê nawet, ¿e wzajemne zapo¿yczenia argumentów w polemikach teologicznych dotyczy³y arian (Pawe³ z
Brzezin i Szymon Budny) oraz karaickiej odmiany judaizmu (Izaak ben Abraham z Trok, 1525-1586). M.
Mieses, Judaizanci we wschodniej Europie, „Miesiêcznik ¯ydowski” 4/1934, s. 254. Tak¿e: J. Tazbir, Refor-
macja w Polsce, Warszawa 1993, s. 209 oraz tego¿: Œwiat Panów Pasków, Eseje i studia, £ódŸ 1986. Tak¿e:
J. Juszczyk, O badaniach nad judaizantyzmem, „Kwartalnik Historyczny”, 86/1969, s. 143.

72 Luter opiera siê w swoich wywodach na biblijnych wypowiedziach: Rdz 49, 10 oraz Dan 9, 24-27. WA
53, 455. Por. R. Schwarz, Luther und die Juden …, dz. cyt., s. 80.

73 „Wer sie hie straffen, das siê jrren oder feilen? Wenn alle Engel und Gott selbst auf dem Berge Sinai
oder u Jerusalem Tempel öffentlich sprechen das Messia lengest komen, und nu mehr nicht zu harren were,
So müste Gott selbst der Teufel, und alle Engel Teufel eitel sein. So gewiss sind diese Heiligsten, warhafftig-
sten Propheten, Das Messia nicht komen sey, Sondern noch komen sol”. WA 53, 449.

74 W¹tek historycznych oznak przyjœcia Mesjasza, opisywanych przez Wittenberczyka, rozwija m.in.
Reinhard Schwarz. Por. R. Schwarz, Luther und die Juden …, dz. cyt., s. 75-80.
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prawdy m³odzie¿ i zwyk³ych ludzi. Tote¿ uwa¿am, ¿e gdziekolwiek to pismo
mo¿e zostaæ przeczytane przez zwyk³ych ludzi i m³odzie¿, powinni oni ukamie-
nowaæ wszystkich swoich rabinów i zajadlej nienawidziæ ich ni¿ nas, chrzeœcijan.
Ale z³oczyñcy strzeg¹, aby to do nich nie dotar³o”75 .

Dla Wittenberczyka, Biblia Hebrajska zawiera³a niejednoznaczny, lecz jasny
i niepodwa¿alny przekaz, któremu sprzeciwiaæ siê mogli tylko wrogowie wiary,
czyli stronnicy szatana. Œwiête Pismo ¯ydów zawiera przecie¿ tak¿e historiê
krn¹brnoœci cz³owieka wobec Boga i dzieje kar spadaj¹cych na niego. Obojêt-
noœæ ¯ydów wobec Chrystusa domaga³a siê, w opinii teologa, konsekwentnych
kar. Do przeciêtnych ¯ydów, wed³ug reformatora, Dobra Nowina mog³aby prze-
mówiæ tylko wówczas, gdyby zosta³a poparta stanowczym, surowym dzia³a-
niem. Luter spodziewa siê, ¿e jedynie pod wp³ywem bolesnych razów historii
¯ydzi mogliby jeszcze prze¿yæ katharsis i siê nawróciæ. Cierpienie poni¿aj¹ce-
go wygnania nie wystarcza, jak s¹dzi³, aby przekonaæ ów naród, ¿e b³¹dzi.
Stwierdza³: „S¹ to wiêc m³ode diab³y (diabelskie dzieci), skazane na piek³o. Je-
œli jest jednak jeszcze w nich coœ ludzkiego, to przez wzgl¹d na to jest po¿ytek
pisaæ. Kto chce, mo¿e ¿ywiæ nadziejê co do ca³ej gromady. Ja nadziei nie mam
¿adnej”76 .

Retoryka wywodów Wittenberczyka ostatecznie prowadzi do dehumanizacji
obrazu  ¯yda. Serce wyznawcy judaizmu jest ponoæ „(…) twarde jak ska³a, ka-
mieñ, ¿elazo, diabe³ (…), tak, ¿e w ¿aden sposób nie da siê poruszyæ”77 . W pi-
œmie O ¯ydach i ich k³amstwach przede wszystkim zwraca uwagê próba anali-
tycznego podejœcia do istoty ¿ydowskiej to¿samoœci religijnej. Poruszone zostaj¹
nastêpuj¹ce zagadnienia: pochodzenie ¯ydów, rytua³ obrzezania, zakon dany
Moj¿eszowi na Synaju, religijne znaczenie zajêcia Kanaanu i Jerozolimy oraz
powstania instytucji Œwi¹tyni. Mo¿e dziwiæ, dlaczego uczony zaj¹³ siê nawet tak
szczegó³owymi zagadnieniami jak ryt obrzezania. Otó¿ obyczaj ten pos³u¿y³ Lu-
trowi dla wyeksponowania rzekomo pustej ceremonialnoœci judaizmu78 . Obrzez-
ka mia³a wiêc byæ, zdaniem reformatora, tylko zewnêtrzn¹ ceremoni¹, oddzielon¹
od o¿ywiaj¹cego dzia³ania S³owa Bo¿ego79 .

Jak widaæ z powy¿szych obserwacji, oskar¿enia wysuwane przez niemieckie-
go teologa by³y czêsto aktualizacj¹ standardowych elementów antyjudaizmu. Re-
lacja miêdzy chrzeœcijañstwem a judaizmem by³a tak swoista i tak bliska, ¿e w

75 WA 53, 449.
76 WA 53, 579.

77 „(…) hertz ist so stock, stein, eisen, Teuffel hart (=stockhart, steinhart usw.), das mit keiner weise zu
bewegen ist“. WA 53. 579.

78 Obrzezkê reformator nies³usznie traktowa³ jako judaistyczny sakrament. Nie by³ to zreszt¹ w epoce
Lutra pogl¹d odosobniony, podzielali go Jan Kalwin, Jan £aski i inni reformatorzy. Por. TRE, t. 17, s. 326.

79 WA 53, 436.
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wiekach œrednich ¯ydów nie traktowano na równi z poganami b¹dŸ muzu³mana-
mi, lecz uznawano raczej za specyficzny typ chrzeœcijañskich heretyków, ¿ywy
obraz apostaty. Kar¹ przewidzian¹ dla heretyków by³a œmieræ. W kontekœcie ry-
walizacji miêdzywyznaniowej szesnastego wieku, wyznawcy judaizmu – mimo
swej faktycznej biernoœci na polu prozelityzmu – bywali uznawani za zagro¿enie
dla chrzeœcijañskiej prawowiernoœci. Wizerunek lêków chrzeœcijanina ówczesnej
doby oddaj¹ niektóre póŸne pisma Lutra, tworzone z perspektywy oblê¿onej
twierdzy wiary. Zagro¿enie, które stanowi obecnoœæ ¯ydów poœród chrzeœcijan,
reformator porównuje z niebezpieczeñstwem gro¿¹cym ze strony Turków80  i
chrzeœcijañskich kacerzy: „Podobnie czyni¹ ze swoim nabo¿eñstwem równie¿
Turcy (…) I wszystko pe³ne ¯ydów, Turków, papistów i zgraj, które razem chc¹
byæ Koœcio³em i Ludem Bo¿ym, wed³ug swej ciemnoœci i pychy, nie zwa¿aj¹c na
prawa w³asnej wiary i na pos³uszeñstwo Bo¿emu przykazaniu, przez które to je-
dynie zostaje siê i pozostaje dzieæmi Bo¿ymi. I jakkolwiek nie wszyscy dzia³aj¹
w ten sam sposób, lecz jeden wybiera tê drogê, drugi inn¹ i na ró¿ne sposoby szu-
kaj¹ wyjœcia, to s¹ razem jednych przekonañ; ostatecznie tego samego zamiaru –
aby za spraw¹ swoich uczynków staæ siê Bo¿ym Ludem. A tak siê szczyc¹ i pysz-
ni¹, ¿e s¹ tymi, których Bóg doceni. To lisy Samsona, co s¹ spêtane za koñce
ogonów, ale pêdz¹c g³owami zwracaj¹ siê w ró¿ne strony”81 . Tak wiêc, jak suge-
ruje Stöhr, ¯ydzi, pocz¹tkowo akceptowani przez reformatora, ostatecznie stali
siê dla niego kolejnym frontem, obok Rzymu, anabaptystów i muzu³manów. Ta
strategiczna perspektywa wyjaœnia – zdaniem Stöhra – motywy nienawiœci Lutra
w rozpoczêtej walce dogmatycznej82 . Czy¿by wiêc podstawowy b³¹d Wittenber-
czyka polega³ na postrzeganiu ¯ydów nie jako kultywuj¹cego sw¹ tradycjê naro-
du83 , ale jako reprezentantów konkuruj¹cej z chrzeœcijañstwem religii?!

Kryzys Koœcio³a i nieomal apokaliptyczna wizja wspó³czesnoœci s¹ w oczach
teologa potwierdzeniem starotestamentowych przestróg, tote¿ w cytowanym po-
wy¿ej piœmie chêtnie szermuje on prorockimi g³osami potêpienia Ludu Izraela.
Œwiadcz¹ o tym nastêpuj¹ce s³owa reformatora: „I dzieje siê wed³ug proroctwa
Ozeasza: ‘Lo Ammi. Nie jesteœcie moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem’.
Tak to siê z nimi niestety dzieje, i jeszcze gorzej. Mog¹ s¹dziæ, jak chc¹, my
mamy przed oczyma dzie³o, które nas nie myli. I gdyby by³a w nich jakaœ iskra

80 Tureck¹ inwazjê na Ba³kanach zwieñczy³o zwyciêstwo pod Mohaczem w 1524 roku. Wydarzenie to
niekiedy odczytywano w chrzeœcijañskim œwiecie jako zapowiedŸ unicestwienia chrzeœcijañskiej Europy.
Turcy to ówczesny synonim muzu³manów.

81 WA 53, 448.
82 M. Stöhr, Martin Luther und die Juden, w: Christen und Juden, Ihr Gegenüber vom Apostelkonzil bis

heute, red. W. Marsch, K. Thieme, Mainz 1961, s. 117.
83 Tam¿e. Szerzej o aspektach religijnym i narodowym to¿samoœci ¿ydowskiej: P. Demann, Les Juifs,

Paris 1961, s. 9. S. Schechter, Some Aspects of Rabbinic Theology, New York 1975, s. 57.  H. Ucko, Von
Judentum lernen. Gemeinsame Wurzeln – Neue Wege, Frankfurt am Main, 1995, s. 50. J. P. Sartre, Rozwa¿a-
nia o kwestii ¿ydowskiej, £ódŸ 1992, s. 66.
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rozumu lub zrozumienia, musieliby sobie po prawdzie pomyœleæ: Ach, Panie nie
powodzi siê nam, nêdza jest za wielka, za d³uga, za ciê¿ka, Bóg o nas zapomnia³
itd. Nie jestem wprawdzie ¯ydem, ale naprawdê nie myœlê chêtnie o tym  potwor-
nym gniewie Boga wobec Jego Ludu, gdy¿ lêkam siê raczej, aby mnie siê w zdro-
wiu i ¿yciu powodzi³o. Co jednak z wiecznym gniewem wobec fa³szywych chrze-
œcijan i niewierz¹cych w piekle?”84

Nastawienie reformatora stopniowo nabra³o takiej zapalczywoœci, ¿e nawet
prowadzony dot¹d proces polemiki z ¯ydami zostaje zerwany. S¹ oni od dzie-
ciñstwa karmieni jadem i uraz¹ przeciwko naszemu Panu, tak ¿e dot¹d ¿adnej
nie ma nadziei, aby przez sw¹ nêdzê w koñcu spokornieli i zostali zmuszeni
wyznaæ, ¿e Mesjasz ju¿ przyszed³ i ¿e jest nim nasz Jezus. Poza tym jest o wie-
le za wczeœnie, aby z nimi dyskutowaæ o tym, ¿e Bóg jest trójjedyny, ¿e sta³ siê
cz³owiekiem, ¿e Maria jest Matk¹ Bo¿¹. Gdy¿ tego nie przypuszcza ¿aden ro-
zum ani serce, a co dopiero zgorzknia³e, trucicielskie, œlepe serce ¯ydów. Cze-
go Bóg sam nie naprawi³ swymi okrutnymi razami, tego my s³owami i czynami
nie naprawimy”85 .

Kulminacyjne miejsce tekstu O ¯ydach i ich k³amstwach podaje niechlubny
zestaw makabrycznych rad, na który, czterysta lat póŸniej, tak chêtnie powo³ywa-
li siê nazistowscy redaktorzy czasopisma „Der Stürmer”: „Najpierw powinny zo-
staæ spalone ich synagogi, a cokolwiek siê ostoi, powinno byæ zakopane w ziemi,
tak aby nikt nigdy nie zobaczy³ ocala³ego kamienia czy popio³u. (…) ¯ydzi po-
winni zostaæ usuniêci z dróg i rynków, ich w³asnoœæ zagarniêta, a potem to jado-
wite, truj¹ce robactwo powinno byæ odes³ane do przymusowej pracy86  i zarabiaæ
na swój chleb, a¿ im pot bêdzie kapa³ z nosa. Na ostatek ¯ydzi powinni zostaæ po
prostu wypêdzeni po wsze czasy”87 .

Dzisiejszego badacza zaskakuje odwo³anie siê w tym kontekœcie reformatora
do Starego Testamentu. Luter stawia siê niejako w roli Moj¿esza nauczaj¹cego,
¿e ka¿de miasto, które praktykuje kult pogañskich bóstw, nale¿y spaliæ (Pwt 13,
13). Wed³ug teologa, dopiero to, w po³¹czeniu ze zniszczeniem egzemplarzy Tal-
mudu88  i ¿ydowskich modlitewników oraz zabronieniu podró¿y rabinom, po³o¿y

84 WA 53, 418-419
85 WA 53, 418.
86 Uzasadnieniem zaskakuj¹cego postulatu przymusowej pracy fizycznej mia³y byæ s³owa zaczerpniête

ze Starego Testamentu: Rdz 3, 19 (!). J. Brosseder, Luthers Stellung …, dz. cyt., s. 370.
87 WA 53, 523 i 527. Warto zaznaczyæ, ¿e zalecenie bezwzglêdnoœci nie pojawia siê dopiero u dojrza³ego

Lutra, lecz ju¿ w stosunkowo wczesnym okresie jego dzia³alnoœci, w dziele Wider die himmlischen Prophe-
ten z 1525 roku. WA 18, 83.

88 Paradoksalnie, Luter wzywa do konfiskaty ksi¹g modlitewnych Talmudu, których przed dwudziestu
laty broni³ przed zniszczeniem. W tym wypadku trafiamy w postêpowaniu Wittenberczyka na przyk³ad jed-
nej z wielu sprzecznoœci. Ich istnienie usi³owano dot¹d wyjaœniæ na wiele sposobów, równie¿ w odwo³aniu
do zmieniaj¹cych siê mód psychologicznych XX stulecia. Por. E. Kretschmer, Ludzie genialni, Warszawa
1934, s. 54 oraz s. 166-167.



SPECYFIKA POSTAWY LUTRA WOBEC ¯YDÓW I JUDAIZMU

77

kres krzewieniu k³amstw89 . Wittenberczyk domaga siê te¿ cofniêcia wszelkiej
ochrony ¯ydów przez w³adzê œwieck¹, argumentuj¹c, ¿e skoro nie nale¿¹ oni do
stanu szlacheckiego, nie s¹ urzêdnikami ani prawdziwymi – to znaczy – chrzeœci-
jañskimi kupcami, to nie maj¹ te¿ czego szukaæ na niemieckich drogach. Równie
zdumiewaj¹ce jest w omawianym dokumencie wezwanie do konfiskaty ¿ydow-
skiego maj¹tku. Jak mo¿na przypuszczaæ, Luter by³ przekonany o pochodzeniu
rzeczonych dóbr z lichwy. ¯¹da³ równie¿ wydania ¯ydom zakazu lichwy, co si³¹
rzeczy musia³oby postawiæ ich w sytuacji bez wyjœcia, gdy¿ w praktyce by³o to
jedyne przedsiêwziêcie zarobkowe dozwolone niemieckim ¯ydom90 . Fatalny ka-
talog rad zamyka propozycja wygnania niewygodnych s¹siadów.

Przera¿aj¹ce orêdzie O ¯ydach i ich k³amstwach nie czyni jednak z Lutra
prekursora antysemityzmu, lecz stawia go w jednym rzêdzie z czo³owymi re-
prezentantami standardów intelektualnych91  zachodniego Koœcio³a póŸnego
œredniowiecza. Oto wœród negatywnych przyk³adów tworz¹cych renesansowe
t³o wyst¹pieñ Lutra odnajdujemy kanon postulatów wybitnego humanisty Ulri-
cha Zasiusa, teologicznie przekonuj¹cego do przymusowych chrztów ¿ydow-
skich dzieci92 , czy opiniê Erazma z Rotterdamu (1469-1536) o ¯ydach jako
„najbardziej zepsutej zarazie i najbardziej zagorza³ym wrogu nauki Chrystuso-
wej”93 . Wydaje siê pewne, ¿e przed sformu³owaniem agresywnego orêdzia Lu-
ter, podobnie jak wiêkszoœæ ówczesnych uczonych chrzeœcijañskich rozprawia-
j¹cych o judaizmie, nie mia³ za sob¹ lektury fragmentów Talmudu, ani nie czy-
ta³ ¿ydowskich modlitewników, natomiast sw¹ wiedzê czerpa³ wy³¹cznie z
drugiej rêki – z dzie³a Antoniusa Margarity Der ganze jüdische Glaube 94 . Wy-
powiedzi starzej¹cego siê reformatora mieszcz¹ siê w ramach wspó³czesnego
mu antyjudaizmu95 . Wygnanie ¯ydów, do którego Luter nawo³ywa³ w 1543

89 WA 53, 523-526. Por. tak¿e W. Maurer, Die Zeit der Reformation, dz. cyt., t.1, s. 416-427.
90 R. Schwarz, Luther und die Juden …, dz. cyt., s. 68.
91 W standardach tych mieœci³a siê zarówno obrona ¯ydów przed atakami mot³ochu, jak i restrykcje oraz

przeœladowania ujête w ramy prawne. Idea prawa narodów niechrzeœcijañskich do istnienia i obrony, zapre-
zentowana na Soborze w Konstancji (1414-1418) przez wys³annika Polski, by³¹ w kontekœcie dziejowym
absolutnym wyj¹tkiem. W myœl wyg³oszonej przez Paw³a W³odkowica (1370-1436), rewolucyjnej podów-
czas teorii, ¯ydów „nale¿y tolerowaæ, bo przez ich zakon prawdy i wiarê nasz¹ stwierdzamy”. M.A. Singer,
Stolica Apostolska a ¯ydzi: wczoraj, dziœ, jutro, „Maqom”, Biuletyn informacyjny IDKJ 1/1996, s. 25. Por.
P. Siebert, Historia Koœcio³a, Warszawa 1999, s. 169-170.

92 Mimo bliskich kontaktów z Zasiusem, Luter zawsze wyraŸnie przeciwstawi³ siê próbom wprowadze-
nia przymusowych chrztów dzieci ¿ydowskich. WA 53, 528. Por. G. Kisch, Zasius und Reuchlin. Ein recht-
geschichtlich-vergleichendes Studium zum Toleranzproblem im 16. Jahrhundert, w: Pforzheimer Reuchlin-
schriften, Konstanz-Stuttgart 1961, t. 1, s. 13.

93 E. v. Rotterdamm, Ad W. Capito 26. XI. 1517, cyt. za H. A. Oberman, Wurzeln des Antisemitismus,
Berlin 1981, s. 51.

94 R. Schwarz, Luther und die Juden …, dz. cyt., s. 69. Por. S. Schreiner, Was Luther …, dz. cyt., s. 59
95 J. Wallmann, Luthers Stellung zu Juden und Islam,  „Luther“. Zeitschrift der Luther-Gesellschaft, 2/

1986, s. 52.
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roku, by³o od dawna faktem na przewa¿aj¹cym obszarze Europy Zachodniej96 ,
miêdzy innymi w wielu pañstewkach Rzeszy Niemieckiej97 .

Trudno równie¿ zaklasyfikowaæ postawê Wittenberczyka wobec ¯ydów jako
novum o charakterze nacjonalistycznym w obrêbie Koœcio³a. Ju¿ bowiem co
najmniej od Soboru w Konstancji (1414-1418) kategorie narodowoœci i œwiado-
moœci narodowej98  by³y obecne w krwioobiegu kultury europejskiej. Jednak od
narodzin nowoczesnych nacjonalizmów dzieli³y Lutra i jego wspó³czesnych
jeszcze trzy stulecia. Ten sam dystans dzieli³ reformatora od narodzin antysemi-
tyzmu powi¹zanego z rozwojem nauki o rasach99 . Wittenberczykowi przyœwie-
ca³a wizja przynale¿noœci do ponadnarodowego, uniwersalnego Koœcio³a, w
którym wiernego nie deprecjonowa³o ani nie wywy¿sza³o narodowe b¹dŸ spo-
³eczne pochodzenie100 . Œwiadcz¹ o tym s³owa: „Ale to jest jakaœ diabelska buta,
przed Boga wystêpowaæ i tym siê szczyciæ, ¿e jest siê wywy¿szonym, szlachet-
nego urodzenia (…) tam, gdzie Jego Przymierze i S³owo nie pomaga na nowo i
nie sprawia nowego narodzenia, oddzielaj¹c tym samym cz³owieka od dawnego
pochodzenia”101 .

Dyskusja nad antyjudaizmem Lutra dotyczy obecnie przede wszystkim kon-
frontacji jego wypowiedzi sprzed 1525 roku oraz tych, które pochodz¹ z lat 40.,
zw³aszcza z roku 1543. Wydaje siê, ¿e podstawy relacji wczesnego i póŸnego

96 ¯ydów wypêdzano z Anglii w roku 1290, z Francji w 1306 i 1394, z Hiszpanii w 1492, z Portugalii w
1497. W przededniu Reformacji usuniêto ich z kilku kantonów Szwajcarii, w tym z Genewy. Jedynie Refor-
macja uratowa³a ich przed planowanym wygnaniem z ksiêstw Niemiec. Do wielu pañstw zachodnioeuropej-
skich w ogóle ich nie wpuszczano, a¿ do epoki oœwiecenia. EJ, t. 6, s. 1070.

97 G³ówna fala wypêdzeñ z ksiêstw niemieckich nast¹pi³a w czasach czarnej œmierci – w latach 1348-
1350. Tam¿e.

98 Autorzy niemieckojêzyczni odwo³uj¹ siê do terminów: Nationalbewusstsein i Nationsbewusstsein. Czê-
sto reprezentowany jest pogl¹d, ¿e pisma Lutra poprzestawa³y jedynie na budzeniu œwiadomoœci narodowej,
której elementy ju¿ wczeœniej kr¹¿y³y w intelektualnym krwiobiegu Europy. Nowo¿ytny nacjonalizm to dopie-
ro domena XIX wieku. Owszem, historycy zwracaj¹ uwagê na prze³om, jakim by³o o¿ywienie starotestamento-
wego nacjonalizmu w nowym kontekœcie historycznym, zjawisko to jednak umiejscawiaj¹ w nurcie ewangeli-
cyzmu reformowanego,  mianowicie w kontekœcie rewolucji purytañskiej w Anglii. TRE, t. 24, s. 24.

99 Ideologiê tê zapocz¹tkowa³ Józef Artur de Gobineau (1816-1882) w ksi¹¿ce Essai sur L’inegalite des
race humaines. Por. E. Cassirer, The Myth of the State, Garden City 1955, s. 293. Natomiast zainteresowanie
teologów ideologi¹ Gobineau przypada na czasy dzia³alnoœci Houston Stewarda Chamberlaina, czyli na
prze³om XIX i XX wieku. F. H. Philipp, Protestantismus nach 1848, w: Kirche und Synagoge, Handbuch zur
Geschichte von Christen und Juden, red. R. Rengstorff, Stuttgart 1970,  t. 2, s. 300-303.

100 Warto dodaæ, ¿e Wittenberga, z której rozchodzi³y siê wp³ywy Reformacji zarówno na Europê Œrod-
kow¹ jak i kraje romañskie, by³a wówczas miastem tkwi¹cym w œrodku  etnograficznie s³owiañskiej krainy,
czego œwiadectwo pochodzi od samego reformatora. Znamy te¿ sk¹din¹d jego zachwyty goœcinnoœci¹ W³o-
chów czy prezencj¹ Szwajcarów. Gdyby zapocz¹tkowana przez Lutra reforma Koœcio³a skrêpowana by³a
ksenofobi¹ narodowoœciow¹, eksplozja pism ewangelickich na ca³y prawie kontynent zapewne nie sta³a by
siê faktem. R. Friedenthal, Marcin Luter, Warszawa 1991, s. 76 oraz 80-81. Por. J. So³ta, Zarys dziejów Ser-
bo³u¿yczan, Wroc³aw 1984.

101 Paradoksalnie, cytat ten pochodzi z najbardziej ksenofobicznego dzie³a reformatora: O ¯ydach i ich
k³amstwach (!) WA 53, 421.
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Lutra wobec ¯ydów nie siê zmienia³y i pozostawa³y ambiwalentne. Przemia-
nom ulega³y natomiast bie¿¹ce reakcje reformatora, podyktowane wydarzenia-
mi historycznymi i fiaskiem rozmów z wyznawcami judaizmu. W poruszanej
kwestii trzeba siê obejœæ bez mowy o jakiejkolwiek tolerancji102  w dzisiejszym
rozumieniu tego s³owa. ¯ydzi znajdowali u Lutra poparcie o tyle, o ile sk³onni
byli do integracji103  z chrzeœcijañskim spo³eczeñstwem, a wiêc o ile zdolni byli
wyrzec siê swej religijnej, rabinicznej to¿samoœci. Przekonanie, ¿e d¹¿¹c do za-
chowania religijnej autonomii, ¯ydzi sami pozbawiali siê praw nale¿nych
chrzeœcijanom, by³o niestety czymœ powszechnym w œredniowieczu i renesan-
sie104 . Gdy wiêc nowo powsta³y Koœció³ okrzep³105 , a czas oczekiwania na
przy³¹czenie siê ¯ydów do Reformacji min¹³, zostali oni uznani przez Lutra za
przeciwników. To wszystko nie zdejmuje oczywiœcie z Wittenberczyka odpo-
wiedzialnoœci za s³owa, które póŸniej rzuci³y cieñ na ca³y luteranizm. Fatalne
rady Lutra nie zosta³y, na szczêœcie, w czasach Reformacji uznane za praktycz-
ne postulaty, co jednak nie musi œwiadczyæ o tym, ¿e ich agresywnoœæ by³a
przez wspó³czesnych traktowana jedynie jako element towarzysz¹cy retoryce
wspó³czesnych sporów. Oddzia³ywanie anty¿ydowskich wypowiedzi Lutra mia-
³o doœæ ograniczony charakter a¿ do koñca XIX wieku, gdy wraz z wydaniem
ca³oœci spuœcizny reformatora ponownie opublikowano równie¿ jego ksenofo-
biczne, wrogie ¯ydom wypowiedzi. W praktyce – jak twierdzi Johannes Wall-
man – ¿aden znacz¹cy teolog katolicki ani luterañski nie wykorzystywa³ anty-
¿ydowskich pism Lutra a¿ do schy³ku XIX wieku (!)106 . Dopiero, wiêc dwu-
dzieste stulecie przedstawi³o antyjudaizm wittenberskiego teologa w krzywym
zwierciadle totalitarnej ideologii, której tub¹ sta³y siê takie czasopisma jak nie-
s³awny „Der Stürmer” 107 .

Po II wojnie œwiatowej pojawi³o siê pytanie o faktyczny wp³yw autorytetu Lu-
tra na wykonawców dwudziestowiecznej zbrodni na ¯ydach. Jednak¿e, poza apo-
kaliptycznym odczuciem zagro¿enia w³asnego œwiata przez wrogów, niewiele

 102 M. A. Singer, dz. cyt., s. 25. Tak¿e: P. Siebert, dz. cyt., s. 169-170.
103 Por. R. Schwarz, Luther und die Juden …, dz. cyt., s. 67.
104 Towarzyszy³ temu pogl¹d, podtrzymywany przez teologów tej rangi co Tomasz z Akwinu (1225-

1227), Puppert von Deutz (zm. 1129), Bernard z Clairveaux (zm. 1153), a powtórzony w dobie Reformacji
przez Bucera, g³osz¹cy, ¿e wyznawcy judaizmu rabinicznego s¹ po wsze czasy niewolnikami chrzeœcijan. M.
Bienert, Martin Luther und die Juden, dz. cyt., s. 158. Por. U. Arnoldi, Pro Iudaeis, dz. cyt., s. 35-37.

105 Wraz z konsolidacj¹ spo³ecznoœci luterañskich mog³y równie¿ wzrosn¹æ naciski  lokalnych œwieckich
protektorów Reformacji na Lutra, maj¹ce na celu wyegzekwowanie autentycznej jednolitoœci wyznaniowej
na podleg³ych tym w³adcom terenach. Obecnoœæ takiego, spo³ecznego motywu w publicystyce póŸnego Lu-
tra bierze pod uwagê m.in. Schwarz. R. Schwarz, Luther und die Juden …, dz. cyt., s. 75.

106 J. Wallmann, The Reception of Luther’s Writings on the Jews from Reformation to the End of 19th
Century,  “Lutheran Quarterly” 1/1987, s. 89.

107  Antysemickie i antyklerykalne pismo, pierwotnie (1920) pod nazw¹ „Der deutsche Sozialist”, wyda-
wane do roku 1945 w Norymberdze przez Juliusa Streichera. TRE t. 3, s. 161.
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³¹czy³o z sob¹ reformatora Koœcio³a i przedstawicieli modernistycznej ideologii.
Nieukrywana nienawiœæ neopogan do wszystkiego, co ¿ydowskie i chrzeœcijañ-
skie sz³a w parze z darwinizmem spo³ecznym i z burzeniem patriarchalnego po-
rz¹dku, ³adu tak drogiego spo³ecznemu konserwatyzmowi Lutra. Tote¿ negatyw-
ny wp³yw myœliciela na pokolenia epoki wojen œwiatowych, o ile mia³ miejsce,
by³ przede wszystkim wynikiem dwudziestowiecznej manipulacji, przekazuj¹cej
religijne argumenty w rêce wrogów chrzeœcijañskiej religii.
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Grzegorz Ignatowski

ŒWIATOWA RADA KOŒCIO£ÓW
WOBEC PAÑSTWA IZRAEL

Powszechnie wiadomo, ¿e dwa wspó³czesne wydarzenia – zag³ada europej-
skiej spo³ecznoœci ¿ydowskiej podczas panowania nazistów w Europie, okreœlana
mianem Holokaust, a tak¿e troska o przysz³e losy Pañstwa Izrael – determinuj¹
to¿samoœæ niemal wszystkich ¯ydów na ca³ym œwiecie. Nie tylko dla nich maj¹
one jednak znaczenie. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e wydarzenia te sk³oni³y tak¿e
Koœcio³y chrzeœcijañskie do g³êbszego przemyœlenia w³asnych, najczêœciej nega-
tywnych relacji wobec ludu ¿ydowskiego, wynikaj¹cych z nieprzychylnego na-
uczania na jego temat. O Holokauœcie i Pañstwie Izrael mówi dokument opraco-
wany przez Komitet ds. Koœcio³a i Narodu ¯ydowskiego, przyjêty oficjalnie
przez Komisjê Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK) podczas posie-
dzenia, które odby³o siê w Bristolu od 29 lipca do 9 sierpnia 1967 r.1 . Przypomi-
na on chrzeœcijanom o wojennych przeœladowaniach ludnoœci ¿ydowskiej w Eu-
ropie – wiêkszych i brutalniejszych ni¿ mo¿na by³oby sobie wyobraziæ w czasach
wspó³czesnych – kiedy to wymordowano kilka milionów ¯ydów. Koœcio³y zaczê-
³y pytaæ, czytamy w dokumencie, czy owe cierpienia by³y jedynie konsekwencj¹
s³aboœci ludzkiej natury, czy te¿ mia³y dla nich tak¿e g³êbsze, teologiczne znacze-
nie. Drugim wydarzeniem, mówi dalej wymieniony tekst, by³o utworzenie Pañ-
stwa Izrael, które daje wiêkszoœci ¯ydów poczucie bezpieczeñstwa. Powstanie
tego pañstwa, przypomina dokument z Bristolu, przynios³o jednak tak¿e cierpie-

1 Na temat Komisji Wiara i Ustrój zob. G. Gassmann, Faith and Order, w: Dictionary of the Ecumenical
Movement, N. Lossky, J.M. Bonino, J. Pobee, T.F. Stransky, G. Wainwright, P. Webb (red.), Geneva 2002, s.
461–463; K. Karski, Od Edynburga do Porto Alegre. Sto lat d¹¿eñ ekumenicznych, Warszawa 2007, s. 76–82.
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nie i wiele niesprawiedliwoœci ludnoœci arabskiej. Nie mog¹c udzieliæ jedno-
znacznej odpowiedzi na temat teologicznego znaczenia powrotu ¯ydów do w³a-
snej pañstwowoœci, Komisja Wiara i Ustrój zaznacza, ¿e nie podejmuje w swoich
rozwa¿aniach tego zagadnienia2 .

Odwo³uj¹c siê do powy¿szych uwag, spróbujemy jednak przedstawiæ kwestiê
stosunku Œwiatowej Rady Koœcio³ów wobec Pañstwa Izrael. Zadanie takie wymaga
uwzglêdnienia dwóch rodzajów dokumentów. Zagadnienie to bowiem nale¿y roz-
patrywaæ w oparciu o oœwiadczenia wydawane przez kolejne Zgromadzenia Ogólne
ŒRK, a tak¿e deklaracje opracowane przez specjaln¹ Komisjê zajmuj¹c¹ siê kwe-
sti¹ ¿ydowsk¹ w strukturach najwiêkszej œwiatowej organizacji ekumenicznej.

Zagadnienie Pañstwa Izrael
w dokumentach opublikowanych
przez Zgromadzenia Ogólne ŒRK

Porównanie dat, w których odbywa³y siê Zgromadzenia Ogólne, z wydarzenia-
mi na Bliskim Wschodzie, pozwoli na dokonanie kilku wa¿nych spostrze¿eñ3 .
Przypomnijmy wiêc krótko, ¿e Zgromadzenia Ogólne ŒRK odby³y siê dotychczas
w nastêpuj¹cych miejscach i terminach:

I. Amsterdam, 22–26 sierpnia 1948 r.
II. Evanston, 15–31 sierpnia 1954 r.
III. New Delhi, 19 listopada–5 grudnia 1961 r.
IV. Uppsala, 4–20 sierpnia 1968 r.
V. Nairobi, 23 listopada–10 grudnia 1975 r.
VI. Vancouver, 24 lipca–10 sierpnia 1983 r.
VII. Canberra, 7–20 lutego 1991 r.
VIII. Harare, 3–14 grudnia 1998 r.
IX. Porto Alegre, 14–23 lutego 2006 r.4

2 The Commission on Faith and Order, The Church and the Jewish People, w: The Theology of the Chur-
ches and the Jewish People. Statements by the World Council of Churches and its member churches, A.
Brockway, P. von Buren, R. Rendtorff, S. Schoon, (red.), Geneva 1998, s. 17.

3 Zauwa¿my, ¿e w publikacjach zajmuj¹cych siê stosunkami miêdzynarodowymi w zró¿nicowany spo-
sób przedstawia siê region Bliskiego Wschodu. W najbardziej szerokim znaczeniu rozci¹ga siê on od Maro-
ka po Pakistan oraz od Turcji po Sudan i Jemen. W najwê¿szym znaczeniu, prezentowanym tak¿e w niniej-
szym studium, w sk³ad Bliskiego Wschodu wchodz¹ pañstwa po³o¿one wokó³ Izraela i terytoriów okupowa-
nych. Zob. B. Bojarczyk, Region Bliskiego Wschodu, w: Miêdzynarodowe stosunki polityczne, M. Pietraœ
(red.), Lublin 2007, s. 261.
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Pierwsze Zgromadzenie Ogólne, co nie jest trudno zauwa¿yæ, odby³o siê w
tym samym roku, w którym proklamowane zosta³o Pañstwo Izrael. Odczytuj¹c 14
maja 1948 r. w Tel Awiwie deklaracjê niepodleg³oœci, David Ben Gurion, zwróci³
uwagê, ¿e w ziemi Izraela kszta³towa³a siê duchowa, religijna i polityczna to¿sa-
moœæ narodu ¿ydowskiego. Przypomnia³ wówczas, ¿e przemo¿ny wp³yw na jego
powstanie wywar³y masakry ¯ydów w Europie. Ci, którzy prze¿yli Holokaust
oraz inni cz³onkowie narodu ¿ydowskiego emigrowali do Ziemi Izraela, nigdy nie
przestaj¹c manifestowaæ ¿ycia w godnoœci, wolnoœci i w szczerym trudzie5 . Og³a-
szaj¹c deklaracjê niepodleg³oœci, Ben Gurion odwo³ywa³ siê miêdzy innymi do
181. rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych z 29 listopada 1947 r., która
przyznawa³a ¯ydom oraz arabskim mieszkañcom Palestyny prawa do utworzenia
w³asnych, niezale¿nych pañstw. Ci ostatni przy³¹czyli siê jednak do wojny pro-
wadzonej z osadnikami ¿ydowskimi przez kraje s¹siedzkie. W konsekwencji,
pañstwo arabskie nie powsta³o do czasów wspó³czesnych, a próby jego utworze-
nia ci¹gle nie przynosz¹ upragnionego skutku. Maj¹c na uwadze deklaracjê nie-
podleg³oœci, interesuj¹ce jest równie¿ to, ¿e Ben Gurion nie wspomnia³ ani jed-
nym s³owem o granicach ¿ydowskiego pañstwa ani nie wypowiedzia³ siê na te-
mat jego aktualnej lub przysz³ej stolicy.

Utworzenie Pañstwa Izrael zosta³o zauwa¿one i odnotowane przez pierwsze
Zgromadzenie Ogólne ŒRK. W dokumencie zatytu³owanym Chrzeœcijañska po-
stawa wobec ¯ydów Koœcio³y stwierdzaj¹, ¿e wraz z powstaniem Izraela, obok
w¹tku teologicznego, stosunek do ludu ¿ydowskiego nabiera równie¿ wymiaru
politycznego. Uczestnicy amsterdamskich obrad, podobnie jak wspomniana na
pocz¹tku Komisja Wiara i Ustrój, zdystansowali siê jednak od wypowiedzi na
ten temat. Zaapelowali jedynie, „aby narody zajê³y siê tym problemem nie w
kategoriach w³asnych korzyœci politycznych, strategicznych lub ekonomicz-
nych, lecz jako zagadnieniem moralnym i duchowym, które dotyka newralgicz-
nego oœrodka religijnego ¿ycia ca³ego œwiata”. W przypomnianym oœwiadcze-
niu Zgromadzenie zwróci³o siê do Koœcio³ów, aby modli³y siê o zachowanie
pokoju w Palestynie oraz nios³y pomoc wszystkim, którzy cierpi¹ z powodu to-
cz¹cej siê wojny6 .

Na uwagê zas³uguj¹ dwa spostrze¿enia. Po pierwsze, ŒRK nie odmawia
¯ydom prawa do utworzenia w³asnych struktur pañstwowych. Po drugie, z per-
spektywy czasu dostrzegamy, ¿e konflikt na Bliskim Wschodzie, pomimo licz-
nych prób jego rozwi¹zania, daleki jest ci¹gle od trwa³ego i pozytywnego rozwi¹-

4 Zgromadzenia Ogólne ŒRK prezentuje K. Karski, Od Edynburga do Porto Alegre, s. 49–66.
5 Israel’s Declaration of Independance, May 14, 1948, w: B. Celler, Proces pokojowy w konflikcie bli-

skowschodnim, £ódŸ 1996, s. 103–105.
6 The First Assembly of the World Council of Churches, The Christian Approach to the Jews, w: The

Theology of the Churches and the Jewish People, s. 7–8; polski przek³ad: G. Ignatowski, Koœcio³y wobec
przejawów antysemityzmu, £ódŸ 1999, s. 210.
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zania. S³usznie wiêc ŒRK wezwa³a Koœcio³y do troski o zachowanie pokoju. Na-
le¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w czasie holenderskich obrad w rejonie tym trwa³o za-
wieszenie broni (od 18 lipca do 15 paŸdziernika 1948 r.), nie toczy³a siê wojna.
Dopiero w drugiej po³owie paŸdziernika 1948 r. wojska izraelskie rozpoczê³y
ofensywê przeciwko Egiptowi, a w Galilei przeciw Libanowi oraz Arabskiej Ar-
mii Wyzwoleñczej (sk³adaj¹cej siê z ludnoœci syryjskiej, libañskiej, irackiej,
transjordañskiej i egipskiej).

Koncentruj¹c nasz¹ uwagê na drugim Zgromadzeniu Ogólnym, przypo-
mnijmy najpierw, ¿e w 1954 r. na Bliskim Wschodzie panowa³ wzglêdny spo-
kój. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e pañstwa s¹siaduj¹ce z Izraelem zdecy-
dowanie kwestionowa³y jego istnienie, wystêpuj¹c przeciwko jakimkolwiek
inicjatywom lub nawet sugestiom, które mog³yby prowadziæ do jego uznania.
Obawiaj¹c siê represji ze strony swoich arabskich s¹siadów, Koœcio³y z tego
regionu unika³y wypowiedzi na temat Pañstwa Izrael. Odzwierciedleniem tej
sytuacji s¹ wydarzenia, które mia³y miejsce podczas obrad w Evanston. Tema-
tyka Zgromadzenia okreœlona zosta³a w haœle Chrystus nadziej¹ œwiata. W
projekcie dokumentu koñcowego nie znalaz³a siê jednak ¿adna wzmianka na
temat miejsca biblijnego Izraela w ekonomii zbawienia po przyjœciu Jezusa
Chrystusa, co zosta³o przedstawione we wspomnianym oœwiadczeniu z Am-
sterdamu. Podczas pierwszej dyskusji nad tekstem niektórzy uczestnicy Zgro-
madzenia Ogólnego w Evanston zasygnalizowali te braki, co doprowadzi³o w
konsekwencji do umieszczenia w poprawionym schemacie krótkiej uwagi
przypominaj¹cej o „ostatecznym wype³nieniu Bo¿ych obietnic wobec ludu
Starego Izraela”. Swój niepokój wobec takiej wypowiedzi wyrazili wówczas
delegaci z Koœcio³ów Bliskiego Wschodu, sugeruj¹c, ¿e mog³aby ona zostaæ
odebrana przez Arabów jako sugestywna wypowiedŸ na temat pañstwa
¿ydowskiego. W konsekwencji, domagali siê oni jej usuniêcia. Propozycja ta
jednak nie zosta³a zaakceptowania. Jej zwolennicy przypominali o wy³¹cznie
religijnym znaczeniu zacytowanej wypowiedzi. W czasie kolejnej dyskusji
nad projektem przeciwnicy jakichkolwiek wzmianek o Izraelu podtrzymali
swój sprzeciw. Niespodziewanie do³¹czy³ do nich Charles Taft, wybitny ame-
rykañski prawnik, argumentuj¹c, ¿e zamieszczone s³owa nara¿¹ na szwank
jego osobiste relacje z ¯ydami. Taft s¹dzi³, ¿e mog³yby one zostaæ zrozumia-
ne jako wezwanie do nawrócenia na chrzeœcijañstwo. W telegramie do uczest-
ników Zgromadzenia Ogólnego zaprotestowa³ tak¿e Charles Malik, ambasa-
dor Libanu przy ONZ. Zdecydowane postawy dwóch Europejczyków –   Hen-
drika Berkhofa z Holandii oraz Pierre’a Maury z Francji, doprowadzi³y w
koñcu do g³osowania nad zamieszczon¹ uwag¹. Obaj wskazywali na biblijne
pod³o¿e tekstu, podkreœlaj¹c, ¿e odwo³uje siê on do wypowiedzi œw. Paw³a
zawartych w liœcie do Rzymian. Ostatecznie, koñcowy wynik g³osowania by³
niekorzystny dla tych wszystkich, którzy postulowali zamieszczenie wspo-
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mnianej wzmianki. Uwagi na temat Izraela zosta³y bowiem odrzucone7 . Ko-
lejne Zgromadzenia Ogólne nie podejmowa³y ju¿ kwestii dotycz¹cych teolo-
gicznego przeznaczenia Izraela po przyjœciu Jezusa Chrystusa.

W New Delhi (1961), odwo³uj¹c siê do oœwiadczenia z Amsterdamu, potêpio-
no antysemityzm, wzywaj¹c jednoczeœnie Koœcio³y do przeciwstawiania siê
wszelkim jego formom8 . Sekretarz generalny ŒRK, Willem A. Visser’t Hooft,
stwierdzi³, ¿e Koœcio³y odrobi³y tym razem zadan¹ im lekcjê. „Nauczyliœmy siê –
twierdzi³ Holender – ¿e mo¿emy wypowiadaæ siê wspólnie przeciwko antysemi-
tyzmowi, lecz nie mamy jeszcze zgodnej opinii na temat przysz³ego, teologiczne-
go znaczenia ludu ¿ydowskiego, a tak¿e w kwestii g³êbszego znaczenia istniej¹-
cego Pañstwa Izrael”9 .

Nie znaczy to jednak wcale, ¿e rezygnuj¹c z teologicznej oceny powrotu
¯ydów do w³asnej pañstwowoœci, kolejne Zgromadzenia Ogólne nie wypowiada-
³y siê na temat Izraela. Przeciwnie, w czasie kolejnych obrad podejmowano to
zagadnienie w kontekœcie politycznej sytuacji na Bliskim Wschodzie. W Uppsali
(1968) wydano oœwiadczenie zatytu³owane Bliski Wschód, w Nairobi (1975) Bli-
ski Wschód i Jerozolima, w Vancouver (1983) uchwalono trzyczêœciowy tekst za-
wieraj¹cy wypowiedzi na temat Konfliktu Izraelsko-Palestyñskiego, Libanu i Je-
rozolimy, w Canberze (1991) przyjêto jeden, obszerny dokument Wojna w Zatoce
Perskiej, Bliski Wschód i Zagro¿enie dla Œwiatowego Pokoju, a w Harare  (1998)
Status Jerozolimy.

Z powy¿szych uwag mo¿emy wyci¹gn¹æ dwa co najmniej wnioski. Po pierwsze,
sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz zagadnienia dotycz¹ce Pañstwa Izrael, poza
obradami w Porto Alegre (2006), zawsze by³y oficjalnie podejmowane i przedsta-
wiane w stosownych dokumentach wydawanych przez Zgromadzenia Ogólne
ŒRK10 . Po drugie, szczególn¹ uwagê zwracano na sytuacjê w Jerozolimie. Dopiero
jednak w oœwiadczeniu wydanym podczas Zgromadzenia Ogólnego w Vancouver
odnajdujemy obszerniejsze wyjaœnienia powodu, dla którego ŒRK zajmuje siê tymi
w³aœnie tematami. Bliski Wschód – czytamy w tekœcie – jest regionem o szczegól-
nym znaczeniu, poniewa¿ jest on miejscem narodzin trzech monoteistycznych reli-
gii. Koœcio³y znajduj¹ce siê w tym regionie maj¹ tutaj swoje korzenie siêgaj¹ce cza-
sów apostolskich. Mimo cierpienia, jakiego tutejsi chrzeœcijanie doœwiadczali w hi-
storii, ich ci¹g³a obecnoœæ oraz œwiadectwo wiary s¹ godne uwagi11 .

 7 W.A. Visser’t Hooft, Memoirs, Geneva 1973, s. 248.
 8 Zob.: The Third Assembly of the World Council of Churches, A Resolution on Antisemitism, w: The

Theology of the Churches and the Jewish People, s. 12.
9 W.A. Visser’t Hooft, Memoirs, s. 313–314.
10 Na temat kwestii ¿ydowskiej w czasie Zgromadzenia Ogólnego w Porto Alegre zob.: K. Karski, Dzie-

wi¹te Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Porto Alegre, Brazylia, 14–23 lutego 2006. Prze-
bieg obrad, SiDE 2006, nr 1–2, s. 13.

11 The Sixth Assembly of the World Council of Churches, Statement on the Middle East, w: The Theolo-
gy of the Churches and the Jewish People, s. 43.
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5 czerwca 1967 r. rozpoczê³a siê kolejna wojna na Bliskim Wschodzie miêdzy
Izraelem i pañstwami arabskimi – Egiptem, Syri¹, Irakiem i Jordani¹. Mimo ¿e
zakoñczy³a siê ona zaledwie po szeœciu dniach walk, 10 czerwca, to jednak w jej
wyniku dokona³y siê powa¿ne i trwa³e zmiany w tym rejonie. Izrael zaj¹³ wów-
czas Wzgórza Golan, Zachodni Brzeg Jordanu i Pó³wysep Synajski12 . Czwarte
Zgromadzenie Ogólne w Uppsali odby³o siê rok po zakoñczeniu dzia³añ wojen-
nych. W Oœwiadczeniu na temat Bliskiego Wschodu nie pojawia siê jednak bez-
poœrednio wzmianka na temat pañstwa ¿ydowskiego. Mówi¹c o narodach za-
mieszkuj¹cych bliskowschodni region, uczestnicy obrad w Uppsali ograniczyli
siê do stwierdzenia, ¿e nale¿y im zagwarantowaæ niepodleg³oœæ, terytorialn¹ inte-
gralnoœæ, jak równie¿ bezpieczeñstwo. Dodajmy, ¿e w tekœcie nie wymienia siê
wprost tak¿e ¿adnej z wielkich religii monoteistycznych. W oœwiadczeniu czyta-
my: „Pe³na religijna wolnoœæ oraz dostêp do miejsc œwiêtych musz¹ byæ zagwa-
rantowane wszystkim wyznawcom trzech historycznych religii, najlepiej przez
miêdzynarodowe porozumienie”13 .

Po raz pierwszy w dokumentach ŒRK, nie licz¹c deklaracji amsterdamskiej, a
wiêc ponad 27 lat póŸniej, termin „Pañstwo Izrael” odnajdujemy w oœwiadczeniu
wydanym przez Zgromadzenie Ogólne w Nairobi (1975). Uczestnicy obrad w
opublikowanym tekœcie zauwa¿aj¹ najpierw, ¿e w czasie keniñskiego spotkania
na Bliskim Wschodzie utrzymuje siê ci¹gle niepokoj¹ce napiêcie, nast¹pi³a eska-
lacja dzia³añ wojennych, które mog¹ zagroziæ œwiatowemu pokojowi. Zgroma-
dzenie odbywa³o siê dwa lata po kolejnej wojnie, znanej jako Wojna Dnia Pojed-
nania. Poniewa¿ ci¹gle nierozstrzygniêty by³ konflikt bliskowschodni, ŒRK za-
proponowa³a rozwi¹zania, które podjête zosta³y przez 242. rezolucjê Rady
Bezpieczeñstwa ONZ z 22 listopada 1967 r. oraz 338. z 22 paŸdziernika 1973 r.
Dokumenty oenzetowskie wzywaj¹ Izrael do wycofania siê z terenów okupowa-
nych od 1967 r. oraz domagaj¹ siê zagwarantowania prawa dla wszystkich naro-
dów tego regionu, wraz z Izraelczykami, do ¿ycia w pokoju, w bezpiecznych i
uznanych granicach pañstwowych. ŒRK dopomina siê równie¿ uznania prawa
ludu palestyñskiego do samostanowienia14 .

Szóste Zgromadzenie Ogólne w Vancouver (1983), podobnie jak poprzednie,
wzywa do poszanowania kolejnych rezolucji ONZ dotycz¹cych konfliktu bli-
skowschodniego. Opisuj¹c sytuacjê polityczn¹ na Bliskim Wschodzie przypo-
mina o inwazji izraelskiej na Liban w 1982 r. oraz wystêpuje zdecydowanie
przeciw polityce osiedleñczej, prowadzonej przez pañstwo ¿ydowskie na Za-
chodnim Brzegu Jordanu, która „w sposób ra¿¹cy pogwa³ca podstawowe prawa

 12 A.Chojnowski, J. Tomaszewski, Izrael, Warszawa 2001, s. 193–212.
13 The Fourth Assembly of the World Council of Churches, Statement on the Middle East, w: The The-

ology of the Churches and the Jewish People, s. 29–30.
14 The Fifth Assembly of the World Council of Churches, The Middle East, w: The Theology of the

Churches and the Jewish People, s. 31–32.
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ludu palestyñskiego”15 . Temu ostatniemu, wed³ug ŒRK, nale¿y siê prawo do
ustanowienia w³asnego pañstwa. Uczestnicy Zgromadzenia zaznaczaj¹ jednak
wyraŸnie, ¿e istniej¹cy konflikt nie mo¿e zostaæ rozwi¹zany za pomoc¹ œrod-
ków militarnych, lecz jedynie przy pomocy metod pokojowych. Interesuj¹ce
jest stwierdzenie skierowane do europejskich chrzeœcijan. ŒRK uwa¿a, ¿e ich
postawa wobec Izraela, wynikaj¹ca z odpowiedzialnoœci za los ¯ydów podczas
drugiej wojny œwiatowej, prowadzi do bezkrytycznego popierania polityki pañ-
stwa ¿ydowskiego, ignoruj¹c w ten sposób trudne po³o¿enie i prawa ludnoœci
palestyñskiej16 .

Siódme Zgromadzenie Ogólne w Canberze (1991) odbywa³o siê w czasie
Pierwszej Wojny w Zatoce Perskiej. Rozpoczê³a siê ona 2 sierpnia 1990 r. najaz-
dem Iraku na Kuwejt, a zakoñczy³a 28 lutego 1991 r. Pañstwo Izrael, które nie
by³o bezpoœrednio zaanga¿owane w konflikt, znalaz³o siê jednak w zasiêgu irac-
kich bombardowañ. Pomimo takiej sytuacji, nie w³¹czy³o siê ono w dzia³ania
wojenne. Wœród uczestników australijskiego Zgromadzenia da³y natomiast o so-
bie znaæ stare, odmienne postawy wobec Izraela. Cz³onkowie Koœcio³ów bli-
skowschodnich byli wobec niego nastawione zdecydowanie negatywne. Przeciw-
ko ich postawie wyst¹pi³ miêdzy innymi Karol Blei z holenderskiego Koœcio³a
reformowanego, oskar¿aj¹c kierownictwo ŒRK o popieranie polityki antyizrael-
skiej. Holender twierdzi³, ¿e okazuje ono brak zrozumienia dla trudnego po³o¿e-
nia, w jakim znalaz³o siê Pañstwo Izrael17 .

W oœwiadczeniu wydanym przez ŒRK na temat wojny w Zatoce Perskiej czy-
tamy, ¿e obecny konflikt stwarza klimat braku zaufania miêdzy Izraelem a pañ-
stwami s¹siaduj¹cymi. Dokument pozytywnie ustosunkowuje siê do w³adz
¿ydowskich, które nie podjê³y dzia³añ odwetowych, mimo ¿e wœród Izraelczyków
pojawi³ siê strach i obawy o przysz³e losy w³asnego pañstwa. Kolejny raz Zgro-
madzenie Ogólne ŒRK wezwa³o Radê Bezpieczeñstwa ONZ do wyegzekwowa-
nia rezolucji nr 242 z 1967 r.18  Z oficjalnej wypowiedzi nie by³ zadowolony
wspomniany ju¿ Blei, podkreœlaj¹c, ¿e oœwiadczenie nie mówi o niebezpieczeñ-
stwie, w jakim znalaz³o siê Pañstwo Izrael oraz niewystarczaj¹co i stanowczo
podkreœla pozytywn¹ politykê w³adz izraelskich, które nie anga¿uj¹ siê w bli-
skowschodni konflikt19 .

15 Na temat konfliktu libañskiego zob. A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Izrael, s. 302–316.
16 The Sixth Assembly of the World Council of Churches, Statement on the Middle East, w: The Theolo-

gy of the Churches and the Jewish People, s. 43–44.
17 Zob. K. Karski, Czy Duch Œwiêty powia³ na Antypodach?, „Jednota” 1991, nr 4, s. 9.
18 The Seventh Assembly of the World Council of Churches, Statement on the Gulf War, the Middle East

and the Threat to World Peace, w: Signs of the Spirit. Official Report Seventh Assembly. Canberra, Austra-
lia, 7–20 February 1991,  M. Kinnamon (red.), Geneva 1991, s. 205–216.

19 Zob. uwagi zmieszczone we wstêpie do wszystkich oficjalnych oœwiadczeñ Zgromadzenia w Canbe-
rze: Statements and Appeals on Public Issues. Introduction, w: Signs of the Spirit…, s. 203.
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Status Jerozolimy
wed³ug Œwiatowej Rady Koœcio³ów

Po przedstawieniu tytu³ów dokumentów wydanych przez Zgromadzenia
Ogólne ŒRK zauwa¿yliœmy, ¿e w swoich oœwiadczeniach wypowiada³y siê one
równie¿ na temat Jerozolimy. Przypomnijmy, ¿e wed³ug wspomnianej na po-
cz¹tku 181. rezolucji ONZ „Jerozolima bêdzie ustanowiona jako corpus sepa-
ratum pod specjalnym miêdzynarodowym nadzorem i administrowana przez
Narody Zjednoczone”. W dalszej czêœci oenzetowskiego dokumentu okreœlono
administracyjne granice miasta, sposoby zarz¹dzania oraz œrodki zapewniaj¹ce
bezpieczeñstwo jego mieszkañcom. Jerozolima – jako miasto neutralne, mia³a
byæ zdemilitaryzowana. W swoich granicach, wed³ug rezolucji, powinna znaj-
dowaæ siê niemal w samym centrum przysz³ego pañstwa arabskiego. Admini-
stracja powinna chroniæ i zapewniæ wyj¹tkowy, religijny charakter miasta, a
tak¿e rozwi¹zywaæ problemy z nim zwi¹zane. Do jej obowi¹zków nale¿a³o za-
dbanie o miejsca œwiête i obiekty sakralne judaizmu, chrzeœcijañstwa i islamu
oraz umo¿liwienie swobodnego dostêpu do nich wyznawcom poszczególnych
religii20 .

Zarówno Izraelczycy, jak i Arabowie nie zastosowali siê jednak do 181. rezo-
lucji. Po zakoñczeniu pierwszej wojny arabsko-izraelskiej w 1948 r. Jerozolima
zosta³a podzielona na dwie czêœci: wschodni¹, jordañsk¹ – w granicach której
znalaz³y siê najwa¿niejsze miejsca œwiête dla wymienionych powy¿ej religii, i
zachodni¹ – w Pañstwie Izrael. Stan taki by³ utrzymywany do wojny szeœciodnio-
wej w 1967 r. Po jej zakoñczeniu ca³e miasto znalaz³o siê w granicach pañstwa
¿ydowskiego. Mo¿emy wiêc wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e przed 1967 r. status  Jerozo-
limy, jako miasta podzielonego na czêœæ wschodni¹ i zachodni¹, nie spe³nia³ kry-
teriów wyznaczonych przez ONZ. Dodajmy ponadto, ¿e ju¿ w lipcu 1953 r. w³a-
dze izraelskie og³osi³y Jerozolimê – w czêœci znajduj¹cej siê pod ich kontrol¹ –
stolic¹ pañstwa i zaczê³y systematycznie przenosiæ do niej siedziby swoich mini-
sterstw, prezydenta, premiera oraz Knesetu. Dopiero jednak 30 czerwca 1980 r.
parlament izraelski przyj¹³ ustawê zatytu³owan¹ Podstawowe Prawo Jerozolimy.
Stwierdza ona jednoznacznie, ¿e zjednoczona, ca³a Jerozolima jest stolic¹ Pañ-
stwa Izrael. Palestyñczycy nigdy nie zaprzestali domagaæ siê prawa do wschod-
niej czêœci miasta.

W swoich oœwiadczeniach, wydanych na temat sytuacji na Bliskim Wscho-
dzie, ŒRK porusza³a nie tylko zagadnienia polityczne, lecz tak¿e zwraca³a uwagê

20 U.N. General Assembly Resolution 181, November 29, 1947, w: B. Celler, Proces pokojowy w konflik-
cie bliskowschodnim, s. 83–102.
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na kwestie religijne dotycz¹ce ¿ycia chrzeœcijan w Jerozolimie. Mo¿emy odnoto-
waæ z pewnym zaskoczeniem, ¿e w deklaracji wydanej przez Zgromadzenie
Ogólne w Uppsali (1968) poœwiêconej Bliskiemu Wschodowi, a wiêc zaledwie
rok po zajêciu Jerozolimy przez wojska izraelskie, nie znajdujemy ¿adnych
szczegó³owych i bezpoœrednich uwag na ten temat21 .

Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego w Nairobi (1975) podkreœlili przywi¹za-
nie wyznawców religii monoteistycznych do Jerozolimy; nie maj¹ oni jednak pra-
wa przyw³aszczenia jej na w³asnoœæ. W myœl dokumentu powinni podj¹æ wspó³-
pracê, która zapewni, ¿e Jerozolima bêdzie miastem otwartym. Kwestia miejsc
œwiêtych, bêd¹cych tak¿e w³asnoœci¹ Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK, nie ograni-
cza siê wy³¹cznie do ich ochrony, ale dotyczy równie¿ ¿yj¹cych w nich wspólnot
– maj¹ byæ one miejscem têtni¹cym modlitw¹. Swobodny dostêp do miejsc œwiê-
tych nale¿a³oby zapewniæ przez miêdzynarodowe gwarancje, respektowane przez
pañstwa, na terenie których siê one znajduj¹. Ka¿de porozumienie dotycz¹ce Je-
rozolimy, czytamy ogólnie w keniñskim dokumencie, musi uwzglêdniaæ uchwa³y
podjête w Pary¿u (1856) i Berlinie (1878). Przypomnijmy wiêc, ¿e chrzeœcijanie
zawsze spierali siê miêdzy sob¹ o prawo do opieki nad konkretnymi miejscami
œwiêtymi, a zagadnienia te by³y poruszane na forum miêdzynarodowym. Problem
rozwi¹zano w stolicy Francji, a potwierdzono w traktacie miêdzynarodowym w
Niemczech. Rozwi¹zania te sankcjonowane s¹ z niewielkimi zmianami do dzi-
siaj. Porozumienie z Berlina stwierdza: „Jest oczywiste, ¿e nie nale¿y dokonywaæ
¿adnych zmian w status quo Miejsc Œwiêtych”22 . Deklaracja ŒRK z Nairobi pod-
kreœla, ¿e kwestie polityczne powinny byæ rozpatrywane w kontekœcie konfliktu
bliskowschodniego23 .

Szóste  Zgromadzenie Ogólne w Vancouver (1983) przypomnia³o wczeœniej-
sze wypowiedzi ŒRK na temat Jerozolimy. Interesuje nas tu szczególnie jedno
stwierdzenie. Dokument zaznacza, ¿e chocia¿ prawo izraelskie gwarantuje swo-
bodny dostêp do miejsc œwiêtych, to wojna arabsko-izraelska sprawia, i¿ muzu³-
manie oraz chrzeœcijanie zmagaj¹ siê z powa¿nymi trudnoœciami, aby odwiedziæ
te miejsca24 .

Najobszerniej na temat Jerozolimy wypowiedzia³o siê Ósme Zgromadzenie
Ogólne w Harare (1998). Delegaci Koœcio³ów chrzeœcijañskich w dokumencie
zatytu³owanym Oœwiadczenie na temat statusu Jerozolimy powtarzaj¹ najpierw
wczeœniejsze deklaracje ŒRK. Podkreœlaj¹, ¿e zagadnienia sporne dotycz¹ce mia-
sta nie mog¹ byæ odk³adane na lata póŸniejsze. Jest ono  ci¹gle celem dzia³añ uni-

 21 The Fourth Assembly of the World Council of Churches, Statement on the Middle East, s. 29–30.
22 Cytujê za: R. Khoury, The History of Jerusalem: A Christian Perspective, w: The Spiritual Significan-

ce of Jerusalem for Jews, Christians and Muslims, H. Ucko (red.), Geneva 1994, s. 16.
23 The Fifth Assembly of the World Council of Churches, Jerusalem, w: The Theology of the Churches

and the Jewish People, s. 32–33.
 24 The Sixth Assembly of the World Council of Churches, Statement on the Middle East, s. 45–46.
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lateralnych zmieniaj¹cych jego strukturê i demografiê przy jednoczesnym nego-
waniu praw Palestyñczyków. ŒRK przypomina o koniecznoœci szanowania dekla-
racji miêdzynarodowych, które powinny towarzyszyæ procesowi pokojowemu.
Dokument odwo³uje siê do wspominanych ju¿ rezolucji ONZ z roku 1948 oraz
1967. Nie ogranicza siê jednak tylko do nich. Wymienia równie¿ nastêpuj¹ce do-
kumenty ONZ:
 Rezolucjê nr 194, wydan¹ przez Zgromadzenie Ogólne 11 grudnia 1949 r.

Wzywa³a ona do natychmiastowego zakoñczenia walk w Palestynie, demilitary-
zacji Jerozolimy i przekazania miasta pod kontrolê si³ Organizacji Nadzoruj¹cej
Pokój Narodów Zjednoczonych.
 Rezolucjê nr 303, wydan¹ przez Zgromadzenie Ogólne 9 grudnia 1949 r.

Stwierdza ona, ¿e Jerozolima powinna znajdowaæ siê pod sta³ym miêdzynarodo-
wym nadzorem ONZ gwarantuj¹cym swobodny dostêp do miejsc œwiêtych.
 Rezolucjê nr 338, wydan¹ przez Radê Bezpieczeñstwa 22 paŸdziernika

1973 r. Wzywa ona  wszystkie strony konfliktu do wprowadzenia w ¿ycie rezolu-
cji z 1967 r. i zakoñczenia dzia³añ wojennych. Dla wyjaœnienia dodajmy, ¿e wy-
dana zosta³a w zwi¹zku z wojn¹ arabsko-izraelsk¹ rozpoczêt¹ 6 paŸdziernika
1973 r.
 ŒRK, maj¹c na uwadze po³o¿enie ludnoœci palestyñskiej, postuluje tak-

¿e koniecznoœæ respektowania czwartej konwencji genewskiej. Przyjêta zosta-
³a w 1949 r. i stanowi czêœæ miêdzynarodowego prawa humanitarnego doty-
cz¹cego ochrony osób cywilnych podczas dzia³añ wojennych. Zabrania zmu-
szania b¹dŸ nak³aniania ludnoœci cywilnej do s³u¿by w si³ach zbrojnych
przeciwnika, przymusowego przesiedlania z terytoriów okupowanych, depor-
tacji lub przemieszczania w³asnej ludnoœci na zajête terytorium. Konwencja
zobowi¹zuje do zapewnienia ludnoœci cywilnej podstawowych warunków ko-
niecznych do egzystencji, traktowania ludzi w sposób humanitarny, otaczania
trosk¹ osób potrzebuj¹cych pomocy, poszanowania praw rodziny oraz praktyk
religijnych25 .

W ramach krótkiego podsumowania zauwa¿my, ¿e podczas dyskusji nad ostat-
nim z wymienionych dokumentów jedni delegaci podkreœlali, i¿ tekst w niezado-
walaj¹cy sposób przypomina o ¿ydowskich korzeniach chrzeœcijañskiej wiary i
niewystarczaj¹co wyra¿a troskê o bezpieczeñstwo Pañstwa Izrael. Inni wskazy-
wali, i¿ Jerozolima powinna byæ izraelska i palestyñska. Tym ostatnim nale¿a³oby
daæ prawo do powrotu po wojnie z 1967 r.

25 The Eighth Assembly of the World Council of Churches, Statement on the Status of Jerusalem, w: To-
gether on the Way. Official Report of the Eighth Assembly of the World Council of Churches, D. Kessler
(red.), Geneva 1999, s. 187–191.
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Pañstwo Izrael w innych dokumentach
Œwiatowej Rady Koœcio³ów

Zagadnieniami dotycz¹cymi kwestii ¿ydowskiej w ŒRK zajmowa³ siê najpierw
wspomniany Komitet ds. Chrzeœcijañskiej Postawy wobec ¯ydów, który w 1961
r. zmieni³ nazwê na Komitet ds. Koœcio³a i Narodu ¯ydowskiego. W wyniku ko-
lejnych zmian w strukturach ŒRK od 1971 r. problematykê tê podejmowali cz³on-
kowie Grupy Konsultacyjnej ds. Koœcio³a i Narodu ¯ydowskiego, która ulokowa-
na zosta³a w Podzespole ds. Dialogu z Przedstawicielami Religii i Ideologii. W
wyniku prowadzonych badañ wypracowano trzy dokumenty teologiczne na temat
kwestii ¿ydowskiej: Rozwa¿ania ekumeniczne na temat dialogu ¿ydowsko-chrze-
œcijañskiego (1982), Ku nowemu porozumieniu miêdzy Koœcio³ami a ¯ydami
(1988) oraz Dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski po Canberze ’91. W pierwszym z
wymienionych dokumentów, stosunkowo krótko, a w trzecim, znacznie obszer-
niej, zamieszczono uwagi na temat Pañstwa Izrael.

W Rozwa¿aniach czytamy, ¿e nie tylko dla ¯ydów, lecz tak¿e dla chrzeœcijan i
muzu³manów ziemia izraelska by³a zawsze œwiêta. Judaizm przez wieki w swojej
liturgii pielêgnowa³ têsknotê za Izraelem, szczególnie w diasporze. Mimo ¿e pañ-
stwo ¿ydowskie wywo³uje ró¿norakie interpretacje poœród samych ¯ydów, to jed-
nak daje im gwarancje przetrwania26 .

Trzeci z wymienionych tekstów jest w pewien sposób odzwierciedleniem zró¿-
nicowanej opinii Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK na temat Izraela. Wielu ¯ydów
wyra¿a zatroskanie o przysz³oœæ wzajemnych relacji, dlatego, jak mo¿na s¹dziæ,
w dokumencie czytamy, ¿e: „krytyka polityki rz¹du izraelskiego nie jest sama w
sobie anty¿ydowska”, poniewa¿ dyskusje na temat pañstw i ruchów politycznych
nie prowadz¹ do oczerniania narodów lub wspólnot religijnych. Dialog chrzeœci-
jañsko-¿ydowski po Canberze ’91 stwierdza, ¿e „jeœli wobec dzia³añ podejmowa-
nych przez Pañstwo Izrael wypowiadane s¹ s³owa zatroskania, to nie dotycz¹ one
narodu ¿ydowskiego lub judaizmu”. Przeciwnie, stanowi¹ one wk³ad do  prowa-
dzonej aktualnie debaty publicznej. ŒRK podkreœli³a równie¿, co trzeba zazna-
czyæ,  prawo ¯ydów do ¿ycia w pokoju i poczuciu bezpieczeñstwa, które gwaran-
tuje uznanie granic pañstwowych. Pokój w rejonie Bliskiego Wschodu – czytamy
w tekœcie – zapanuje wówczas, kiedy równe prawa przyznane zostan¹ zarówno
narodowi izraelskiemu, jak i palestyñskiemu27 .

26 The Executive Committee of the World Council of Churches, Ecumenical Considerations on Jewish-
Christian Dialogue, w: The Theology of the Churches and the Jewish People, s. 40; polski przek³ad w: G.
Ignatowski, Koœcio³y wobec przejawów antysemityzmu, s. 217.

27 The Central Committee of the World Council of Churches, Christian-Jewish Dialogue Beyond Can-
berra ’91, „Current Dialogue” 1991, nr 21, s. 41; polski przek³ad w: G. Ignatowski, Koœcio³y wobec przeja-
wów antysemityzmu, s. 224.
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Maj¹c na uwadze przedstawione stanowisko ŒRK wobec Pañstwa Izrael oraz
kwestii Jerozolimy, zauwa¿my najpierw, ¿e wœród Koœcio³ów cz³onkowskich za-
wsze istnia³y zró¿nicowane pogl¹dy na ten temat. Rozwa¿ania teologiczne z bie-
giem czasu ust¹pi³y miejsca dyskusjom na tematy dotycz¹ce kwestii politycz-
nych. Po zajêciu ca³ej Jerozolimy przez Pañstwo Izrael, ŒRK zaczê³a wyra¿aæ
zatroskanie o swobodny dostêp chrzeœcijan do miejsc œwiêtych w Jerozolimie, co
jest o tyle zaskakuj¹ce, ¿e wczeœniej, kiedy ich prawa by³y ³amane, nie wypowia-
dano siê na ten temat. Po obradach w New Delhi (1961) zauwa¿amy znacz¹cy
wzrost opinii przeciwnych Pañstwu Izrael. Przed Zgromadzeniem Ogólnym w
Nairobi (1975) obawiano siê nawet oficjalnego potêpienia polityki przez nie pro-
wadzonej28 . Nale¿y wymieniæ kilka przyczyn takiej sytuacji. Od Zgromadzenia
Ogólnego w Indiach w pracach ŒRK coraz wiêksz¹ rolê zaczynaj¹ odgrywaæ Ko-
œcio³y prawos³awne oraz Koœcio³y z Azji i Afryki. Te pierwsze zawsze okazywa³y
pewien dystans, a nawet niechêæ wobec Pañstwa Izrael. Koœcio³y wyros³e poza
tradycj¹ europejsk¹, w ¿aden sposób niezwi¹zane odpowiedzialnoœci¹ za Holo-
kaust, w sposób otwarty opowiadaj¹ siê za prawami ludnoœci palestyñskiej do sa-
mostanowienia29 . Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK rów-
nowa¿¹ swoje stanowisko wobec Pañstwa Izrael, podkreœlaj¹c prawa ¯ydów i
Palestyñczyków do w³asnej pañstwowoœci. Nie wypowiadaj¹ siê natomiast na te-
mat teologicznego znaczenia powrotu ¯ydów do Ziemi Izraela.

28 F. von. Hammerstein, Two Years’ Work of the World Council of Churches, „Christian Attitudes on
Jews and Judaism” 1977, nr 57, s. 7.

29 J.S. Conway, Antisemitism and the Conflict In the Churches Since 1945, „Christian Jewish Relations”
1983, nr 1, s. 31.
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Miros³aw Jersak

WSPÓLNOTA ¯YDOWSKA W TURCJI

Historia relacji turecko – ¿ydowskich siêga czasów póŸnego œredniowiecza,
gdy w zwi¹zku z fal¹ pogromów ludnoœci ¿ydowskiej w zachodniej Europie wie-
lu uchodŸców znalaz³o schronienie w Imperium Osmañskim. W pañstwie su³tana
¯ydzi mogli swobodnie kultywowaæ sw¹ to¿samoœæ religijn¹ w ramach funkcjo-
nuj¹cego systemu milletów1 . Przybyszom sprzyja³a zw³aszcza tolerancyjna wo-
bec nich polityka su³tanów Bayezita II i Selima I. Dziêki nim ¯ydzi mogli swo-
bodnie osiedlaæ siê we wszystkich miastach Imperium, trudniæ siê rzemios³em i
prowadziæ dzia³alnoœæ handlow¹.

Taki uk³ad zapewnia³ korzyœci obu stronom. Przeœladowana w krajach chrze-
œcijañskich wspólnota ¿ydowska osi¹gnê³a pod panowaniem tureckich su³tanów
duchowe i materialne bezpieczeñstwo. W zamian Osmanie pozyskali cennego so-
jusznika w ich zmaganiach z europejskimi potêgami. Wielu dyplomatów i dorad-
ców na s³u¿bie su³tanów by³o cz³onkami tej spo³ecznoœci religijnej. ¯ydzi zapew-
niali te¿ pañstwu sta³e i spore dochody do skarbca. Sama ich obecnoœæ we
wschodniej czêœci basenu Morza Œródziemnego przyczyni³a siê do gospodarcze-
go o¿ywienia regionu. Pomimo tego, ¿e ich sytuacja w póŸniejszym okresie czasu
uleg³a pogorszeniu to i tak by³a o wiele lepsza od tej, w jakiej znaleŸli siê ich
wspó³wyznawcy w chrzeœcijañskiej Europie.

1 Zorganizowane w oparciu o kryteria etniczno-religijne wspólnoty wyznaniowe dysponuj¹ce we-
wnêtrzn¹ autonomi¹, w szczególnoœci w zakresie spraw religijnych, s¹downictwa czy te¿ szkolnictwa, i re-
prezentowane przez swych najwy¿szych liderów duchowych przed tureckim su³tanem. W zamian w³adze
osmañskie oczekiwa³y od mniejszoœci narodowych i religijnych pos³uszeñstwa oraz lojalnoœci wzglêdem
pañstwa. Zob. R. Lewis, ¯ycie codzienne w Turcji osmañskiej, Warszawa 1984, s. 40.
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Od XVII wieku znaczenie spo³ecznoœci ¿ydowskiej w Imperium Osmanów za-
czê³o maleæ na rzecz Greków i Ormian, którzy stopniowo przejmowali wymianê
handlow¹ ze œwiatem chrzeœcijañskim. Nie mniej ¯ydzi nadal odgrywali aktywn¹
rolê w ró¿nych sektorach gospodarki k³ad¹c podwaliny pod rozwój osmañskiej
bankowoœci. W XIX wieku najliczniej zamieszka³ymi przez nich miastami Impe-
rium by³y Konstantynopol (tur. Ýstanbul) i Saloniki (gr. Thessaloniki). Te ostatnie
¯ydzi okreœlali mianem Matki Izraela z racji dominuj¹cej pozycji, jak¹ zajmowa-
³a w mieœcie ludnoœæ ¿ydowska. Liczne kontakty handlowe i kulturalne, jakie
utrzymywali tureccy ¯ydzi ze swymi braæmi w wierze z zachodniej Europy spo-
wodowa³y, ¿e i tu zaczê³y przenikaæ idee ¿ydowskiego oœwiecenia, czyli haskali.
Nowy ruch intelektualny w sferze stosunków spo³ecznych sprzyja³ integracji lud-
noœci ¿ydowskiej a nawet ich kulturowej asymilacji. Na p³aszczyŸnie ¿ycia reli-
gijnego zaœ przyniós³ zmiany w sposobie funkcjonowania gmin ¿ydowskich.

Idee haskali na gruncie tureckim wywo³a³y pocz¹tkowo podzia³y wœród cz³on-
ków ¿ydowskiego milletu. W opozycji do ortodoksyjnych rabinów stanêli zamo¿-
ni ¯ydzi, którzy domagali siê wiêkszego otwarcia szkolnictwa ¿ydowskiego na
œwieckie nauki. Wewnêtrzne spory zakoñczy³y siê ograniczeniem œwieckich pre-
rogatyw g³ównego rabina rezyduj¹cego w Stambule, który niemniej pozosta³ du-
chowym zwierzchnikiem wspólnoty ¿ydowskiej na obszarze ca³ego Imperium.
Bez wzglêdu na te rozstrzygniêcia w³adze osmañskie nadal uznawa³y Haham-
baºi2  za g³ównego ³¹cznika Wysokiej Porty ze wszystkimi rabinami i ¿ydowskimi
gminami w pañstwie3 .

Kolejn¹ oznak¹ europeizacji tureckich ¯ydów sta³o siê ich powolne odchodzenie
od jêzyka ojczystego na rzecz tureckiego oraz jêzyków zachodnioeuropejskich.
Wiêkszoœæ z nich u¿ywa³a na co dzieñ jêzyka ladino wywodz¹cego siê ze œrednio-
wiecznego dialektu hiszpañskiego. Przez wieki by³ on wa¿nym komponentem
¿ydowskiej to¿samoœci w tym rejonie Morza Œródziemnego. Wraz z dzia³alnoœci¹
¿ydowskich misji edukacyjnych z zachodniej Europy, takich jak Alliance Israélite
Universelle czy Anglo-Jewish Associacion, do wspólnoty ¿ydowskiej z tego regio-
nu zaczê³y przenikaæ jêzyki francuski i nieco w mniejszym stopniu angielski. Jesz-
cze innym nastêpstwem dzia³alnoœci wspomnianych wy¿ej organizacji by³o wpro-
wadzenie alfabetu ³aciñskiego do zapisu jêzyka ladino4 . W drugiej po³owie  XIX
wieku ¯ydzi zaczêli stopniowo pos³ugiwaæ siê te¿ jêzykiem tureckim, do czego
przyczyni³a siê liberalna polityka w³adz osmañskich wzglêdem niemuzu³manów.

2 Turecki tytu³ g³ównego rabina wspólnoty ¿ydowskiej w Imperium Osmañskim, u¿ywany równie¿
wspó³czeœnie przez Naczelnego Rabina Turcji. Instytucja Hahambaºi zosta³a ustanowiona przez su³tana
Mehmeta II w 1452 r.

3 S.J. Shaw, E.K. Shaw, History of the Ottoman Empire and modern Turkey. Vol. II: Reform, Revolution,
and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1808-1975, Cambridge 1977, s. 127.

4 Na temat jêzyka ladino zob. szerzej S. Alfassa, Ladinokommunita. A Quick Explanation of Ladino (Ju-
deo-Spanish, www.sephardicstudies.org/quickladino.html [dostêp 24.11.2008].
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Pierwszym sygna³em zmiany w podejœciu w³adz do mniejszoœci religijnych by³o
og³oszenie w 1839 r. Manifestu z Gülhane, który zapowiada³ zrównanie w prawach
wszystkich poddanych su³tana bez wzglêdu na wiarê5 . Po raz pierwszy w historii rz¹d
osmañski zakwestionowa³ tym samym dotychczasow¹ politykê segregacji wspólnot
wyznaniowych. Jeszcze bardziej donios³¹ wagê mia³ dokument Hatt-i Hümayun z
1856 r., który otwiera³ przed niemuzu³mañskimi mieszkañcami Imperium mo¿liwoœæ
zrobienia kariery w administracji pañstwowej. Manifest su³tañski potwierdza³ te¿
pe³n¹ równoœæ wyznawców islamu i niemuzu³manów, co spotka³o siê z opozycj¹ ze
strony tych pierwszych. Paradoksalnie liberalne reformy rz¹du osmañskiego pogor-
szy³y sytuacjê mniejszoœci religijnych. Wzrost aspiracji narodowych wœród chrzeœci-
jañskich poddanych su³tana spowodowa³ tak¹¿ to zmianê, ¿e muzu³mañscy Turcy sta-
li siê podejrzliwi i z nienawiœci¹ spogl¹dali na niemuzu³manów.

 Najdotkliwiej odczuli to Ormianie, którzy od koñca XIX wieku zaczêli padaæ
ofiar¹ rozmaitych szykan i pogromów. Na tym tle sytuacja spo³ecznoœci ¿ydow-
skiej w przededniu upadku Imperium wygl¹da³a na wzglêdnie dobr¹.

Tureccy ¯ydzi ró¿nili siê w pogl¹dach na swoj¹ rolê w pañstwie Osmanów.
Czêœæ z nich sprzyja³a z pewnoœci¹ ¿ydowskim d¹¿eniom narodowym okreœla-
nym mianem syjonizmu. Ruch ten, opowiadaj¹c siê za ustanowieniem pañstwa
¿ydowskiego w Palestynie, dystansowa³ siê od idei asymilacji i narodowej identy-
fikacji z krajem pobytu. Z kolei inni popierali za³o¿enia rodz¹cego siê tureckiego
nacjonalizmu i wskazywali, ¿e w pierwszym rzêdzie s¹ Turkami, a nastêpnie
¯ydami. Po utworzeniu zaœ pañstwa narodowego w 1923 r. sprzyjali polityce asy-
milacji mniejszoœci niemuzu³mañskich w kwestii u¿ywania jêzyka tureckiego. Do
prominentnych dzia³aczy ruchu M³odych Turków6  nale¿eli chocia¿by Mehmed
Cavid czy Emanuel Karasu. Ten pierwszy wywodzi³ siê ze spo³ecznoœci ¿ydow-
skiej Dönme7 , której cz³onkowie oficjalnie przyznawali siê do islamu. Z kolei
Karasu by³ pionierem ruchu masoñskiego w Imperium Osmañskim.

Ustanowienie Republiki i obalenie kalifatu nie pozosta³o bez wp³ywu na sytu-
acjê mniejszoœci religijnych, w tym wspólnoty ¿ydowskiej. Na podstawie Trakta-
tu z Lozanny (1923 r.) status mniejszoœci niemuzu³mañskiej przyznano Grekom,
Ormianom oraz ¯ydom. Choæ postanowienia uk³adu zobowi¹zywa³y Turcjê do
zapewnienia wszystkim obywatelom wolnoœci wyznania i równoœci wobec pra-
wa, to w codziennej praktyce niemuzu³manie byli dyskryminowani.

5 B. Lewis, Narodziny nowoczesnej Turcji, Warszawa 1972, s. 140-142.
6 Z tego ruchu wywodzi siê póŸniejszy Komitet Jednoœci i Postêpu sprawuj¹cy w latach 1908-1918 nie-

ograniczon¹ w³adzê w Imperium Osmañskim. Tureckie ugrupowanie nacjonalistyczne odpowiedzialne m.in.
za tragiczne wydarzenia 1915 roku, w wyniku których zginê³o 1,5 miliona Ormian.

7 Dönme byli potomkami zwolenników fa³szywego Mesjasza ¿ydowskiego Shabbetai Zewi, który w II
po³. XVII wieku konwertowa³ na islam. Centrum spo³ecznoœci Dönme mieœci³o siê w Salonikach. W nastêp-
stwie grecko-tureckiej wymiany ludnoœci w 1923 r. Dönme opuœcili miasto i przenieœli siê do Stambu³u,
gdzie ulegli procesowi stopniowej asymilacji. Zob. D. Ko³odziejczyk, Turcja, Warszawa 2000, s. 42.
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Bardzo dobitnym tego przyk³adem by³a realizacja ustawy o podatku maj¹tko-
wym (tur. varlýk vergisi), uchwalona w trudnych dla tureckiej gospodarki latach
II wojny œwiatowej. Ustawa przewidywa³a œci¹ganie op³at bez okreœlenia ich wy-
sokoœci, któr¹ to arbitralnie ustala³y dopiero lokalne urzêdy skarbowe. Poza tym
nie dopuszcza³a trybu odwo³awczego od ich decyzji. W konsekwencji zasadni-
czym i nieformalnym kryterium ustalania wysokoœci œwiadczenia okazywa³a siê
byæ religia podatnika. W praktyce podatek maj¹tkowy uderzy³ wiêc w cz³onków
mniejszoœci wyznaniowych, w tym w lojalnych wobec Republiki Tureckiej
¯ydów. Wed³ug poufnych instrukcji niemuzu³manie mieli p³aciæ dziesiêciokrotnie
wy¿sze stawki ni¿ wyznawcy islamu. Osoby, które nie by³y w stanie uiœciæ podat-
ku, zsy³ano do obozów pracy przymusowej. Co prawda ustawê po ponad roku
obowi¹zywania uchylono, to podwa¿y³a ona zaufanie obywateli do pañstwa i
wyrz¹dzi³a wielkie szkody spo³ecznoœci ¿ydowskiej8 .

Z kolei w po³owie lat 30. XX wieku mia³y miejsce wyst¹pienia anty¿ydow-
skie, które przesz³y do historii pod nazw¹ wydarzeñ w Tracji (tur. Trakya olayla-
ri). W po³o¿onej po stronie europejskiej tureckiej Tracji Zachodniej dosz³o w
1934 r. do pogromu ludnoœci ¿ydowskiej. Odby³o siê to czêœciowo z inspiracji
nazistowskich Niemiec, g³ównie zaœ na skutek nacjonalistycznej polityki w³adz w
Ankarze, d¹¿¹cych do turkizacji mniejszoœci narodowych. W najwiêkszych mia-
stach regionu dosz³o do aktów przemocy i grabie¿y ¿ydowskiego mienia, którym
towarzyszy³a co najmniej bierna postawa s³u¿b porz¹dkowych. W obawie o swe
¿ycie ponad 10 tys. ¿ydowskich mieszkañców Tracji uda³o siê do Stambu³u.
UchodŸcami zaopiekowa³a siê tamtejsza spo³ecznoœæ ¿ydowska.

Pomimo tego, ¿e rz¹d oficjalnie potêpi³ zamieszki i namawia³ ¯ydów do po-
wrotu, to w œlad za tymi deklaracjami nie nast¹pi³y ¿adne konkretne dzia³ania w
postaci chocia¿by wyp³aty odszkodowañ za utracone mienie. W konsekwencji
znaczna czêœæ ¯ydów pozosta³a w Stambule. Nie zachêca³y ich do tego, pomimo
uspokojenia sytuacji, wieœci o zastraszaniu pozosta³ych w regionie ¯ydów oraz
ukryta polityka w³adz wymierzona w spo³ecznoœæ ¿ydowsk¹ i obliczona na
„oczyszczenie” Tracji z tej grupy wyznaniowej.  Co znamienne, w komentarzach
na ³amach tureckiej prasy twierdzono, ¿e ¯ydzi sami ponosz¹ odpowiedzialnoœæ
za rozruchy w Tracji, gdy¿ niechêtnie przyjmuj¹ tureck¹ kulturê i jêzyk9 .

Poza g³ównym nurtem tureckiego rynku prasowego pozostawa³y faszyzuj¹ce
czasopisma, jak na przyk³ad Millî Inkilâp (Narodowa Rewolucja). Publikowano
te¿ ksi¹¿ki o antysemickiej wymowie. Z drugiej strony nale¿y pamiêtaæ, ¿e Turcja
w okresie II wojny œwiatowej sta³a siê schronieniem dla wielu ¯ydów uciekaj¹-
cych przed okropnoœciami nazizmu w Europie. Ju¿ po dojœciu Hitlera do w³adzy

8 B. Lewis, Narodziny…, dz. cyt., s. 352-356.
9 C. Görgü, Die antyjüdischen Ausschreitungen vor 70 Jahren. 4. Juli 1934, Thrazien/Westtürkei, 4. 07.

2004, www.hagalil.com/archiv/2004/07/thrazien.htm [dostêp: 27.11.2008].
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w 1933 r. Turcja przyjê³a ¿ydowskich uczonych z Niemiec, którzy wnieœli zasad-
niczy wk³ad w rozwój tureckiego systemu edukacji na poziomie uniwersyteckim.
Dziêki zaœ odwa¿nym staraniom dyplomatów, takich jak Behiç Erkin10  czy Sela-
hattin Ulkumen11 , z powodzeniem uratowano od zag³ady tysi¹ce tureckich
¯ydów w Europie.

W czasie II wojny œwiatowej Turcja prowadzi³a politykê przychylnej neutral-
noœci wobec g³ównych aktorów wojny. Dziêki temu w Stambule swoje biura mo-
gli prowadziæ przedstawiciele Agencji ¯ydowskiej, która odpowiada³a za organi-
zacjê ¿ydowskiej imigracji do Palestyny. W Turcji mia³y te¿ dzia³aæ inne organi-
zacje ¿ydowskie z Bliskiego Wschodu, które udziela³y pomocy uchodŸcom z
ca³ej Europy12 .

Przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ wspó³czesnych wyznawców judaizmu w Turcji to po-
tomkowie wygnañców z Pó³wyspu Iberyjskiego. Œredniowieczna Hiszpania sta-
nowi³a wa¿ne centrum kultury ¯ydów sefardyjskich, które wraz z uchodŸcami
przesunê³o siê w kierunku Morza Egejskiego. Obok sefardyjczyków w Turcji ist-
nieje niewielka grupa ¯ydów aszkenazyjskich, którzy w przesz³oœci nap³ynêli tu z
carskiej Rosji. Trzeci¹ i najmniej liczn¹ grupê stanowi¹ tureckojêzyczni Karaimi,
którzy nie uznaj¹ zwierzchnoœci Naczelnego Rabina Turcji13 .

Obecnie turecka spo³ecznoœæ ¿ydowska jest szacowana na 23 tys. osób14 . Zde-
cydowana wiêkszoœæ z nich mieszka w Stambule. Drug¹ najwiêksz¹ gminê
¿ydowsk¹ posiada Izmir, gdzie ¿yje blisko 2 tys. osób tego wyznania. Poza tym
istniej¹ ma³e wspólnoty ¿ydowskie w takich miastach jak Adana, Ankara, Anta-
kya, Bursa, Çanakkale czy Edirne, które najczêœciej sk³adaj¹ siê z kilku b¹dŸ kil-
kunastu rodzin. W ci¹gu ca³ego XX wieku turecka spo³ecznoœæ ¿ydowska do-
œwiadczy³a wielu fal emigracji. Jeszcze w 1906 r. w³adze osmañskie ocenia³y jej
wielkoœæ na 256 tys. osób15 . Na skutek permanentnego kryzysu, jaki prze¿ywa³o
upadaj¹ce Imperium Osmañskie, wielu ¯ydów przenios³o siê do Stanów Zjedno-
czonych czy Francji. Kolejne fale odp³ywu tej mniejszoœci religijnej mia³y miej-
sce po ustanowieniu Republiki Tureckiej, wprowadzeniu podatku maj¹tkowego

10 Turecki ambasador akredytowany w Vichy, które by³o siedzib¹ kolaboruj¹cego z hitlerowskimi Niem-
cami rz¹du francuskiego. Dziêki zabiegom Erkina oraz naciskom dyplomatycznym Ankary uratowano ¿ycie
15 tys. tureckich ¯ydów mieszkaj¹cym w po³udniowej Francji.

11 Turecki konsul generalny na greckiej wyspie Rodos, który w 1944 r. uratowa³ czterdziestu ¯ydów
przed deportacj¹ do obozów zag³ady. Zob. Turk who saved Jews from Auschwitz remembered, 26 July 2008,
www.eurojewcong.org/ejc/news.php?id_article=2559 [dostêp: 27.11.2008].

12 S.J. Shaw, Turkey and the Jews of Europe during World War II, www.sefarad.org/publication/lm/044/
5.html [dostêp: 27.11.2008].

13 Zentrum für Türkeistudien (Hrsg.), Das ethnische und religiöse Mosaik der Türkei und seine Reflexio-
nen auf Deutschland, Münster 1998, s. 62.

14  Jest to druga pod wzglêdem wielkoœci spo³ecznoœæ ¿ydowska w kraju muzu³mañskim. Nieco wiêksza,
bo licz¹ca sobie 25 tys. osób diaspora ¿ydowska znajduje siê w Iranie.

15 S.J. Shaw, E.K. Shaw, History of the Ottoman Empire…, dz. cyt., s. 241.
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oraz w wyniku utworzenia pañstwa Izrael w 1948 r. Ten ostatni czynnik w ci¹gu
pierwszych trzech lat poci¹gn¹³ za sob¹ emigracjê ponad 30 tys. tureckich ¯ydów
do Palestyny.

Spis powszechny przeprowadzony w 1965 r. wykaza³, ¿e w Turcji do wyzna-
nia moj¿eszowego przyznawa³o siê ju¿ tylko 38 tys. osób16 . Ostatnia powa¿na
migracja ¯ydów z tego kraju przypad³a na koniec lat 70. XX wieku, kiedy turec-
kie pañstwo trawi³y niepokoje spo³eczne i polityczne. Pomimo wzglêdnej toleran-
cji w³adz przetrwanie tej spo³ecznoœci religijnej wydaje siê byæ zagro¿one nie tyle
ju¿ z powodu emigracji, co starzenia siê jej wiernych oraz ¿ydowsko-tureckich
ma³¿eñstw mieszanych. Mniejszoœæ ¿ydowska w Turcji staje te¿ przed proble-
mem postêpuj¹cego zaniku jej jêzyka ojczystego ladino. M³odzi ludzie w ¿yciu
codziennym pos³uguj¹ siê ju¿ tylko jêzykiem tureckim. Równie¿ jedyna wydawa-
na przez ¯ydów gazeta ªalom niemal w ca³oœci wychodzi w jêzyku urzêdowym
pañstwa.

Jedyn¹ instytucj¹ religijn¹ reprezentuj¹c¹ wspólnotê ¿ydowsk¹ jest wspomnia-
ny ju¿ wy¿ej urz¹d Naczelnego Rabina Turcji. Obecnie tê funkcjê piastuje Isaak
Haleva, który w 2002 r. zosta³ wybrany na siedmioletni¹ kadencjê. Wielkiego ra-
bina wspiera z³o¿ona z Rosh Beth Din (przewodnicz¹cego) i trzech rabinów Rada
Religijna, w której kompetencjach le¿y rozstrzyganie w sprawach ¿ydowskiego
¿ycia religijnego.

 Najwa¿niejszym miejscem kultu tureckich ¯ydów jest synagoga Neve Sha-
lom. Otwarcie budynku synagogi odby³o siê w 1951 r. w obecnoœci ówczesnego
Naczelnego Rabina Turcji i cz³onków wspólnoty. Na przestrzeni ostatnich dwu-
dziestu paru lat synagoga by³a celem trzech ataków terrorystycznych. Pierwszy z
nich mia³ miejsce w 1986 r., kiedy dwoje palestyñskich zamachowców wdar³o siê
do œwi¹tyni i otworzy³o ogieñ z broni maszynowej do modl¹cych siê w niej
¯ydów. W wyniku zamachu zginê³y 22 osoby. Do nastêpnego ataku dosz³o w
1992 r., ale tym razem oby³o siê bez ofiar œmiertelnych. Z kolei trzeci zamach
bombowy mia³ miejsce 15 listopada 2003 r. W pobli¿u synagog Neve Shalom i
Bet Israel eksplodowa³y dwie bomby ukryte w samochodach-pu³apkach. Zginê³o
27 osób, w wiêkszoœci tureccy przechodnie, a ponad trzysta zosta³o rannych. Do
zbrodni przyzna³a siê Al-Kaida.

 Jedn¹ z najstarszych ¿ydowskich œwi¹tyñ Stambu³u jest synagoga Ahrida. Ta
pochodz¹ca z XV wieku œwi¹tynia zosta³a wzniesiona przez ¯ydów przyby³ych z
macedoñskiej Ochrydy. W Stambule istnieje te¿ jedyna czynna synagoga s³u¿¹ca
spo³ecznoœci ¯ydów aszkenazyjskich, których liczbê szacuje siê na blisko 800
osób. Synagoga Aszkenazyjska zosta³a za³o¿ona w 1900 r. przez pochodz¹cych z
Austrii ¯ydów. W sumie w Stambule funkcjonuje 16 synagog17 , w których regu-

16 Zentrum für Türkeistudien (Hrsg.), Das ethnische und religiöse Mosaik der Türkei…, dz. cyt., s. 63.
17 •ród³o: www.musevicemaati.com/index.php [dostêp: 29.11.2008].
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larnie celebruje siê nabo¿eñstwa szabatowe. Poza tym w mieœcie istnieje jeszcze
kilkanaœcie ¿ydowskich œwi¹tyñ. Niestety w zwi¹zku z brakiem wiernych pozo-
staj¹ one zamkniête. Wspólnota ¿ydowska dysponuje te¿ trzema miejscami kultu
na Wyspach Ksi¹¿êcych. Synagogi czynne s¹ jednak tylko w okresie lata, kiedy
na wypoczynek udaje siê tu wiêkszoœæ ¿ydowskich mieszkañców Stambu³u. Poza
tym mniejszoœæ ¿ydowska prowadzi w³asne placówki oœwiatowe i zdrowotne.

Pomimo tego, ¿e wiêkszoœæ dzieci wyznania moj¿eszowego uczêszcza do
szkó³ tureckich, spo³ecznoœæ ¿ydowska dodatkowo zawiaduje szko³ami podsta-
wow¹ i œredni¹ w Stambule oraz jedn¹ szko³¹ elementarn¹ w Izmirze. Jêzykiem
wyk³adowym w tych szko³ach jest turecki. Uczniowie maj¹ jednak w planie zajêæ
osobne lekcje jêzyka hebrajskiego. Tureccy ¯ydzi dysponuj¹ te¿ dwoma szpitala-
mi – Or haHayim w Stambule i Karatas w Izmirze. W obu miastach znajduj¹ siê
te¿ ¿ydowskie domy opieki dla osób w podesz³ym wieku18 .

W 1992 r. spo³ecznoœæ ¯ydów sefardyjskich w Turcji obchodzi³a 500. rocznicê
powstania. Z tej okazji odby³y siê liczne sympozja, wystawy i koncerty. Istotn¹
rolê w obchodach rocznicowych odegra³a za³o¿ona przez grupê 113 tureckich
¯ydów i muzu³manów Fundacja Quincentennial. Ona te¿ sta³a siê inicjatorem
powstania jedynego w ca³ej Turcji Muzeum ¯ydowskiego19 . Inauguracja placów-
ki mia³a miejsce w murach dawnej stambulskiej synagogi Zulfaris 25 listopada
2001 r. Muzeum stawia sobie za cel popularyzowanie w spo³eczeñstwie wiedzy
na temat tradycji i historii tureckich ¯ydów. Uczestniczy równie¿ w wielu projek-
tach kulturalnych w kraju i za granic¹. Oœrodek wspó³pracuje z placówkami mu-
zealniczymi z ca³ej Europy. W Turcji partycypuje zaœ w Europejskim Dniu Kultu-
ry ¯ydowskiej, który po raz pierwszy zagoœci³ w mieœcie nad Bosforem w 2003 r.
W ramach tego przedsiêwziêcia udostêpnia siê szerokiej publicznoœci najwa¿niej-
sze oœrodki religijne i kulturalne tureckich ¯ydów, m.in. synagogê Neve Shalom
czy Centrum Sztuki Schneidertempel. Ta ostatnia placówka zosta³a otwarta w
miejscu dawnej synagogi aszkenazyjskiej, dzia³aj¹cej a¿ do pocz¹tku lat 60. XX
wieku.

W opinii przedstawicieli spo³ecznoœci ¿ydowskiej takie inicjatywy jak wy¿ej
s¹ szans¹ na prze³amywanie uprzedzeñ i stereotypów dotycz¹cych mniejszoœci
¿ydowskiej w tureckim spo³eczeñstwie. We wzajemnym poznawaniu siê widz¹
drogê wiod¹c¹ do osi¹gniêcia spo³ecznego pokoju20 . Jest to o tyle wa¿ne, ¿e na-
dal dochodzi do werbalnych ataków ze strony organizacji nacjonalistycznych i is-
lamskich wobec wyznawców judaizmu. W zwi¹zku ze sta³ym zagro¿eniem
wszystkie instytucje ¿ydowskie w kraju s¹ pod sta³¹ ochron¹ policji. Zdaniem

18 •ród³o: www.turkishjews.com [dostêp: 29.11.2008].
19 •ród³o: www.muze500.com [dostêp: 29.11.2008].
20 R. Kiger, European Day of Jewish Culture to be held in Ýstanbul for sixth year, 20 August 2008,

www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=150672&bolum=110 [dostêp: 30.11.2008].
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¿ydowskiego publicysty Rýfata Bali kwestia antysemityzmu jest „najlepiej strze-
¿on¹ tajemnic¹ Turcji”21 . Jego zdaniem turecka opinia publiczna wypiera siê, ¿e
taki problem istnieje a z drugiej strony toleruje postawy antysemickie. Zwraca te¿
uwagê na istnienie podwójnego jêzyka w ³onie nie tylko wspólnoty ¿ydowskiej,
ale wszystkich tureckich mniejszoœci narodowych i religijnych.

Z obawy przed atakami i oskar¿eniami o nielojalnoœæ wobec tureckiego pañ-
stwa nie podnosz¹ one na forum publicznym najbardziej dra¿liwych problemów.
Natomiast w wewnêtrznej debacie podkreœlaj¹, ¿e pomimo swego zaanga¿owania
na rzecz tureckiej ojczyzny pañstwo w zbyt ma³ym stopniu docenia ich wysi³ki.
Wspólnota ¿ydowska, tak jak i pozosta³e mniejszoœci, sprzyja europejskim aspira-
cjom Turcji i upatruje w Unii Europejskiej remedium na skrajny nacjonalizm i is-
lamizm. Jak zauwa¿a Rýfat Bali, w œlad za demokratycznymi reformami wprowa-
dzanymi przez rz¹d powinno pójœæ ich pe³ne wdro¿enie w ¿yciu spo³ecznym. Do
w³aœciwego funkcjonowania demokracji potrzebne jest dobrze rozwiniête spo³e-
czeñstwo obywatelskie. Tylko w ten sposób uda siê zagwarantowaæ przetrwanie
mniejszoœciom niemuzu³mañskim, w tym spo³ecznoœci ¿ydowskiej.

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e turecka wspólnota ¿ydowska nale¿y do
jednej z najlepiej zintegrowanych spo³ecznoœci w Turcji. Nale¿y podkreœliæ jej
wzbogacaj¹c¹ rolê, jak¹ odgrywa³a i nadal pe³ni w ¿yciu spo³ecznym tego kraju.
Jednoczeœnie ¿yje ona w sta³ym poczuciu braku stabilnoœci i bezpieczeñstwa,
zw³aszcza po zamachach na stambulskie synagogi w 2003 r. Pomimo tego tureccy
¯ydzi na ogó³ traktowani s¹ w sposób ¿yczliwy przez muzu³mañskich s¹siadów i
pañstwo. Istotne znaczenie maj¹ w tym wzglêdzie d³ugoletnie i dobre relacje po-
miêdzy Turcj¹ a Izraelem. Tureckie pañstwo nale¿a³o do jednych z pierwszych,
które uzna³o now¹ siedzibê narodu ¿ydowskiego w Palestynie. Spo³ecznoœæ
¿ydowska w Turcji przechodzi³a rozmaite koleje losu, okresy rozkwitu i stagna-
cji, na trwale wpisuj¹c siê w historie osmañsko-tureckiej ojczyzny.

21 R.N. Bali, Belagert und bedroht. Antisemitismus in der Türkei, 12. 02. 2004, www.nahost-politik.de /
tuerkei/antisemitizm-0.htm [dostêp: 30.11.2008].
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CZWARTA KONSULTACJA
EWANGELICKO-PRAWOS£AWNA:

CHRZEST W ¯YCIU NASZYCH KOŒCIO£ÓW

Wiedeñ, 30 paŸdziernika – 1 listopada 2008

Komunikat

1. W dniach od 30 paŸdziernika do 1 listopada 2008 roku odbywa³a siê w
Wiedniu konsultacja na temat: „Chrzest w ¿yciu naszych Koœcio³ów”. Konsulta-
cjê zorganizowa³y wspólnie Konferencja Koœcio³ów Europejskich (KKE) i
Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie (WKEE) – niegdyœ Leuenberska
Wspólnota Koœcio³ów. Konsultacja ta kontynuowa³a rozmowy na temat ekume-
nicznego znaczenia nauki o Koœciele Jezusa Chrystusa, rozpoczête w 2002 roku
w Akademii Ewangelickiej na Krecie i kontynuowane potem w 2004 roku w Mie-
œcie Lutra Wittenberdze i w 2006 roku w Phanar w Stambule. Tak¿e w tym
czwartym spotkaniu wziêli udzia³ biskupi i teolodzy z Koœcio³ów prawos³awnych
z jednej strony oraz z Koœcio³ów luterañskich, reformowanych i unijnych Wspól-
noty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie – z drugiej. Obecni byli równie¿ obser-
watorzy z ramienia Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego i Wspólnoty Koœciel-
nej z Porvoo. Wszystkie te Koœcio³y nale¿¹ do KKE.

2. Wspó³przewodnicz¹cymi obrad byli metropolita prof. dr Gennadios z Sassi-
my (w imieniu KKE) i prof. dr Michael Beintker (w imieniu WKEE).

3. W dwóch referatach wprowadzaj¹cych zosta³y przedstawione rezultaty dys-
kusji na temat chrztu w oparciu o dialogi dwustronne i wielostronne prowadzone
w ostatnich dziesiêcioleciach. Ks. prof. dr Viorel Ionita mówi³ o dialogach prawo-
s³awno-luterañskich na temat chrztu; prof. dr Michael Beintker zreferowa³ chrzest
w dialogach prawos³awno-reformowanych. Od samego pocz¹tku dialogi te odby-
wa³y siê pod znakiem daleko id¹cej zgodnoœci pogl¹dów co do istoty chrztu
chrzeœcijañskiego.

4. Metropolita Gennadios z Sassimy przedstawi³ chrzest w ¿yciu Koœcio³ów
prawos³awnych. Zwróci³ uwagê na kairos ustanawiania obecnie wspólnego rozu-
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mienia chrztu, by w perspektywie œredniookresowej dojœæ do pe³nej wspólnoty
eucharystycznej. Przedstawi³ w szczegó³ach zasadnicze rysy prawos³awnej nauki
o chrzcie, zw³aszcza w kontekœcie namaszczenia œwiêtym olejem (krzy¿mem) i
Eucharystii, oraz opisa³ eklezjologiczne perspektywy  wzajemnego uznania
chrztu. Musz¹ byæ tutaj wys³uchane i przedyskutowane prawos³awne zastrze¿enia
wobec niektórych zjawisk w teologii i praktyce chrztu tradycji zachodniej. Ks.
prof. dr Nicolae Mosoiu mówi³ o Ordo Œwiêtej Tajemnicy Chrztu w Koœciele pra-
wos³awnym i objaœni³ bogactwo prawos³awnej liturgii chrzcielnej oraz jej odnie-
sieñ do Pisma Œwiêtego i Tradycji koœcielnej, zw³aszcza Ojców Koœcio³a. Opisa³
rolê chrztu w procesie wydarzenia zbawczego i objaœni³ jego miejsce w kontek-
stach ¿ycia Koœcio³a. Jako specyfikê  prawos³awnego rozumienia chrztu podkre-
œli³ zarówno wewnêtrzn¹ jednoœæ, jak i ró¿nicê miêdzy chrztem a namaszczeniem
krzy¿mem. Prof. Mosoiu potwierdzi³ tak¿e, ¿e przez chrzest i namaszczenie
krzy¿mem Chrystus nabiera kszta³tu (morphe) w ochrzczonych i w konsekwencji
Bóg Ojciec przyjmuje ich jako synów i córki.

5. Ze strony WKEE prof. dr Friederike Nüssel mówi³a o chrzcie i porz¹dku
chrzcielnym w ¿yciu Koœcio³ów ewangelickich a prof. dr Martin Wallraff o im-
pulsach teologii Ojców Koœcio³a dla ewangelickiego rozumienia chrztu. Wycho-
dz¹c od empirycznych badañ nad aktualnym znaczeniem chrztu w Koœcio³ach
ewangelickich prof. Nüssel przedstawi³a ewangelick¹ naukê o chrzcie i elementy
ewangelickiej praktyki chrzcielnej. Chrzest, który jest sprawowany zgodnie z
Ewangeli¹, staje siê wa¿ny nie dlatego, ¿e zostaje uznany przez ludzi, lecz jest
wa¿ny dziêki Bo¿ej obietnicy i Jego dzia³aniu w chrzcie. Ludzkie uznanie chrztu
nie mo¿e oznaczaæ niczego innego ni¿ aprobatê Bo¿ej obietnicy danej w chrzcie.
Jako wzorzec mo¿e tu s³u¿yæ wzajemne uznanie chrztu przez jedenaœcie Koœcio-
³ów w Niemczech, w którym jest mowa o chrzcie jako „znaku jednoœci”, ponie-
wa¿ ochrzczony zjednoczony zostaje z Chrystusem i zarazem z Jego ludem
wszystkich epok i miejsc. Prof. Wallraff przypomnia³ konsens staro¿ytnego Ko-
œcio³a, który znalaz³ swoje odzwierciedlenie w kanonie 7 Drugiego Soboru Eku-
menicznego w Konstantynopolu (381), zgodnie z którym ka¿dy chrzest wod¹ w
imiê Trójjedynego Boga nale¿y uwa¿aæ za wa¿ny. Ewangelickie rozumienie jest
poza tym zgodne z tradycj¹ patrystyczn¹ w przekonaniu, ¿e chrzest opiera siê na
wierze i j¹ zak³ada. Ponadto na przyk³adzie Augustyna referent zwróci³ uwagê na
znowu aktualny zwi¹zek pomiêdzy chrztem, ewangelizacj¹ i edukacj¹.

6. Konsultacja potwierdzi³a wa¿noœæ tematu: chrzest ma centralne znaczenie
dla ¿ycia Koœcio³a. Obie strony raz jeszcze potwierdzi³y przekonanie, ¿e chrzest
wod¹ w imiê Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego nie mo¿e byæ powtarzany. W sprawie
istoty chrztu istnieje miêdzy obiema tradycjami zgodnoœæ pogl¹dów. Potwierdzo-
ne zosta³o tak¿e stanowisko, ¿e chrztu udzielaj¹ z regu³y osoby ordynowane. Le-
piej skonkretyzowaæ uda³o siê konsens w sprawie istotnych elementów uroczy-
stoœci chrzcielnej: wyznanie wiary, pytania chrzcielne, wyrzeczenie siê z³a, zobo-



103

CZWARTA KONSULTACJA EWANGELICKO-PRAWOS£AWNA

wi¹zanie do ¿ycia zgodnego z chrztem i s³owo b³ogos³awieñstwa. Bogata ró¿no-
rodnoœæ form liturgicznych nie jest czynnikiem wp³ywaj¹cym na podzia³ koœciel-
ny; mo¿e byæ ona wzbogaceniem. Zgodnoœæ istnieje te¿ co do tego, ¿e chrzest
winien byæ sprawowany w obecnoœci wspólnoty. Pos³ugiwanie siê Nicejsko-Kon-
stantynopolitañskim Wyznaniem Wiary harmonizuje ze wspólnym rozumieniem
chrztu jak i osi¹gniêtym stanem dialogu ekumenicznego. W obu tradycjach –
mimo wszelkich ró¿nic –  trzeba uwzglêdniæ œcis³¹ wiêŸ miêdzy chrztem, na-
maszczeniem krzy¿mem i Eucharysti¹ z jednej strony oraz chrztem, konfirmacj¹ i
Wieczerz¹ Pañsk¹ – z drugiej. Chrzest i namaszczenie krzy¿mem znajduj¹ – we-
d³ug ujêcia prawos³awnego – swoje dope³nienie w Eucharystii. Obie tradycje
stoj¹ przed zadaniem podjêcia refleksji nad znaczeniem chrztu i wiary w edukacji
chrzeœcijañskiej w odniesieniu do pytañ wspó³czesnego cz³owieka o sens egzy-
stencji oraz przybli¿enia mu orêdzia Ewangelii.

7. Z obu tradycji wynikaj¹ dobre argumenty dla wzajemnego uznania chrztu.
Bez szkody dla wszelkich jeszcze istniej¹cych ró¿nic zalecamy naszym Koœcio-
³om podjêcie kroków na rzecz wzajemnego uznania chrztu wszêdzie tam, gdzie
nie ma to jeszcze miejsca. Wobec istniej¹cych ró¿nic uœwiadamiamy sobie, ¿e z
zasadniczym porozumieniem w sprawie chrztu i jego wzajemnego uznania wi¹¿¹
siê eklezjologiczne konsekwencje, które wymagaj¹ dalszej pracy teologicznej.
Zachodzi na przyk³ad potrzeba osi¹gniêcia zbli¿enia w zró¿nicowanych pogl¹-
dach na namaszczenie krzy¿mem i konfirmacjê.

8. Obrady odbywa³y siê w konstruktywnej, szczerej i goœcinnej atmosferze. 30
paŸdziernika uczestnicy i uczestniczki byli goszczeni przez kierownictwo Koœcio-
³a ewangelickiego w Austrii. 31 paŸdziernika – w Œwiêto Reformacji – uczestni-
czyli w uroczystym nabo¿eñstwie w luterañskim koœciele miejskim w Wiedniu.
Bezpoœrednio potem byli goszczeni przez Jego Eminencjê Metropolitê Austrii dr.
Michaela Staikosa. Podczas audiencji Metropolita, w imieniu Jego Œwi¹tobliwo-
œci Patriarchy Ekumenicznego Bart³omieja I, przekaza³ Biskupowi Koœcio³a
Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego w Austrii i Sekretarzowi Generalnemu
WKEE dr. Michaelowi Bünkerowi Krzy¿ Patriarchatu Ekumenicznego. Metropo-
lita wyrazi³ siê z du¿ym uznaniem na temat teologicznego procesu konsultacji
miêdzy Koœcio³ami prawos³awnymi w ramach KKE a Koœcio³ami WKEE oraz
podkreœli³, ¿e wzajemne uznanie chrztu w Austrii jest oczywistoœci¹. Wa¿nym
elementem konsultacji by³y modlitwy. Osobiste spotkanie i wspólna praca teolo-
giczna przyczyni³y siê do istotnego pog³êbienia wspólnoty miêdzy uczestnikami i
uczestniczkami procesu konsultacji i lepszego wzajemnego zrozumienia obu tra-
dycji koœcielnych. Wypowiadaj¹ siê oni za kontynuacj¹ procesu konsultacji.

T³um.: Karol Karski
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KOŒCIO£Y PROTESTANCKIE
WOBEC SYTUACJI RELIGIJNEJ W TURCJI
W KONTEKŒCIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Kwestia ewentualnego cz³onkostwa Turcji w Unii Europejskiej jest przedmio-
tem publicznej debaty, w której swój udzia³ maj¹ równie¿ Koœcio³y protestanckie
i ró¿ni ich przedstawiciele. Turecka kandydatura wzbudza w Europie liczne dys-
kusje i emocje, które podszyte s¹ obawami przed rosn¹c¹ obecnoœci¹ islamu w
¿yciu publicznym. Mo¿liwa akcesja Turcji, której przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ oby-
wateli wyznaje religiê muzu³mañsk¹, podsyca te obawy i wywo³uje opór zw³asz-
cza w spo³eczeñstwach Europy Zachodniej. W zwi¹zku z unijnymi aspiracjami
Turcji pojawia siê szereg kluczowych dla europejskiej integracji pytañ m.in. o
kulturow¹ i religijn¹ to¿samoœæ Starego Kontynentu. Tym samym „kwestia turec-
ka” znalaz³a siê w ostatnich latach w obszarze zainteresowania i refleksji ró¿nych
Koœcio³ów chrzeœcijañskich, w tym Koœcio³ów protestanckich.

W zwi¹zku z tureckimi staraniami przypatruj¹ siê one sytuacji religijnej w tym
pañstwie, w szczególnoœci pod k¹tem przestrzegania wolnoœci sumienia i wyzna-
nia. W tej sprawie wypowiadaj¹ siê zw³aszcza duchowni i dzia³acze protestanccy
ró¿nych nurtów z Republiki Federalnej Niemiec, gdzie znajduje siê najliczniejsza
w Europie ponad dwumilionowa spo³ecznoœæ turecka. W ³onie niemieckiego pro-
testantyzmu najwiêcej uwagi „kwestii tureckiej” poœwiêca Koœció³ Ewangelicki
(EKD) stanowi¹cy swoist¹ federacjê Koœcio³ów krajowych i reprezentuj¹cy je na
forum ogólnopañstwowym.

W debacie nad wejœciem Turcji do struktur Unii przedstawiciele Koœcio³a
zwracaj¹ uwagê na po³o¿enie niewielkiej mniejszoœci chrzeœcijañskiej w tym kra-
ju. W ocenie kierownictwa koœcielnego tureckie pañstwo nie zapewnia kolektyw-
nej wolnoœci sumienia i wyznania. Dostrzega siê co prawda uznanie dla indywi-
dualnej realizacji praw wynikaj¹cych z tej¿e wolnoœci, ale jednoczeœnie wskazuje



105

KOŒCIO£Y PROTESTANCKIE WOBEC SYTUACJI RELIGIJNEJ W TURCJI W KONTEKŒCIE...

siê na ograniczenia co do wspólnotowego wyra¿ania wiary. Taki stan rzeczy jest
przyczyn¹ problemów, z jakimi boryka siê m.in. niemiecka wspólnota protestanc-
ka w Turcji. Aby zapewniæ opiekê duszpastersk¹ niemieckim turystom i rezyden-
tom na po³udniowym wybrze¿u Turcji musi siê ona zmierzyæ z wieloma prze-
szkodami natury administracyjnej. Bardzo pomocne w tym wzglêdzie s¹ niemiec-
kie w³adze konsularne, które podejmuj¹ siê zatrudniaæ duchownych, nie tylko
ewangelickiego ale  równie¿ rzymskokatolickiego. W œwietle tureckiego prawa
bowiem Ewangelicka Gmina Niemieckojêzyczna z siedzib¹ w Stambule nie ist-
nieje.

Brak osobowoœci prawnej jest w ogóle zasadniczym problemem, z jakim zma-
gaj¹ siê miejscowe Koœcio³y chrzeœcijañskie. W konsekwencji w³adze tureckie
odmawiaj¹ im chocia¿by prawa do kszta³cenia kadry religijnej. Jako sztandarowy
przyk³ad przywo³uje siê tu zamkniête przed kilkudziesiêciu laty grecko-prawo-
s³awne seminarium na wyspie Halki. W opinii przedstawicieli EKD taka sytuacja
skazuje i tak ju¿ ma³¹ wspólnotê prawos³awnych Greków w Turcji na wymarcie.

Argumentacja tureckich w³adz odwo³uj¹ca siê do równego traktowania
wszystkich grup religijnych w kraju jest dla kierownictwa EKD nieprzekonuj¹ca.
W pierwszym rzêdzie wskazuje siê na uprzywilejowan¹ pozycjê islamu sunnic-
kiego, który cieszy siê szczególn¹ opiek¹ w³adz. Tureckie pañstwo finansuje bo-
wiem utrzymanie meczetów, op³aca muzu³mañskie duchowieñstwo czy te¿ prze-
widuje ulgi podatkowe na dzia³alnoœæ religijn¹ zaaprobowan¹ przez w³adze. W
ocenie EKD powy¿sza praktyka narusza równouprawnienie wspólnot religijnych
a tym samym miêdzynarodowe zobowi¹zania Turcji w dziedzinie praw cz³owie-
ka. T³umaczenia zaœ strony tureckiej, jakoby prawo umo¿liwiaj¹ce legalizacjê
Koœcio³ów chrzeœcijañskich mog³o zostaæ wykorzystane do tworzenia wspólnot
religijnych o islamistycznym programie nie zyskuj¹ aprobaty w ³onie niemieckie-
go protestantyzmu. Powstrzymywanie tureckiego islamizmu nie powinno siê bo-
wiem odbywaæ kosztem mniejszoœci chrzeœcijañskiej1 .

Szczególny oddŸwiêk wœród Koœcio³ów wywo³uje postawa tureckich w³adz
wobec patriarchy Bart³omieja I. G³ówn¹ kwesti¹ sporn¹ jest u¿ywany przez niego
tytu³ Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola. Dla czêœci œrodowisk w Turcji
jest on podstaw¹ do wysuwania pod adresem patriarchy oskar¿eñ o próby tworze-
nia prawos³awnego Watykanu na tureckiej ziemi. St¹d te¿ oficjalne w³adze uznaj¹
go jedynie za zwierzchnika ma³ej wspólnoty prawos³awnych Greków w Turcji.
Nie bior¹ one pod uwagê faktu, ¿e tytu³ ekumeniczny ma wielowiekow¹ tradycjê
wywodz¹c¹ siê z czasów bizantyjskich i oznacza jedynie duchowe przywództwo
w œwiatowym prawos³awiu.

1 Kirchenamt der EKD, „Fortschritte im Bereich Menschenrechte und Religionsfreiheit noch nicht ausre-
ichend“. EKD übergibt EU-Erweiterungskommissar Bericht über die Lage der Christen in der Türkei, 4.
Oktober 2005, www.ekd.de/presse/pm194_2005_ekd_christen_in_der_tuerkei.html [dostêp: 02.09.2008].
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Istnienie Patriarchatu jest sol¹ w oku szczególnie tureckich nacjonalistów, któ-
rzy stoj¹ za zamachami bombowymi na jego siedzibê w Stambule. Z powodu pu-
blicznego stosowania wspomnianego tytu³u patriarcha jest te¿ pozywany przed
turecki wymiar sprawiedliwoœci. Ten w swym ostatnim orzeczeniu zakwestiono-
wa³ prawa patriarchy w tym zakresie. Wyrok spotka³ siê z oburzeniem m.in. bi-
skupa Wolfganga Hubera, przewodnicz¹cego Rady EKD. Wed³ug niego orzecze-
nie tureckiego s¹du odbiega dalece od europejskich standardów prawa, regulacji
w zakresie wolnoœci wyznania i rozwi¹zañ gwarantuj¹cych Koœcio³om poszano-
wanie ich autonomii. W zwi¹zku z powy¿szym bp Huber wyrazi³ zdziwienie, i¿
œwiecki s¹d podejmuje siê rozstrzygaæ w kwestiach stricte religijnych2 .

W opinii niemieckiego Koœcio³a Ewangelickiego zasadnicza przyczyna trudnej
sytuacji tureckich chrzeœcijan nie tkwi, jak mog³oby siê wydawaæ, w zasadach
religii muzu³mañskiej, lecz wynika z dogmatycznie pojmowanego nacjonalizmu.
Wpisana do tureckiej konstytucji zasada o niepodzielnej jednoœci pañstwa i naro-
du ma ten skutek, ¿e pañstwo podwa¿a istnienie wszelkich mniejszoœci, równie¿
religijnych. Turecki system prawny nie zna pojêcia „mniejszoœci”. St¹d wszelkie
d¹¿enia, których celem jest przyznanie praw chocia¿by ludnoœci kurdyjskiej,
uznaje siê za dzia³alnoœæ separatystyczn¹.

Sytuacja wygl¹da podobnie w przypadku niemuzu³mañskich wspólnot religij-
nych, których wyznawcy nale¿¹ w du¿ej mierze do mniejszoœci narodowych i
st¹d czêsto pod ich adresem padaj¹ oskar¿enia o podwa¿anie tureckiej jednoœci
narodowej. Jak wskazuje EKD, jedynym aktem prawnym, którego stron¹ jest Tur-
cja, bezpoœrednio odnosz¹cym siê do mniejszoœci niemuzu³mañskich i przyznaj¹-
cym im pe³niê praw, jest traktat lozañski z 1923 r. Pomimo tego, ¿e traktat ten ma
nadal moc obowi¹zuj¹c¹, jego postanowienia w tym zakresie nie znalaz³y od-
zwierciedlenia w prawie tureckim. Poza tym, zgodnie z tureck¹ wyk³adni¹ zapi-
sów traktatu, okreœlenie mniejszoœci niemuzu³mañskie ma odnosiæ siê wy³¹cznie
do Greków, Ormian i ¯ydów oraz ich wspólnot wyznaniowych3 .

W oficjalnych wypowiedziach Koœcio³ów protestanckich, zw³aszcza z krajów
niemieckiego obszaru jêzykowego, powraca kwestia rozliczenia siê Turcji z w³a-
snej historii. Najbardziej donioœle brzmi¹ te g³osy, które upominaj¹ siê o pamiêæ
dla ofiar ludobójstwa dokonanego na ludnoœci ormiañskiej w 1915 r. Tureckie
w³adze do tej pory nie zdoby³y siê wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoœci za tê zbrod-
niê, co wiêcej, zaprzeczaj¹ jej a wszelkie próby podwa¿enia oficjalnej wersji hi-
storii koñcz¹ siê wyrokami s¹du.

2 Pressestelle der EKD, Empörung über türkisches Gerichtsurteil. Wolfgang Huber schreibt an
Patriarch Bartholomäus, 7. September 2007, www.ekd.de/presse/pm161_2007_tuerkei_urteil_.html [dostêp:
04.09.2008].

3 G. Duncker, Die Situation der christlichen Minderheiten in der Türkei, [w:] Bedrohung der Religions-
freiheit. Erfahrungen von Christen in verschiedenen Ländern – Eine Arbeitshilfe, EKD-Texte 78, 2003,
www.ekd.de/EKD-Texte/ekd_texte_78_4.html [dostêp: 06.09.2008].
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W kontekœcie integracji europejskiej Koœcio³y protestanckie przypominaj¹, ¿e
fundamentem europejskiego domu s¹ wyznanie win i pojednanie. W zwi¹zku z
unijnymi aspiracjami wzywaj¹ one Turcjê do podjêcia uczciwej debaty nad
w³asn¹ przesz³oœci¹. Nie mo¿e byæ bowiem mowy o prawdziwym pojednaniu z
krajami s¹siednimi, zw³aszcza z Armeni¹, bez uznania zadanych mniejszoœci or-
miañskiej ran. Zbiorowy rachunek pamiêci powinien te¿ obj¹æ poddawan¹ wielu
ograniczeniom ludnoœæ kurdyjsk¹. Kierownictwo EKD oczekuje od strony turec-
kiej aktywnego w³¹czenia siê w proces europejskiego pojednania.

Istotnym czynnikiem, wspieraj¹cym ten proces w Turcji, ma byæ wspó³praca
tego kraju z Uni¹ Europejsk¹. W ocenie EKD od tej tureckiej przemiany pamiêci
bêdzie zale¿a³ los mniejszoœci chrzeœcijañskiej w tym kraju. Tylko w ten sposób
uda siê skoñczyæ z polityk¹ wykluczania mniejszoœci wyznaniowych z ¿ycia spo-
³ecznego i zmieniæ ich postrzeganie tak, by uznano je za kulturowe i religijne bo-
gactwo Turcji. W przeciwnym razie, przestrzegaj¹ przedstawiciele EKD, prze-
trwanie chrzeœcijañstwa w tym pañstwie stanie pod znakiem zapytania.

Kwestia ewentualnego cz³onkostwa Turcji w Unii Europejskiej i zwi¹zanych z
tym implikacji dla bytuj¹cych w tym kraju wspólnot chrzeœcijañskich stanowi sta-
³y element europejskiej debaty w ³onie niemieckich Koœcio³ów protestanckich.
Wolnoœæ sumienia i wyznania jest dla Koœcio³ów zasadniczym kryterium cz³on-
kostwa w strukturach Unii. Dlatego powa¿ne naruszenia tej zasady dzia³aj¹ na
niekorzyœæ tureckiej kandydatury. Zdaniem przewodnicz¹cego EKD, bp Wolfgan-
ga Hubera, Turcja powinna przedefiniowaæ w³asne rozumienie laickoœci pañstwa,
które obecnie jest przyczyn¹ dyskryminacji mniejszoœci niemuzu³mañskich a na-
wet spycha ich dzia³alnoœæ do szarej strefy4 .

W opinii pastora Gerharda Dunckera, g³ównego eksperta ds. Turcji w Ewange-
lickim Koœciele Westfalii, prawa cz³owieka nie powinny staæ siê jednak pretek-
stem do blokowania tureckich aspiracji. W przypadku Turcji mo¿na bowiem mó-
wiæ jedynie o d³ugiej drodze w dochodzeniu do europejskich standardów w dzie-
dzinie praw cz³owieka. W procesie akcesyjnym Duncker upatruje zaœ szansê na
stopniow¹ poprawê sytuacji mniejszoœci religijnych w tym kraju. Obecnie musz¹
siê one zmagaæ z wieloma ograniczeniami.  Duncker wskazuje tu chocia¿by na
ingerowanie instytucji pañstwowych w funkcjonowanie szkó³ nale¿¹cych do
mniejszoœci chrzeœcijañskiej. W jego ocenie tureckich chrzeœcijan postrzega siê
jako „obywateli, którym nie mo¿na ufaæ”5 .

Ten brak zaufania w po³¹czeniu z destabilizacj¹ po³udniowo-wschodnich re-
gionów Turcji zmusi³ tysi¹ce tamtejszych chrzeœcijan do opuszczenia swych do-

4 Huber: Liberaler Umgang mit religiöser Vielfalt in Türkei nötig, 25. September 2005, www.ekd.de /
aktuell_presse/news_2005_09_25_huber.html [dostêp: 08.09.2008].

5 Evangelische Kirche von Westfalen Pressestelle, Für einen ehrlichen Umgang mit der Türkei.
Kirchenrat Duncker: Menschenrechte nicht als politischen Vorwand benutzen, 22. Mai 2007, www.leuen-
berg.eu/side.php?news_id=6897&part_id=0&navi=20 [dostêp: 08.09.2008].
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mostw i udania siê na emigracjê. To kolejne zagadnienie, na które zwracaj¹ uwa-
gê przedstawiciele EKD. Apeluj¹ oni do strony tureckiej o stworzenie uchodŸcom
w³aœciwych warunków dla ich powrotu w ojczyste strony. Og³aszane przy wspar-
ciu Unii Europejskiej programy powrotu odnosz¹ jednak niewielki skutek. Po-
twierdzaj¹ to sprawozdania delegacji koœcielnych z wizyt sk³adanych spo³eczno-
œci asyryjskich chrzeœcijan w regionie Tur Abdinu. Chrzeœcijanie nadal nie czuj¹
siê tam bezpieczni. Ci zaœ, którzy zdecydowali siê powróciæ, wol¹ zachowaæ eu-
ropejski paszport. W ten sposób jako obywatele pañstw zachodnich mog¹ liczyæ
na opiekê konsularn¹ oraz wiêkszy pos³uch lokalnej administracji.

Oprócz zmagania siê z tureck¹ biurokracj¹ reemigranci skar¿¹ siê na s³ab¹ in-
frastrukturê techniczn¹ i drogow¹. M³ode pokolenie zaœ martwi panuj¹ce w regio-
nie wysokie bezrobocie. Koœcio³y niepokoi te¿ sposób, w jaki przedstawia siê
chrzeœcijañstwo w tureckich massmediach. Dzia³alnoœæ misjonarska pojedyn-
czych chrzeœcijan jest pretekstem dla tureckich w³adz, by dewaluowaæ Koœcio³y
chrzeœcijañskie a same chrzeœcijañstwo prezentowaæ jako religiê wrog¹ islamowi.
Z podejrzliwoœci¹ spogl¹da siê te¿ na wizyty delegacji koœcielnych z Europy Za-
chodniej.

 W zwi¹zku z podró¿¹ grupy chrzeœcijan z Ewangelickiego Koœcio³a Badenii
na ³amach tureckiej prasy ukaza³ siê chocia¿by raport wywiadu ostrzegaj¹cy
przed misjonarsk¹ dzia³alnoœci¹ EKD i oskar¿aj¹cy Koœció³ o kontakty z kurdyj-
skimi separatystami. Poza tym w raporcie tureckich si³ bezpieczeñstwa mia³ poja-
wiæ siê zarzut o wspó³pracê z misjonarzami „w rz¹dzie Busha”. Wywiad alarmo-
wa³ w tej sprawie m.in. gubernatorów prowincji z po³udniowo-wschodniej Turcji
oraz parlamentarzystów, którym odradzano rozmów z delegacj¹ Koœcio³a Ewan-
gelickiego6 .

Najbardziej trwo¿¹cym skutkiem pogarszaj¹cego siê klimatu wokó³ mniejszo-
œci chrzeœcijañskiej s¹ napaœci na jej duchownych i innych pracowników koœciel-
nych. Z potêpieniem niemieckiego Koœcio³a Ewangelickiego spotka³ siê mord na
trzech pracownikach chrzeœcijañskiego wydawnictwa we wschodniotureckim
mieœcie Malatya. Wœród ofiar zbrodni znalaz³ siê m.in. niemiecki t³umacz Tilman
Geske. Z tej racji o tragedii sta³o siê szczególnie g³oœno w Niemczech, gdzie
sprawê szeroko komentowali politycy i przedstawiciele Koœcio³ów7 .

W ocenie EKD w Turcji ma obecnie miejsce kampania nienawiœci wymierzona
w chrzeœcijañskich misjonarzy a wzniecona z nacjonalistycznych i religijnych
pobudek. Misjonarze s¹ czêsto przedstawiani jako agenci obcych s³u¿b, którzy

6 Refugees and their Way through Turkey to the European Union. The protection of foreign refugees
in Turkey, Report and documentation on a study trip to Turkey, 8-th – 17-th June 2005,
www.cec-kek.org/English/turkei200106_engl_screen.pdf [dostêp: 12.09.2008].

7 Oficjalna reakcja przewodnicz¹cego niemieckiego Koœcio³a Ewangelickiego na ten temat zob. Presse-
stelle      der EKD, Reaktion auf die Morde in der Türkei. Ratsvorsitzender zeigt sich erschüttert, 18. April
2007, www.ekd.de/presse/pm83_2007_tuerkei.html [dostêp: 14.09.2008].
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dzia³aj¹ na szkodê tureckiego pañstwa. Kampaniê maj¹ wspieraæ nie tylko krajo-
we media, ale te¿ znani politycy. EKD podkreœla, ¿e mord z Malatyi nie jest
pierwszym, który dotkn¹³ mniejszoœæ chrzeœcijañsk¹ w Turcji. W tym kontekœcie
przypomina siê o zabójstwach dokonanych na katolickim ksiêdzu Andrei Santoro
w Trabzonie i znanym ormiañskim dziennikarzu Hrancie Dinku w Stambule.

W zwi¹zku z powy¿szym EKD oczekuje od tureckiego rz¹du podjêcia pilnych
dzia³añ celem prawnego uznania Koœcio³ów chrzeœcijañskich oraz ochrony chrze-
œcijan. Wskazuje siê przy tym na „historyczne korzenie i tradycje”8 , jakie ma w
tym kraju religia chrzeœcijañska. Koœció³ Ewangelicki opowiada siê za wspó³dzia-
³aniem chrzeœcijan i wyznawców islamu. Zachêca obie grupy do przezwyciê¿enia
uprzedzeñ, w czym upatruje szansy na powstrzymanie wp³ywów si³ ekstremi-
stycznych równie¿ w samej Turcji.

Zdaniem pastora Holgera Nollmanna z Ewangelickiej Gminy Niemieckojêzycz-
nej ze Stambu³u ostatnie wydarzenia œwiadcz¹ niestety o ¿ywotnoœci tych si³ w tu-
reckim spo³eczeñstwie. Nacjonaliœci coraz czêœciej wykorzystuj¹ islam do celów
ideologicznych. Sprawców zbrodni z Malatyi ³¹czy³o chocia¿by wyraŸne przekona-
nie, ¿e ka¿dy Turek powinien byæ wyznawc¹ islamu. Wed³ug pastora Nollmanna,
jego gmina wyznaniowa nie jest celem ataków tylko dlatego, ¿e na zewn¹trz jest
postrzegana jako organizacja skierowana na obs³ugê obcokrajowców. Jest  przeko-
nany, ¿e realna poprawa w zakresie wolnoœci religii bêdzie zale¿eæ od tego, czy w
Turcji przewagê zyskaj¹ si³y liberalne. Dlatego te¿ opowiada siê za kontynuacj¹
negocjacji akcesyjnych, które wzmocni¹ demokratyczn¹ opcjê9 .

Problem przestrzegania wolnoœci sumienia i wyznania w Turcji jest te¿ poru-
szany przy okazji dwustronnych rozmów dostojników niemieckiego Koœcio³a
Ewangelickiego z przewodnicz¹cym tureckiego Dyrektoriatu do Spraw Religij-
nych muftim Alim Bardakoglu. Podczas jego ostatniej wizyty w Niemczech po-
twierdzi³ on znaczenie pokojowego wspó³istnienia ró¿nych religii dla praw cz³o-
wieka i demokracji. Podtrzyma³ on równie¿  poparcie dla wolnoœci religijnej w
swoim kraju i zadeklarowa³ zaanga¿owaæ siê w rozwi¹zanie problemów, z jakimi
zmaga siê niemiecka wspólnota protestancka w Turcji10 . Podobne obietnice pad³y
z jego ust podczas spotkania z delegacj¹ Ewangelickiego Koœcio³a Westfalii w
Ankarze. W trakcie rozmów przyzna³ on zarazem, ¿e Turcja pozostaje w dziedzi-
nie wolnoœci religii w dystansie od reszty Europy. Wskaza³ tu na ograniczenia,
jakim s¹ poddawani w jego kraju sami muzu³manie.

 8 Sorge um Religionsfreiheit. EKD erwartet aktive Schritte der türkischen Regierung, 20. April 2007,
www.ekd.de/aktuell/53521.html [dostêp: 14.09.2008].

9 Deutscher Pfarrer: Gefahr für Christen in Türkei nimmt zu, 19. April 2007, www.ekd.de/aktuell_presse
/news_2007_04_19_gefahr_christen.html [dostêp:14.09.2008].

10 Pressestelle der EKD, Religionsfreiheit muss überall gewährleistet werden. Huber spricht mit dem
Präsidenten der türkischen Religionsbehörde, 11. Dezember 2005, www.ekd.de/presse/pm269_2005_rv_tu-
erkische _religionsbehoerde.html [dostêp: 15.09.2008].
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Znacznie ostrzej sytuacjê religijn¹ w Turcji kreœl¹ protestanckie wspólnoty
wolnokoœcielne. Wœród nich najwiêcej uwagi tej kwestii poœwiêca Niemiecki
Alians Ewangeliczny, który pozostaje we wspó³pracy ze swym tureckim odpo-
wiednikiem. Alians oferuje tureckim protestantom mo¿liwoœæ teologicznego
kszta³cenia w Seminarium Teologicznym Martina Bucera w Bonn. W jego ra-
mach funkcjonuje oœrodek studiów w Ankarze, który otwarty jest na chrzeœcijan
ró¿nych denominacji. W³adze Aliansu podkreœlaj¹ tym samym swoje zaanga¿o-
wanie w dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ i wsparcie dla wolnoœci religii.

Po zbrodni dokonanej na trzech protestantach z Malatyi, z których dwoje by³o
konwertytami z islamu, niemiecka spo³ecznoœæ ewangelikalna wyrazi³a g³êboki
niepokój o bezpieczeñstwo tureckich chrzeœcijan. Ze zdumieniem przyjêto ujaw-
nienie przez tureckie organa œledcze nazwisk tamtejszych protestantów, które po-
dali podczas dochodzenia sprawcy mordu. W konsekwencji wiernym gminy
ewangelikalnej z Malatyi gro¿ono œmierci¹. Czêœæ z nich by³a do tego stopnia
zastraszona, ¿e musia³a na sta³e opuœciæ miasto11 .

Eksperci Aliansu zwracaj¹ równie¿ uwagê na akt oskar¿enia, w którym podno-
si siê kwestiê misjonarskiej dzia³alnoœci ofiar i wp³ywu tej¿e na póŸniejsze tra-
giczne wydarzenia. Tureckie w³adze s¹ bowiem, jak ju¿ wczeœniej zaznaczono,
bardzo uczulone na tego typu aktywnoœæ koœcieln¹. To w³aœnie krzewienie w³a-
snej wiary jest rzeczywistym powodem aresztowañ cz³onków tureckiej spo³ecz-
noœci ewangelikalnej. Tureckich protestantów formalnie zaœ oskar¿a siê o dyskre-
dytowanie tureckiej to¿samoœci oraz obrazê islamu. W ocenie przedstawicieli nie-
mieckiego Aliansu Ewangelicznego taka sytuacja stoi w sprzecznoœci z zapisami
tureckiej konstytucji, gwarantuj¹cymi wolnoœæ wyznania. Ich zdaniem tureckie
w³adze powinny skoñczyæ z polityk¹ demonizowania chrzeœcijañskich misjona-
rzy, w wyniku której dochodzi do ataków na protestanckie domy modlitwy i wier-
nych.

Równie¿ kierownictwo Zwi¹zku Wspólnot Ewangeliczno – Wolnokoœciel-
nych, reprezentuj¹ce niemieckich baptystów, wezwa³o do przerwania przemocy
wobec tureckich chrzeœcijan. W ocenie kierownictwa koœcielnego turecki rz¹d
powinien podj¹æ skuteczne dzia³ania na rzecz miêdzyreligijnego pokoju w swym
kraju. Jego osi¹gniêcie w du¿ej mierze ma zale¿eæ od udanego zrozumienia „kul-
turowych i religijnych ró¿nic”12 . Zwi¹zek zaleca podjêcie tego wysi³ku równie¿
w samych Niemczech, gdzie istnieje realna mo¿liwoœæ rozmów chrzeœcijan z tu-
reckimi wyznawcami islamu.

11 „Antichristliche Schlagseite“ türkischer Ermittler, 24. Dezember 2007, www.ead.de/nachrichten /na-
chrichten/einzelansicht/browse/11/article/antichristliche-schlagseite-tuerkischer-ermittler.html?tx_ttnews
%5BbackPid%5D=440&cHash=48570fc1dc [dostêp: 16.09.2008].

12 K. Rösler, Der Gewalt gegen Christen in der Türkei Einhalt gebieten, 27. April 2007, www.bapti-
sten.org /nachrichten/news_show.php?sel=200&select=Aktuelles&show=607 [dostêp: 16.09.2008].
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Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e niemiecki protestantyzm w swoich ró¿-
nych nurtach dostrzega liczne problemy zwi¹zane z przestrzeganiem wolnoœci re-
ligijnej w Turcji. Dla Koœcio³ów protestanckich sytuacja mniejszoœci religijnych
jest bowiem probierzem wiarygodnoœci tureckiego pañstwa w zakresie praw cz³o-
wieka a tym samym w jego staraniach o cz³onkostwo w Unii Europejskiej. Ko-
œcio³y zalecaj¹ Turcji przepracowanie ideologicznych podstaw pañstwa, które s¹
przyczyn¹ naruszania wolnoœci sumienia i wyznania. Zwracaj¹ uwagê na instru-
mentalne wykorzystywanie islamu do celów politycznych czy dyskryminacjê
mniejszoœci chrzeœcijañskiej, której utrudnia siê swobodne wyra¿anie, pielêgno-
wanie i rozwijanie w³asnej to¿samoœci. Tym samym poœrednio sygnalizuj¹ brak
promocji w tureckim spo³eczeñstwie takich wartoœci jak pluralizm, tolerancja i
pojednanie, na których zasadza siê proces integracji europejskiej.

Rygoryzm ideologiczny, który w Turcji przybiera w skrajnej formie postaæ na-
cjonalistyczno-religijnej hybrydy zagra¿a nie tylko egzystencji tamtejszych
wspólnot niemuzu³mañskich ale te¿ prawid³owemu rozwojowi ca³ego spo³eczeñ-
stwa. Jednoczeœnie Koœcio³y protestanckie, opowiadaj¹c siê za pluralistyczn¹
wizj¹ Europy, nie widz¹ w samym islamie przeszkody, która uniemo¿liwia³aby
Turcji zostanie cz³onkiem europejskiej Wspólnoty. Co wiêcej podkreœlaj¹ czasem,
¿e to w³aœnie w tym kraju rozwijaj¹ siê wa¿ne dla zachodniego œwiata teologiczne
koncepcje godz¹ce islam z demokratyczn¹ form¹ rz¹dów.

Miros³aw Jersak
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STOSUNEK UNII EUROPEJSKIEJ DO TURCJI
Oœwiadczenie Konferencji Koœcio³ów
Europejskich
(5 paŸdziernika 2004)

 

Stosunek Unii Europejskiej (UE) do Turcji jest zagadnieniem o ogromnym
znaczeniu dla Unii. Mo¿liwe przyst¹pienie Turcji do UE wp³ynie nie tylko na
polityczn¹ strukturê Unii oraz Europy jako ca³oœci, lecz tak¿e na warunki ¿ycia
wielu obywateli UE oraz ludzi, którzy ¿yj¹ na kontynencie. Dlatego Konferencja
Koœcio³ów Europejskich (KKE), która zrzesza Koœcio³y tradycji anglikañskiej,
prawos³awnej i protestanckiej z ca³ej Europy, dostrzega potrzebê, ¿eby jej Komi-
sja „Koœció³ i Spo³eczeñstwo” wyrazi³a swoje stanowisko w tej kwestii.

Po starannym zasiêgniêciu opinii Koœcio³ów cz³onkowskich KKE stwierdza-
my, ¿e dla Koœcio³ów w Europie zagadnienie ró¿nic religijnych nie jest prze-
szkod¹ w ustawicznym polepszaniu stosunków miêdzy Turcj¹ a Uni¹ Europejsk¹.
Prócz tego nie stanowi ono przeszkody dla ostatecznego cz³onkostwa Turcji w
Unii. Innymi s³owy, dla Koœcio³ów przyst¹pienie Turcji do UE abstrahuje od
ró¿nic religijnych. Ostateczne cz³onkostwo Turcji w Unii potencjalnie mo¿e
mieæ korzystny wp³yw na rozwój relacji miêdzy religiami i kulturami w Europie
oraz mo¿e po³o¿yæ fundamenty pod most miêdzy œwiatem chrzeœcijañskim a mu-
zu³mañskim.

UE winna byæ postrzegana zgodnie ze swoj¹ w³asn¹ definicj¹, która odpowia-
da rozumieniu Koœcio³ów, jako przestrzeñ jednoœci i ró¿norodnoœci na ró¿nych
p³aszczyznach. UE jest dla Koœcio³ów miejscem spotkania ludzi z ró¿nych naro-
dów, ras i religii. UE jest wielokulturow¹ wspólnot¹ narodów i spo³eczeñstw, w
której chrzeœcijanie, muzu³manie, ¯ydzi oraz ludzie innych religii wspó³istniej¹ i
toleruj¹ siê wzajemnie. Koœcio³y wnosz¹ ogromny wk³ad w to dzie³o. W Karcie
Ekumenicznej (KE), któr¹ podpisali w roku 2001 przewodnicz¹cy KKE i Rady
Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), chrzeœcijanie w Europie zobowi¹zali
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siê do pog³êbiania relacji z innymi religiami, okazywania im  szacunku oraz
wspó³pracy w sprawach, które s¹ przedmiotem wspólnej troski (KE III/10,11).
Dla Koœcio³ów dialog miêdzyreligijny jest zagadnieniem o donios³ej wadze.

Koœcio³y i inne religie w Europie s¹ uznawane przez poszczególne pañstwa
cz³onkowskie UE, a tak¿e przez sam¹ Uniê, jako szczególna i odrêbna czêœæ spo-
³eczeñstwa obywatelskiego. Gwarancje prawne s¹ jednym z przejawów tego
uznania. Koœcio³y i religie przyczyniaj¹ siê do rozwoju spo³eczeñstwa przez
swoj¹ ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ, tak¹ jak np. instytucje diakonijne i charytatywne,
pracê na rzecz pokoju i pojednania etc. (patrz np.: Traktat Konstytucyjny UE,
konkluzje prezydencji UE z grudnia 2003 etc.). Koœcio³y i religie w Europie s¹
czêœci¹ ¿ycia publicznego. Pañstwa cz³onkowskie UE oraz Koœcio³y i wspólnoty
religijne w UE podzielaj¹ ideê tolerancji miêdzy Koœcio³ami i religiami.

Oczekujemy, ¿e jakiekolwiek przysz³e pañstwo cz³onkowskie UE bêdzie
podzielaæ tê ideê i bêdzie wyra¿aæ j¹ poprzez swoj¹ postawê wobec Koœcio-
³ów i wszystkich wspólnot religijnych znajduj¹cych siê na jego terytorium.
Zasadniczym wskaŸnikiem sytuacji wewnêtrznej, stabilnoœci oraz spójnoœci spo-
³ecznej wszystkich pañstw cz³onkowskich UE i krajów kandyduj¹cych do UE s¹
relacje miêdzy wspólnotami etnicznymi i religijnymi. Mimo ¿e zauwa¿amy w
Turcji ostatnich lat g³êbokie zmiany, to wci¹¿ niestety dostrzegamy w tym wzglê-
dzie wiele problemów.

UE jest wspólnot¹ pañstw i narodów, w której wartoœci sprawiedliwoœci, po-
koju, solidarnoœci, pluralizmu, pojednania, tolerancji, wolnoœci s³owa i wzajem-
nego szacunku zosta³y uznane przez dokumenty, które s¹ dla UE wi¹¿¹ce. UE
d¹¿y do tego, ¿eby uczyniæ te wartoœci niezbywaln¹ czêœci¹ codziennego ¿ycia.
Na obecnym etapie nie dostrzegamy takich samych przejawów wzmiankowanych
wartoœci w Turcji.

Nadal pojawiaj¹ siê doniesienia o torturach w wiêzieniach,  problemach z
przestrzeganiem wolnoœci s³owa oraz  przeœladowaniu mniejszoœci. Uczciwe
omówienie historii, szczególnie tej jej czêœci, która dotyczy stosunku Turcji do jej
s¹siadów oraz która uwzglêdnia uznanie ran i pope³nionych przestêpstw, jest ko-
niecznym warunkiem uzdrowienia wspomnieñ i prawdziwego pojednania w spo-
³eczeñstwie. Nie zosta³o to jeszcze osi¹gniête. Pod tym wzglêdem szczególne
znaczenie maj¹ relacje Turcji z mniejszoœci¹ ormiañsk¹.

Obecnie pojawiaj¹ siê tak¿e doniesienia o rozbie¿noœciach miêdzy uzgodnio-
nymi normami a ich wprowadzaniem w ¿ycie. Poziom przyjêtych norm musi
zostaæ urzeczywistniony i utrzymany w ¿yciu codziennym. Trwa³oœæ jest jednym
z podstawowych kryteriów, których nie mo¿na lekcewa¿yæ. Przy ocenianiu goto-
woœci ka¿dego kraju kandyduj¹cego do UE pod wzglêdem ostatecznego rozpo-
czêcia rozmów akcesyjnych UE ustali³a podstawowe warunki wstêpne. Jeœli UE
chce byæ wierna swoim w³asnym kryteriom, to przy ocenie ka¿dego kraju kan-
dyduj¹cego musi unikaæ wszelkich sk³onnoœci do podwójnych standardów.
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Z tej perspektywy Koœcio³y w Europie ¿ywi¹ g³êboki niepokój w odniesieniu
do sytuacji chrzeœcijañskich mniejszoœci. Mimo obietnic ze strony stosownych
w³adz tureckich wspólnoty chrzeœcijañskie w tym kraju wci¹¿ musz¹ zmagaæ siê
z wieloma problemami dotycz¹cymi statusu prawnego, praw maj¹tkowych i roz-
woju programów nauczania. W naszej ocenie wzmiankowane problemy maj¹ nie
tylko wymiar prawny, lecz tak¿e wynikaj¹ z braku otwartego i sprawiedliwego
podejœcia do tradycyjnych religii oraz do mniejszoœci etnicznych.

S¹dzimy, ¿e obecne tureckie rozumienie roli pañstwa jako gwaranta laickoœci
oznacza utrzymanie systemu religii zarz¹dzanej przez pañstwo w celu ogranicze-
nia ekstremistycznych grup islamskich. System ten utrudnia jednak ¿ycie innym
grupom religijnym, w tym i wspólnotom chrzeœcijañskim. Dla nas jest to znak
nieuniknionej chwiejnoœci oraz przejaw ograniczania wolnoœci religijnej w tym
kraju.

Sama Unia musi zmierzyæ siê z wieloma wewnêtrznymi wyzwaniami. Po po-
szerzeniu o 10 nowych pañstw i po przewidywanym dalszym poszerzeniu w prze-
ci¹gu dwóch lat stabilnoœæ Unii stanie siê spraw¹ najwy¿szej wagi. Ta nowa sy-
tuacja domaga siê pe³nego rozpoznania i opanowana. Szczegó³owa dyskusja na
temat ostatecznego kszta³tu Unii oraz na temat idei Unii jest nieodzownym wy-
mogiem dla jej przysz³oœci.

Tak samo wa¿ne jest, aby Unia wpierw upora³a siê w sposób zadowalaj¹cy z
wprowadzeniem w ¿ycie mo¿liwego do przyjêcia modelu spójnoœci spo³eczeñ-
stwa, które ju¿ teraz istnieje na obszarze Unii. Z tej perspektywy spo³eczna, poli-
tyczna i kulturowa integracja spo³ecznoœci imigrantów, którzy ¿yj¹ na obszarze
Unii, odgrywa znacz¹c¹ i coraz to wiêksz¹ rolê. Prawdziwe ¿ycie pokaza³o, ¿e
poprawa sytuacji materialnej imigrantów sama w sobie nie rozwi¹zuje problemu
ich kulturowej i spo³ecznej adaptacji.

Decyzja o rozpoczêciu przez UE rozmów akcesyjnych z Turcj¹ bêdzie mia³a
daleko id¹ce konsekwencje dla przysz³oœci Unii. Ryzyko, i¿ ta wa¿na decyzja po-
lityczna zostanie podjêta bez wystarczaj¹cego poparcia ze strony obywateli Unii,
mo¿e doprowadziæ do zwiêkszenia dystansu miêdzy ni¹ a jej obywatelami. Za-
chêcamy UE do wzmocnienia szerokiej debaty na temat to¿samoœci europejskiej.
Etniczne, kulturowe i religijne czynniki, na których opieraj¹ siê relacje miêdzy-
ludzkie, s¹ jej istotnymi sk³adnikami. Zaanga¿owanie spo³eczeñstwa obywatel-
skiego, obywateli i narodów Europy ma kluczowe znaczenie dla jej pomyœlnego
wyniku. Koœcio³y w Europie s¹ gotowe do odegrania swojej roli w tej dyskusji.

Koœcio³y w Europie pragn¹, aby wartoœci takie jak: pojednanie, pokój i soli-
darnoœæ miêdzy narodami i ludŸmi oraz w obrêbie wszystkich spo³eczeñstw w
Europie, by³y g³ówn¹ si³¹ napêdow¹ rozwoju tego kontynentu w przysz³oœci.
Z tej perspektywy pog³êbianie relacji miêdzy UE a Turcj¹ jest procesem, w któ-
rym wszyscy winni wspó³dzia³aæ.

T³umaczenie: Miros³aw Jersak
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Miêdzynarodowy Katolicko-¯ydowski Komitet £¹cznoœci zosta³ utworzony w
1970 r. Wspó³tworz¹ go delegaci Stolicy Apostolskiej oraz przedstawiciele organi-
zacji ¿ydowskich o zasiêgu œwiatowym, skupione w Miêdzynarodowym Komitecie
¯ydowskim ds. Konsultacji Miêdzyreligijnych. Od 1970 do 1974 r. prace Komitetu
£¹cznoœci ze strony katolickiej koordynowa³ Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan, a
od 1975 r. Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem1 . W latach 1970–2008
Komitet £¹cznoœci obradowa³ dziewiêtnaœcie razy: w Pary¿u – 1971, Marsylii –
1972, Antwerpii – 1973, Rzymie – 1975, Jerozolimie – 1976, Wenecji – 1977, Tole-
do i Madrycie – 1978, Ratyzbonie – 1979, Londynie – 1981, Mediolanie – 1982,
Amsterdamie – 1984, Rzymie – 1985, Pradze – 1990, Baltimore – 1992, Jerozoli-
mie – 1994, Watykanie – 1998, Nowym Jorku – 2001, Buenos-Aires – 2004, Buda-
peszcie – 20082 . Cz³onkowie Komitetu £¹cznoœci, pocz¹wszy od konsultacji w Je-
rozolimie (1994), wydawali ka¿dorazowo dwa rodzaje dokumentów: oficjalne spra-
wozdania z odbytych konsultacji oraz wspólne oœwiadczenia. Pojawiaj¹ce siê w
ostatnim czasie kontrowersje zwi¹zane z odmiennym spojrzeniem obu delegacji na
postawê Piusa XII w czasie drugiej wojny œwiatowej, spowodowa³y, ¿e na zakoñ-
czenie ostatnich obrad, które odby³y siê w Budapeszcie, wydano tylko wspólny ko-
munikat okreœlony terminem „deklaracja”.

1 W t³umaczonym poni¿ej tekœcie, zgodnie z orygina³em, watykañska instytucja jest okreœlona jako Ko-
misja ds. Kontaktów Religijnych z ¯ydami.

2 Sprawozdania oraz inne dokumenty z pierwszych siedemnastu spotkañ znajduj¹ siê w G. Ignatowski,
Na drogach pojednania. Miêdzynarodowy Katolicko-¯ydowski Komitet £¹cznoœci, £ódŸ 2003, s. 170–241.
Oœwiadczenie z obrad w Buenos-Aires publikuje: SiDE 2005, nr 1, s. 220–224.
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Ka¿de spo³eczeñstwo musi szanowaæ i broniæ
ludzkiej godnoœci3

Deklaracja koñcowa z obrad Miêdzynarodowego
Katolicko-¯ydowskiego Komitetu £¹cznoœci

Budapeszt, 12 listopada 2008 r.

Dziewiêtnaste spotkanie Miêdzynarodowego Katolicko-¯ydowskiego Komite-
tu £¹cznoœci, który wspó³tworz¹ watykañska Komisja ds. Kontaktów Religijnych
z ¯ydami oraz Miêdzynarodowy Komitet ¯ydowski ds. Konsultacji Miêdzyreli-
gijnych, odby³o siê na Wêgrzech, w Budapeszcie, w dniach od 9 do 12 listopada
2008 r. Funkcjê gospodarza obrad pe³ni³a Konferencja Katolickich Biskupów
Wêgier oraz Federacja Wêgierskich Wspólnot ¯ydowskich. By³o to drugie spo-
tkanie Komitetu £¹cznoœci w Europie Œrodkowej. Pierwsze odby³o siê w Pradze,
w 1990 r. W czasie praskich obrad uczestnicy oœwiadczyli, ¿e antysemityzm jest
grzechem przeciwko Bogu i ludzkoœci4 . Tematyka obecnego spotkania skoncen-
trowa³a siê na zagadnieniach dotycz¹cych znaczenia religii we wspó³czesnym
œwieckim spo³eczeñstwie oraz kwestii aktualnego stanu stosunków katolicko-
¿ydowskich w Europie Wschodniej.

W ostatnich dekadach dialog katolicko-¿ydowski charakteryzowa³ siê
wzrostem braterstwa i wzajemnego zrozumienia, które pozwoli³o nam zbudowaæ
atmosferê zaufania i przekonania do siebie. Z tego te¿ powodu dialog katolicko-
¿ydowski mo¿e staæ siê znakiem nadziei i inspiracji dla problemów wspó³czesne-
go œwiata. Nowy duch wzajemnego braterstwa i troski mo¿e byæ najwa¿niejszym
symbolem, który mamy do zaoferowania naszym spo³eczeñstwom. Oznak¹ tego
by³o pierwsze jak dotychczas spotkanie grupy m³odych liderów, katolików i
¯ydów, którzy brali udzia³ w kilkudniowych modlitwach za obrady Komitetu
£¹cznoœci, w których uczestniczyli oni jako pe³noprawni delegaci5 .

Wybór Wêgier na spotkanie Miêdzynarodowego Komitetu £¹cznoœci odzwier-
ciedla pragnienie jego cz³onków, aby wzmocniæ relacje katolicko-¿ydowskie w
Europie Œrodkowej i Wschodniej. Ponadto fakt, ¿e Wêgry, a szczególnie Buda-
peszt, ciesz¹ siê têtni¹cym ¿yciem wspólnot katolickich i ¿ydowskich, doœwiad-

3 Tekst przet³umaczono na podstawie: Every Society Must Respect and Defend Human Dignity, zenit.org/
article-24244?/english (13 listopada 2008).

4 Nie jest to œcis³a informacja. W sprawozdaniu z obrad w Pradze czytamy, ¿e „katoliccy cz³onkowie
Komitetu £¹cznoœci potêpili antysemityzm oraz wszelkie formy rasizmu jako stanowi¹ce grzech przeciwko
Bogu i ludzkoœci, a tak¿e podkreœlili, ¿e nie mo¿na byæ autentycznym chrzeœcijaninem i zarazem antyse-
mit¹”. Zob.: G. Ignatowski, Na drogach pojednania, s. 200.

5 Nale¿y w tym miejscu odnotowaæ, ¿e pierwsze spotkanie Komitetu £¹cznoœci z szersz¹ reprezentacj¹
m³odych liderów odby³o siê ju¿ w Amsterdamie, w 1984 r.
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czaj¹cymi odrodzenia w postkomunistycznych krajach, sprawia, ¿e miejsce obrad
by³o czymœ naturalnym.

9 listopada przypada³a 70. rocznica Kristallnacht, które to wydarzenie jest
uwa¿ane za pocz¹tek Szoah. By³o wiêc rzecz¹ oczywist¹, ¿e obrady Komitetu
£¹cznoœci rozpoczê³y siê od wspomnienia tego wydarzenia przez doktora Pétera
Feldmájera – przewodnicz¹cego Federacji Wêgierskich Wspólnot ¯ydowskich
oraz kardyna³a Pétera Erdõ – prymasa Wêgier. Poruszaj¹ce wypowiedzi Benedyk-
ta XVI na ten temat zosta³y odnotowane i przyjête z du¿¹ ¿yczliwoœci¹6 .

Oficjalna ceremonia otwarcia odby³a siê w Królewskim Pa³acu Buda (Bu-
davári Palota). Z³o¿y³y siê na ni¹ wypowiedzi: kardyna³a Waltera Kaspera – prze-
wodnicz¹cego  watykañskiej Komisji ds. Religijnych Kontaktów z ¯ydami, rabi-
na Davida Rosena – przewodnicz¹cego Miêdzynarodowego Komitetu ¯ydow-
skiego ds. Konsultacji Miêdzyreligijnych oraz wspomnianych ju¿ Pétera Erdõ
oraz Pétera Feldmájera.

Pierwsza sesja obrad Miêdzynarodowego Komitetu £¹cznoœci poœwiêcona
zosta³a znaczeniu religii w spo³eczeñstwie œwieckim. Referaty na ten temat wy-
g³osili: profesor Jozsef Schweitzer, emerytowany rektor Rabinicznego Semina-
rium w Budapeszcie i kardyna³ Theodore McCarrick – by³y arcybiskup Waszyng-
tonu. Koncentruj¹c uwagê na wêgierskiej ¿ydowskiej wspólnocie w ostatnim
piêædziesiêcioleciu, rabin Schweitzer przedstawi³ walkê, któr¹ czêsto podejmo-
wa³y obie spo³ecznoœci dla podtrzymania religijnej wspólnoty w czasach, kiedy
w³adze œwieckie doprowadzi³y do tego, ¿e publiczne wyznawanie wiary by³o nie-
legalne i zawsze stanowi³o wyzwanie. Kardyna³ McCarrick, odwo³uj¹c siê do
wspó³czesnego spo³eczeñstwa amerykañskiego, wskaza³ na pozytywne skutki, ja-
kie wywieraj¹ instytucje religijne za pomoc¹ zró¿nicowanych mediów na ludzi
œwieckich, a mianowicie, na transcendentne wartoœci moralne, akcje charytatyw-
ne i skarby kultury. Po wyg³oszonych referatach nast¹pi³a dyskusja.

¯ydzi i chrzeœcijanie staj¹ wobec wyzwañ dotycz¹cych religijnego ¿ycia w
spo³eczeñstwach, które s¹ œwieckie. Wartoœci religijne nie s¹ ju¿ akceptowane
przez wszystkich, mimo ¿e pozostaj¹ istotne dla dobra jednostek oraz spo³e-
czeñstw. Ka¿da spo³ecznoœæ musi respektowaæ i broniæ zarówno ludzkiej godno-
œci, jak i praw cz³owieka. Szanuj¹c pozytywne wartoœci demokracji bezpoœred-
niej, przypominamy jednoczeœnie, ¿e pañstwo jest odpowiedzialne za ochronê
spo³eczeñstwa przed ekstremizmem, przed brakiem wra¿liwoœci dla kulturalnych
i moralnych wartoœci religijnych tradycji. My, jako religijni przywódcy, wzywa-
my cz³onków naszych wspólnot do przyjêcia odpowiedzialnoœci za popieranie
szacunku i wzajemnego zrozumienia. Wolnoœæ do wyznawania w³asnej religii

6 9 listopada 2008 r. Benedykt XVI podczas modlitwy „Anio³ Pañski” potêpi³ antysemityzm oraz prosi³
zgromadzonych na placu œw. Piotra „o modlitwê za ofiary tamtego czasu oraz okazywanie g³êbokiej solidar-
noœci z ludem ¿ydowskim na ca³ym œwiecie”.
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musi byæ zagwarantowana zarówno jednostkom, jak i ca³ym wspólnotom przez
odpowiednie w³adze – duchowe i cywilne. Katolicy i ¯ydzi, zachowuj¹c swoje
tradycyjne wartoœci, maj¹ etyczne zobowi¹zanie do okazywania odpowiedzialno-
œci religijnej za spo³eczeñstwo i wychowywania przysz³ych pokoleñ. Jest to
szczególnie wa¿ne wspó³czeœnie, kiedy w niektórych czêœciach Europy Wschod-
niej i Œrodkowej nastêpuje wzrost ksenofobii, przejawów rasizmu i antysemity-
zmu. Stale ubolewamy nad umotywowanymi religijnie aktami przemocy, zwraca-
j¹c szczególn¹ uwagê na ich wybuchy przeciwko chrzeœcijanom w Republice In-
dii i Republice Federalnej Iraku oraz na antysemickie wyst¹pienia w Europie i na
Bliskim Wschodzie.

W drugim dniu obrad skoncentrowano siê na aktualnym stanie relacji
¿ydowsko-katolickich w Europie Wschodniej. Profesor Stanis³aw Krajewski z
Polski mówi³ o spo³ecznym kontekœcie ¿ycia ¯ydów i katolików w wielu kra-
jach Europy Œrodkowej i Wschodniej. Profesor Balázs Schanda z Wêgier
przedstawi³ warunki prawne, w jakich funkcjonuj¹ obie religijne wspólnoty.
Sesja popo³udniowa zosta³a przeznaczona na spotkanie z ¯ydami wêgierski-
mi. W ramach wprowadzenia wyst¹pi³ rabin Alfréd Joel Schõner, rektor Semi-
narium Rabinicznego i Uniwersytetu ¯ydowskiego na Wêgrzech (by³ego se-
minarium rabinicznego). Cz³onkowie Miêdzynarodowego Komitetu £¹czno-
œci zwiedzili nastêpnie g³ówne obiekty zwi¹zane z ¿ydowsk¹ i chrzeœcijañsk¹
histori¹ Wêgier.

Wieczorem, na zakoñczenie drugiego dnia spotkania Komitetu £¹cznoœci,
wêgierska wspólnota ¿ydowska wraz z ambasad¹ Pañstwa Izrael wyda³a uroczy-
ste przyjêcie z okazji 60. rocznicy ustanowienia Pañstwa Izrael. Na temat tego
wydarzenia wypowiadali siê: ambasador Izraela na Wêgrzech – Aliza Bin-Noun,
rabin Mordechai Piron – przewodnicz¹cy Miêdzynarodowego Komitetu ¯ydow-
skiego ds. Konsultacji Miêdzyreligijnych oraz kardyna³ Walter Kasper.

W ostatnim dniu spotkania Miêdzynarodowy Komitet £¹cznoœci omówi³
zagadnienia bie¿¹ce. Pracowano tak¿e w grupach roboczych, które zajmowa³y
siê wspólnymi projektami dotycz¹cymi edukacji i formacji nowych liderów dla
relacji katolicko-¿ydowskich. Maj¹c na uwadze powy¿sze prace, nale¿y odno-
towaæ inicjatywê podjêcia trójstronnego dialogu (w³¹czaj¹c chrzeœcijan prawo-
s³awnych – partnerów Miêdzynarodowego Komitetu ¯ydowskiego ds. Konsul-
tacji Miêdzyreligijnych oraz Stolicy Apostolskiej), z przedstawicielami islamu,
nale¿¹cymi do Marokañskiej Ligi Szkó³ Muzu³mañskich. Zarekomendowano
powo³anie oœwiatowego podkomitetu, który mia³by dopomagaæ w rozpo-
wszechnianiu wiedzy na temat tego dialogu i jego rozwoju. Wskazano tak¿e na
potrzebê utworzenia ma³ej grupy, sk³adaj¹cej siê z ¿ydowskich i katolickich
przywódców, maj¹cej zaj¹æ siê przygotowaniem konferencji, która obradowa³a-
by pod auspicjami Miêdzynarodowego Komitetu £¹cznoœci w Castel Gandolfo,
w czerwcu 2009 r.
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Obecny kryzys ekonomiczny uœwiadamia nam jednoœæ i powi¹zanie ca³ej
ludzkiej rodziny. Odpowiedzialnoœæ za aktualny kryzys nie powinna byæ przypi-
sywana ¿adnej pojedynczej grupie religijnej, ekonomicznej, spo³ecznej lub et-
nicznej. Wyra¿amy szczególn¹ troskê o najbardziej bezbronnych cz³onków spo³e-
czeñstwa, szczególnie o ubogich, którzy zawsze cierpi¹ najbardziej z powodu
dramatycznych zmian sytuacji ekonomicznej. Staramy siê wys³aæ przes³anie na-
dziei, które zachêca wszystkich, aby postêpowali zgodnie z zasadami ekonomicz-
nej sprawiedliwoœci i ludzkiej solidarnoœci.

T³umaczenie: Grzegorz Ignatowski
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PATRIARCHA ALEKSY II
(1929-2008)

Zmar³y 5 grudnia 2008  w wieku 79 lat patriarcha moskiewski i ca³ej Rosji
Aleksy II sta³ na czele Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (RKP) od 1990
roku.

Urodzi³ siê 23 lutego 1929  w Tallinie jako Aleksiej Michaj³owicz Ridigier.
Jego ojciec wywodzi³ siê ze starego rodu zruszczonych Niemców z Kurlandii. Je-
den z jego przodków – Friedrich Wilhelm von Rüdiger pod koniec XVIII wieku
przyj¹³ prawos³awie, zapocz¹tkowuj¹c jedn¹ z linii tego rodu, zas³u¿onego dla
Rosji zw³aszcza w dziedzinie wojskowej. Ojciec patriarchy – Michai³ osiedli³ siê
w Tallinie i tam w 1940 zosta³ duchownym.

Zmar³y patriarcha jako m³ody cz³owiek pos³ugiwa³ w charakterze ministranta
w cerkwiach stolicy Estonii, jego ojcem duchowym by³ ks. protojerej Joann Bo-
gojawleñski, póŸniejszy biskup talliñski i estoñski Izydor. W 1947  wst¹pi³ do
Leningradzkiego Seminarium Duchownego, które ukoñczy³ w dwa lata póŸniej.
15 kwietnia 1950 zosta³ wyœwiêcony na diakona i w dwa dni póŸniej na kap³ana,
po czym pracowaù jako proboszcz w cerkwi Objawienia Pañskiego w mieúcie
Jõhvi koùo Tallina. W 1953 ukoñczyù Akademiæ Duchownà w Leningradzie, uzy-
skuj¹c stopieñ kandydata teologii. W 1957 zosta³ proboszczem jednej z parafii w
Tartu i dziekanem tamtejszego okrêgu koœcielnego. 3 marca 1961 przyj¹³ postrzy-
¿yny mnisze, 14 sierpnia tego samego roku Œwiêty Synod RKP mianowa³ go bi-
skupem talliñskim i estoñskim, zlecaj¹c mu jednoczeœnie czasowe kierowanie
diecezj¹ rysk¹. Sakrê biskupi¹ przyj¹³ 3 wrzeœnia 1961 w katedrze œw. Aleksandra
Newskiego w stolicy Estonii. Wkrótce potem  zosta³ wiceprzewodnicz¹cym Wy-
dzia³u Zewnêtrznych Stosunków Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego. 23
czerwca 1964 Synod wyniós³ go do godnoœci arcybiskupa, a 22 grudnia tego¿
roku powo³a³ na kierownika (kanclerza) Patriarchatu Moskiewskiego, z czym
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³¹czy³o siê sta³e cz³onkostwo Œwiêtego Synodu – organu na co dzieñ zarz¹dzaj¹-
cego Koœcio³em; funkcjê tê pe³ni³ do 1986 roku. W latach 1963-1979 by³ cz³on-
kiem Komisji Œwiêtego Synodu ds. Jednoœci Chrzeœcijañskiej i Stosunków Miê-
dzykoœcielnych.

W 1968 w³adze koœcielne podnios³y abp. Aleksego do godnoœci metropolity.
W ró¿nych okresach czasu pe³ni³ wiele    dodatkowych funkcji w Koœciele, m. in.
uczestniczy³ w przygotowaniach i przeprowadzeniu obchodów 50-lecia (1968) i
60-lecia (1978) przywrócenia patriarchatu w RKP, Soboru Lokalnego w 1971
oraz obchodów 1000-lecia chrztu Rusi w 1988 roku.

29 czerwca 1986 zosta³ mianowany metropolit¹ leningradzkim i nowogrodz-
kim, pozostaj¹c jednoczeœnie nadal metropolit¹ talliñskim i estoñskim. Na Sobo-
rze Lokalnym, zwo³anym po œmierci patriarchy Pimena, wybrano go 7 czerwca
1990 piêtnastym patriarch¹ moskiewskim i ca³ej Rosji – g³ow¹ RKP. Jego introni-
zacja, czyli oficjalne objêcie urzêdu, odby³a siê w 3 dni póŸniej.

Podczas swej d³ugoletniej dzia³alnoœci koœcielnej Aleksy bra³ czynny udzia³ w
wielu wa¿nych wydarzeniach koœcielnych i ekumenicznych.

Jako przewodnicz¹cy delegacji RKP uczestniczy³ w rozmowach teologicznych
z przedstawicielami Koœcio³ów Ewangelickich  w Republice Federalnej Niemiec,
Niemieckiej Republice Demokratycznej i Finlandii.

By³ cz³onkiem delegacji na III Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio-
³ów (ŒRK) w New Delhi (Indie) w 1961, które przyjê³o Koœció³ rosyjski w poczet
swoich cz³onków. Wzi¹³ aktywny udzia³ w zorganizowanej przez ŒRK Œwiatowej
Konferencji ds. Koœcio³a i Spo³eczeñstwa (Genewa, Szwajcaria, 1966).  By³
cz³onkiem Komitetu Naczelnego (1961-1968) i  Komisji Wiara i Ustrój (1964-
1968) ŒRK.

Szczególnie du¿¹ aktywnoœæ wykazywa³ we wspó³pracy z Konferencj¹ Ko-
œcio³ów Europejskich (KKE). Od 1964 by³ cz³onkiem Prezydium, od 1971 – wi-
ceprzewodnicz¹cym, a w latach 1987-1992 przewodnicz¹cym KKE. Podczas VIII
Zgromadzenia Ogólnego KKE na Krecie (1979) wyg³osi³ g³ówny referat na te-
mat: „W mocy Ducha Œwiêtego – wyzwoleni dla œwiata”.

Od 1972 by³ cz³onkiem Wspólnego Komitetu KKE i rzymskokatolickiej Rady
Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). By³ wspó³przewodnicz¹cym I Euro-
pejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego (EZE), zwo³anego wspólnie przez KKE
i  CCEE w Bazylei (Szwajcaria) w maju 1989 roku. Podczas  II EZE, które odby-
³o siê w 1997 w Grazu (Austria), wyg³osi³ przemówienie.

Œwiatowa Konferencja „¯ycie i Pokój” w Uppsali (Szwecja, 1983) wybra³a go
w poczet jednego z jej prezydentów.

By³ te¿ inicjatorem i uczestnikiem ró¿nych przedsiêwziêæ ekumenicznych,
miêdzyreligijnych i pokojowych na terenie swojego kraju.

W 1984 uzyska³ doktorat w Akademii Teologicznej w Leningradzie. Posiada³
doktoraty honorowe teologii uczelni na Wêgrzech, w USA, Czechach, Serbii,
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Gruzji, a tak¿e filologii Uniwersytetu w St. Petersburgu. By³ honorowym obywa-
telem kilku miast rosyjskich, m. in. Moskwy i St. Petersburga.

By³ redaktorem naczelnym „Encyklopedii prawos³awnej” (dotychczas ukaza³o
siê jej 18 tomów).

Patriarch¹ Koœcio³a rosyjskiego zosta³ w momencie  upadku ZSRR.  Natych-
miast zaanga¿owa³ siê w odbudowê ¿ycia religijnego na terenie Federacji Rosyj-
skiej, ale tak¿e w lokalnych Koœcio³ach podporz¹dkowanych kanonicznie Mo-
skwie. Odradza³y siê monastery, seminaria duchowne, budowano nowe koœcio³y.

Aleksy rywalizowa³ o wp³ywy w prawos³awnym œwiecie z patriarch¹ Konstan-
tynopola, jak np. w konflikcie o uprawnienia jurysdykcyjne wobec prawos³aw-
nych w Estonii i na Ukrainie.

Wobec Watykanu, szczególnie za pontyfikatu Jana Paw³a II, nie ukrywa³ dy-
stansu. Bardzo boleœnie odczu³ oderwanie od Patriarchatu Moskiewskiego Ko-
œcio³a Greckokatolickiego na Ukrainie Zachodniej, zlikwidowanego przez komu-
nistów po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej i poddanego jurysdykcji prawo-
s³awnej. Innym punktem zapalnym w relacjach z Watykanem  by³o ustanowienie
na terenie ca³ej Rosji,   na „kanonicznych ziemiach prawos³awia”,  trwa³ych
struktur Koœcio³a Rzymskokatolickiego. G³ównie z tych powodów nie dosz³o do
wizyty papie¿a Jana Paw³a II w Rosji ani nawet do spotkania papie¿a i patriarchy
na neutralnym gruncie. Zdecydowanie przychylniej wyra¿a³ siê o Benedykcie
XVI, maj¹c nadziejê, ¿e kwestie sporne  zostan¹ wyjaœnione, a tym samym zosta-
nie utorowana droga do spotkania biskupa Rzymu z patriarch¹ moskiewskim.

Niew¹tpliw¹ zas³ug¹ Aleksego II by³o  pojednanie Patriarchatu Moskiewskie-
go z RKP poza Granicami Rosji. Zmar³y patriarcha by³ wielkim orêdownikiem
tego porozumienia. Ten ukonstytuowany w 1920 z emigrantów rosyjskich Ko-
œció³ uwa¿a³ siê za nierozdzieln¹ duchow¹ czêœæ sk³adow¹ Koœcio³a rosyjskiego,
za jego woln¹ czêœæ. Równie¿ po upadku komunizmu Koœció³ emigracyjny od-
rzuca³ przez kilkanaœcie lat mo¿liwoœæ podporz¹dkowania siê z przyczyn poli-
tycznych patriarsze moskiewskiemu, zarzucaj¹c mu „pakt z sowieckim szata-
nem”. W wyniku d³ugich i cierpliwych rozmów 17 maja 2007 roku dosz³o do
zjednoczenia obu struktur koœcielnych. Akt porozumienia podpisali patriarcha
Aleksy II i metropolita £awr, zwierzchnik rosyjskiego prawos³awia za granic¹
(zmar³ 16 marca 2008). Uroczystoœæ odby³a siê w sto³ecznym soborze katedral-
nym Chrystusa Zbawiciela, uczestniczy³ w niej prezydent Putin. Podpisanie Aktu
o kanonicznym zjednoczeniu RKP za Granic¹ z Koœcio³em macierzystym by³o
„bezcennym triumfem dla naszego Koœcio³a, który zebra³ w jedno swoj¹ owczar-
niê, i dla naszego ca³ego narodu” – stwierdzi³ patriarcha Aleksy II.

Jako zwierzchnik RKP w czasie ponad 120 podró¿y odwiedzi³ ³¹cznie 81 die-
cezji w samej Rosji i w krajach b. ZSRR. Przewodniczy³ 84 obrzêdom konsekra-
cji biskupich, w tym 71 jako patriarcha, oraz wyœwiêci³ ponad 400 ksiê¿y i pra-
wie tylu samo diakonów. Wysi³ek ten by³ niezbêdny po upadku systemu komuni-
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stycznego i o¿ywieniu ¿ycia religijnego. Nowe parafie i nowe diecezje potrzebo-
wa³y wielu nowych ksiê¿y i biskupów, gdy¿ tylko w ten sposób mo¿liwe by³o
docieranie z przekazem Ewangelii do najodleglejszych zak¹tków ogromnego kra-
ju. Obecnie RKP dzieli siê na 142 diecezje (eparchie) i ma 193 biskupów, w tym
143 diecezjalnych i 46 pomocniczych. 14 hierarchów jest na emeryturze. W RKP
istniej¹ 732 klasztory, w tym w samej Rosji jest 219 klasztorów mêskich i 240
¿eñskich, w krajach Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw (czyli na terenie dawnego
ZSRR, bez 3 pañstw nadba³tyckich) – 128 mêskich i 139 ¿eñskich, a w „krajach
dalszej zagranicy” istniej¹ po 3 klasztory mêskie i ¿eñskie. W ramach RKP dzia-
³aj¹ 27942 parafie, w których pracuje 26540 kap³anów i 3301 diakonów.

Poœwiêca³ wiele uwagi kszta³ceniu duchownych, edukacji religijnej œwieckich
oraz edukacji duchowej i moralnej m³odego pokolenia. W tym celu z jego pe³n¹
akceptacj¹ w seminariach teologicznych, kolegiach i szko³ach parafialnych nast¹-
pi³  powa¿ny rozwój  religijnej edukacji i katechizacji. W po³owie lat 90. mo¿liwe
by³o podjêcie na nowo  przez Koœció³ pracy misyjnej. Poœwiêca³ te¿ du¿o uwagi
kszta³towaniu nowych relacji miêdzy pañstwem a Koœcio³em. By³ zwolennikiem
rozdzia³u Koœcio³a i pañstwa i nie mieszania siê wzajemnie w sprawy drugiego
partnera. Jednoczeœnie jednak uwa¿a³, ¿e s¹ pewne obszary ¿ycia spo³ecznego, w
których winna mieæ miejsce wspó³praca miêdzy Koœcio³em, pañstwem i instytu-
cjami ¿ycia publicznego. Zalicza³ do nich dzia³alnoœæ charytatywn¹ i duszpa-
stersk¹ wobec ludzi starych, chorych i wiêzionych.

Patriarcha zdo³a³ tak¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z instytucjami odpowiedzialnymi
za ochronê zabytków kultury. Podpisa³ wiele porozumieñ z ministerstwem kultu-
ry i kierownictwem ró¿nych muzeów mieszcz¹cych siê na terenie zabytkowych
klasztorów. Dziêki temu nie tylko uda³o siê pozyskaæ œrodki na odnowienie klasz-
torów, lecz tak¿e zasiedliæ je znowu mnichami i mniszkami. Odrodzone wspólno-
ty zakonne w porozumieniu z instytucjami pañstwowymi podejmuj¹ czêsto dzia-
³alnoœæ w zakresie pracy socjalnej i opieki zdrowotnej.

Liturgiê ¿a³obn¹ w intencji patriarchy Aleksego II odprawiono 9 grudnia w
moskiewskiej œwi¹tyni Chrystusa Zbawiciela. Przewodniczy³ jej metropolita smo-
leñski i kaliningradzki Cyryl, pe³ni¹cy obowi¹zki g³owy Koœcio³a (locum tenens)
do czasu wybory nowego zwierzchnika. Uczestniczyli w niej przedstawiciele
wszystkich Koœcio³ów prawos³awnych, w tym kilku patriarchów i innych
zwierzchników – ³¹cznie ok. 200 hierarchów i ksiê¿y, oraz delegacje innych wy-
znañ chrzeœcijañskich i wspólnot religijnych.

Wraz z Cyrylem liturgiê koncelebrowali m. in. patriarchowie: konstantynopol-
ski – Bart³omiej I, gruziñski – katolikos Eliasz II i rumuñski – Daniel, arcybisku-
pi: Aten i ca³ej Grecji – Hieronim oraz Tirany i ca³ej Albanii – Anastazy, metro-
polici: Ziem Czeskich i S³owacji – Krzysztof, czarnogórski – Amfilochiusz i fiñ-
ski Leon. Obecni byli katolikos wszystkich Ormian Garekin II, syro-malankarski
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arcybiskup Bombaju Geevargese  Mar Koorillos, anglikañski biskup Londynu –
Richard Chartres, biskupi ewangeliccy z Niemiec, Norwegii, Finlandii i innych
krajów.

Na czele delegacji watykañskiej sta³ kard. Walter Kasper, przewodnicz¹cy Pa-
pieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, a w jej sk³adzie byli m. in. kard. Roger
Etchegaray, emerytowany przewodnicz¹cy Papieskich Rad „Cor Unum” i „Iusti-
tia et Pax” oraz przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Rosji abp Antonio Manini.
Do Moskwy przyby³ równie¿ brat Alois, przeor Wspólnoty w Taizé.

Licznie reprezentowany by³ œwiat polityki. W œwi¹tyni Chrystusa Zbawiciela
obecni byli prezydenci: Rosji – Dmitrij Miedwiediew, Armenii – Ser¿ Sarkissian,
Bia³orusi – Aleksander £ukaszenko, Mo³dawii – Vladimir Poronin i Serbii – Bo-
ris Taciæ, premier Rosji W³adimir Putin oraz szereg innych polityków.

Metropolita Cyryl przypomnia³, ¿e 18 lat temu Aleksy II obj¹³ Koœció³ os³a-
biony dziesiêcioleciami represji. „Podobnie jak chory, któremu po d³ugim poby-
cie w ³ó¿ku pozwolono wstaæ, nasz Koœció³ na pocz¹tku by³ s³aby”. Podkreœli³, ¿e
w tym samym czasie stanê³y przed Rosj¹ „ogromne wyzwania historyczne”. „S³a-
by Koœció³ rosyjski musia³ wzi¹æ na siebie te wyzwania, nie porzuci³ swego naro-
du i pomóg³ mu urosn¹æ w wierze”.

Po zakoñczeniu liturgii trumnê z cia³em patriarchy wyniesiono na zewn¹trz i
przeniesiono w procesji wokó³ cerkwi, po czym przy wtórze 12 uderzeñ dzwonu
Chrystusa Zbawiciela kondukt ¿a³obny uda³ siê do soboru katedralnego Objawie-
nia Pañskiego. Po dotarciu na miejsce odby³a siê krótka uroczystoœæ pogrzebowa,
po czym trumnê ze zw³okami Aleksego II z³o¿ono – zgodnie z jego ¿yczeniem –
w kaplicy Zwiastowania Pañskiego soboru katedralnego.

K.K.
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STANIS£AWA GRABSKA
(1922-2008)

13 listopada 2008 r. w wieku 86 lat zmar³a w Warszawie Stanis³awa Grabska,
wybitna biblistka i popularyzatorka Pisma Œwiêtego, wspó³za³o¿ycielka Klubu
Inteligencji Katolickiej. Zmar³a w nocy, kiedy wsta³a z ³ó¿ka, aby pomóc swojej
schorowanej, starszej siostrze.

W nekrologu po œmierci Stanis³awy Grabskiej przyjaciele z KIK-u napisali o
niej: „wielka ekumenistka”, choæ pani Stacha nie nale¿a³a do grona dzia³aczy eku-
menicznych. Nie spotykano jej na sympozjach czy nabo¿eñstwach ekumenicznych,
nie nale¿a³a do ¿adnych ekumenicznych gremiów. Nie napisa³a zbyt wiele  publika-
cji godnych odnotowania w „bibliografii ekumenicznej”: kilka artyku³ów w „Jed-
nocie”, tekst o teologii o. prof. Wac³awa Hryniewicza  w ksiêdze pami¹tkowej na
jubileusz 65-lecia urodzin ks. Bogdana Trandy. Ot i chyba wszystko. A jednak okre-
œlenie „wielka ekumenistka” w przypadku dr Grabskiej nie dziwi. Przyjaciele z
KIK-wspominaj¹, ¿e w warszawskim KIK-u by³a ona trzecia osob¹, po red. Janie
Turnau i œp. Anieli Urbanowicz, która najbardziej interesowa³a siê spraw¹ zbli¿enia
chrzeœcijan. Ale klucz do zrozumienia postawy ekumenicznej dr Grabskiej le¿y
jeszcze gdzie indziej – w jej ksi¹¿kach. Kiedy jeszcze raz po latach wzi¹³em do rêki
pozycje: „Nadzieja, która jest wezwaniem” (1980) i „Pacierz w Biblii zakorzenio-
ny” (1983) nie znalaz³em ani jednego rozdzia³u stricte ekumenicznego. A jednak
widaæ, ¿e ksi¹¿ki te wysz³y spod pióra osoby, która ma wizjê pojednanego Koœcio-
³a. Z kart tych ksi¹¿ek bije duch ekumenii. Tak¿e wtedy, gdy autorka pisze o pacie-
rzu wznosi siê ponad ramy konfesyjne. Bo interesuje j¹ przede wszystkim pacierz
wszystkich chrzeœcijan, a nie tylko ten odmawiany przez katolików.

Nie mog³o byæ inaczej w przypadku osoby, która by³a wielk¹ rzeczniczk¹ odnowy
soborowej w Koœciele katolickim, odnowy, której jednym z wielkich postulatów by³o
otwarcie siê na inne wyznania i religie. By³em nieraz œwiadkiem, jak dr Grabska po-
trafi³a bez ogródek wytkn¹æ ksiê¿om czy œwieckim wsteczne myœlenie albo bojaŸliw¹
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postawê wobec realizacji soborowych reform. Nie mog³o byæ inaczej w przypadku
osoby, która ukocha³a bez reszty Bibliê, wspóln¹ ksiêgê wszystkich chrzeœcijan, gdzie
utrwalone s¹ s³owa najbardziej inspiruj¹ce nas do poszukiwania jednoœci.

S³usznie w tygodniku „Idziemy” artyku³ o œp. Stanis³awie Grabskiej zatytu³o-
wano: „Biblia – moja mi³oœæ”.

Zanim prof. Anna Œwiderkówna rozpoczê³a swoj¹ wspania³¹ pisarsk¹ twór-
czoœæ popularyzuj¹c¹ Bibliê, dr Grabska od wielu lat prowadzi³a w KIK-u czyta-
nia Pisma Œwiêtego, ze swoimi znakomitymi komentarzami.

JeŸdzi³a z wyk³adami biblijnymi po ca³ej Polsce. Prowadzi³a te¿ wyk³ady na
temat idei i symboli biblijnych w kulturze europejskiej na PWST w Warszawie, a
gdy j¹ stamt¹d wyrzucono w stanie wojennym, przenios³a siê do Podyplomowego
Studium Religioznawczego na Uniwersytecie Warszawskim. Kiedy w 1994 r.
przesz³a wylew, pierwsz¹ rzecz¹ o któr¹ poprosi³a po odzyskaniu œwiadomoœci
by³o Pismo Œwiête. Wydawaæ siê mo¿e dziwne, ¿e osoby o tak olbrzymiej wiedzy
i niezwyk³ej umiejêtnoœci przekazu nie zatrudni³a ¿adna uczelnia katolicka.

Urodzi³a siê  20 marca 1922 r. we Lwowie. Pochodzi³a ze znakomitej, zas³u¿o-
nej dla Polski rodziny. Jej ojciec Stanis³aw by³ profesorem ekonomii spo³ecznej
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, potem kilkakrotnie ministrem wy-
znañ religijnych i oœwiecenia publicznego, wreszcie  przewodnicz¹cym emigra-
cyjnej Rady Narodowej w Londynie. Stryj W³adys³aw Grabski by³ premierem,
wybitnym ekonomist¹, który do historii przeszed³ jako twórca polskiej z³otówki.

 W czasie wojny przyby³a do Lwowa na rozkaz Komendy ZWZ w  Warszawie
z zadaniem nawi¹zania bezpoœredniej ³¹cznoœci konspiracyjnej z komend¹ ZWZ
pod okupacj¹ sowieck¹.  Podczas okupacji hitlerowskiej Lwowa by³a zatrudniona
jako preparatorka wszy w Instytucie Badañ nad Tyfusem Plamistym i Wirusami
profesora Rudolfa Stefana Weigla, dziêki czemu mia³a dokumenty, chroni¹ce j¹
przed represjami okupanta. Dzia³a³a te¿ w tajnej Sodalicji Mariañskiej we Lwo-
wie. W 1945 przeprowadzi³a siê do Warszawy, gdzie m.in. uzyska³a dyplom na
wydziale wzornictwa przemys³owego Akademii Sztuk Piêknych.

Ukoñczy³a teologiê na KUL, doktorat z teologii obroni³a w 1974 r. – jako pierw-
sza kobieta – na Uniwersytecie Katolickim w Louvain w Belgii. By³a wspó³za³o¿y-
cielk¹ powsta³ego w 1956 r. warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej,  którego
kilkakrotnie by³¹ wiceprezesem, a w latach 1989-1994 – prezesem. Nale¿a³a do
Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wa³êsie, podczas obrad Okr¹g³ego Sto³u
by³a wiceprzewodnicz¹c¹ Komisji Stowarzyszeñ. Poza wyk³adami z Pisma Œwiête-
go, w  ca³ym kraju wyg³asza³a konferencje nt. etyki spo³ecznej i teologii.

Oprócz wspomnianych publikacji w  2000 r. ukaza³a siê ksi¹¿ka „Ciekawoœæ
nieba, ciekawoœæ ziemi. Ze Stanis³aw¹ Grabsk¹ rozmawia Irena Stopierzyñska”.
Wszystkie trzy pozycje opublikowa³a Biblioteka „Wiêzi”. Publikowa³a m.in. w
„Wiêzi”, „Znaku”, „Tygodniku Powszechnym” i „Gazecie Wyborczej”.

Grzegorz Polak
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KSIÊDZU ADAMOWI KLESZCZYÑSKIEMU
Na 70. rocznicê urodzin

W ci¹gu piêciu dni stycznia 2009 r.  a¿ trzy razy przyje¿d¿a³ z £odzi do War-
szawy z powodu ró¿nych spotkañ ekumenicznych. Kiedy na promocjê ksi¹¿ki o
s. Joannie Lossow nie przyjecha³ z powodu choroby, za¿artowa³em, ¿e musia³
mieæ ponad 40 stopni gor¹czki, bo gdyby mia³ poni¿ej 39 zapewne by przyby³.
Zapa³ ekumeniczny, przekonanie o wyj¹tkowej wa¿noœci sprawy jednoœci chrze-
œcijan pcha ks. Adama ku ludziom i  kiedy niektórym z rodziny ekumenicznej
udziela siê znu¿enie, on pozostaje entuzjast¹ i s³u¿y ekumenii z tak¹ œwie¿oœci¹,
jakby dopiero co zacz¹³ dzia³alnoœæ na rzecz jednoœci.

Kleszczyñscy to stara polska rodzina z piêknymi tradycjami. Praszczur ks.
Adama œwiadczy³ przeciw Krzy¿akom w jednym z procesów. W nowszych cza-
sach, jego stryjeczny dziadek prof. W³adys³aw Dropiowski, zosta³ pierwszym du-
chownym metodystycznym w Polsce.

Jest pewna wspólna cecha ludzi, którzy wywodz¹ siê z rodzin mieszanych wy-
znaniowo. S¹ oni uwra¿liwieni na odmiennoœæ, cechuje ich sk³onnoœæ do dialogu
i otwartoœæ. Wymieñmy takie nazwiska jak wspomniana ju¿ s. Joanna Lossow,
czy jej dozgonna przyjació³ka s. Regina Witt. Podobne doœwiadczenie by³o udzia-
³em ks. Kleszczyñskiego, którego prapradziadek, ks. Micha³ Drozdowski, choæ
Polak, by³ duchownym greckokatolickim. Mama ks. Adama, Marta G¹siorowska
by³ katoliczk¹. On sam metodyst¹ zosta³ z wyboru i by³a to jego œwiadoma decy-
zja. Jak twierdzi, metodyzm to jego droga do Boga.

Adam Kleszczyñski po ordynacji na duchownego w Ostródzie, a nawet jeszcze
wczeœniej, gdy¿ pracê w Koœciele podj¹³ w 1971 r., wszed³ bez oporów w œrodo-
wisko polskiej ekumenii. By³ tylko jeden ma³y problem wi¹¿¹cy siê z Koœcio³em
rzymskokatolickim. Chodzi³o o to, ¿e kontakty z katolikami nie by³y wówczas
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dobrze widziane przez w³adze pañstwowe, a tak¿e w niektórych krêgach Koœcio-
³ów mniejszoœciowych. Jednak na drodze m³odego pastora pojawi³ siê ks. prof.
Witold Benedyktowicz, wielka postaæ polskiej ekumenii, który zapozna³ go z
grup¹ ekumenistów katolickich zwi¹zanych z koœcio³em œw. Marcina. Szybko te¿
ks. Adam zadomowi³ siê tam i dzisiaj, mimo przeprowadzki do £odzi w 1996 r.,
czêsto wraz ¿on¹ Alicj¹, jest jednym z najwierniejszych uczestników modlitw i
spotkañ ekumenicznych w tym warszawskim koœciele.

Ks. Kleszczyñski nie ma problemów w nawi¹zywaniu kontaktów ekumenicz-
nych. Uwa¿a, ¿e ekumenizm mo¿na „uprawiaæ” z ka¿dym, kto tego chce. Jest to
podejœcie typowo wesleyañskie, wszak za³o¿yciel metodyzmu, ks.  John Wesley,
mawia³: „Pragnê ci o czymœ powiedzieæ, jeœli tylko chcesz ze mn¹ rozmawiaæ”.
Bardzo siê ucieszy³, kiedy w tym roku dosta³ ¿yczenia œwi¹teczne od zboru mor-
monów w £odzi.

Zdaniem ks. Adama najwa¿niejsze jest bycie razem. Dlatego ubolewa, ¿e w
tym roku w Warszawie zredukowano liczbê nabo¿eñstw ekumenicznych w œwi¹-
tyniach nierzymskokatolickich. Dawa³y one szanse wielu katolikom na poznanie
bratnich Koœcio³ów i wspóln¹ modlitwê.  Ks. Adam zwraca uwagê, ¿e zbudowaæ
coœ wartoœciowego nie jest ³atwo, natomiast do zburzenia wystarczy jeden mo-
ment.

Ubolewa te¿, ¿e wykrusza siê stare grono ludzi, którzy w ekumeniê wk³adali
ca³e swoje serce,  a nastêpców za bardzo nie widaæ.

Denerwuje go, ¿e do tej pory, przez tyle lat, nie rozwi¹zano w Polsce w duchu
ekumenicznym problemu ma³¿eñstw mieszanych, co jest niezwykle istotne dla
ma³ych Koœcio³ów.  Co by³o mo¿liwe we W³oszech, u nas siê ci¹gnie latami.

Uwa¿a, ¿e w ekumenii bardzo wa¿na jest klarownoœæ postaw, nic nie mo¿na
zamazywaæ. Dlatego, jego zdaniem, niefortunne jest obchodzenie w Polsce Dnia
Judaizmu w przeddzieñ Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, a Dnia Islamu
– tu¿ po zakoñczeniu tego tygodnia. Dialog miêdzyreligijny to nie ekumenizm.
To zupe³nie „inny resort”, chocia¿ bardzo wa¿ny – twierdzi ks. Kleszczyñski.

Jego zdaniem w dialogu ekumenicznym osi¹gnêliœmy bardzo du¿o, choæ wy-
daje siê po ludzku, ¿e dalej pójœæ siê nie da. „Mówi siê, ¿e rozbicie jest skanda-
lem, ale jeœli nie ma ukrytej lub jawnej walki miêdzy chrzeœcijanami, a jest koeg-
zystencja, to nie jest to ju¿ taki skandal” – dowodzi metodystyczny ekumenista.

Z ks. Adamem nieod³¹cznie kojarzy siê s³owo „obecnoœæ”. Jest zawsze tam,
gdzie dzieje siê coœ wa¿nego w ka¿dym bratnim Koœciele i nie odstrasza go ani
d³uga liturgia, ani obrz¹dek obcy jego ascetycznej tradycji koœcielnej. Nie jest to
obecnoœæ bierna, bo ks. Kleszczyñski czêsto zabiera g³os, czêsto te¿ staje na am-
bonach ró¿nych œwi¹tyñ.

Ks. Adam Kleszczyñski od ponad 30 lat jest œwiadkiem polskiej ekumenii,
uczestnikiem jej najwa¿niejszych wydarzeñ. Pe³ni³ rozliczne funkcje: w latach
1987-1996 by³ sekretarzem Komisji Mieszanej Polskiej Rady Ekumenicznej i
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Koœcio³a rzymskokatolickiego, w latach 1991-1996 pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹-
cego Komisji Radiowej PRE. Kierowa³ te¿ Odzia³em Regionalnym PRE w £odzi,
jest te¿ od dawna cz³onkiem Komisji Trójstronnej Koœcio³ów: ewangelicko-augs-
burskiego, ewangelicko-reformowanego i ewangelicko-metodystycznego. Anga-
¿uje siê w te prace z ca³ych si³. Ponadto pe³ni³ b¹dŸ pe³ni w swoim Koœciele sze-
reg funkcji duszpasterskich, wydawniczych i pedagogicznych. By³ m.in. redakto-
rem naczelnym „Pielgrzyma Polskiego”  i do tej pory jest rektorem Wy¿szego
Seminarium Teologicznego im. Jana £askiego  w Warszawie, gdzie m.in. wyk³a-
da zagadnienia ekumeniczne.

 4 stycznia 2009 r. ks. Kleszczyñski, pastor ewangelicko-metodystycznej para-
fii Opatrznoœci Bo¿ej w £odzi, skoñczy³ 70 lat.  ¯yczymy mu, aby nigdy nie zga-
s³a w nim iskra ekumeniczna, która prowadzi go tam, gdzie bracia mieszkaj¹ ra-
zem i gdzie chwalone jest imiê Jezusa.

Grzegorz Polak
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KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH
lipiec – grudzieñ 2008

Z zagranicy

 Pod koniec lipca  w Kijowie odby³y siê obchody 1020-lecia Chrztu Rusi.
Goœciem honorowym by³ ekumeniczny patriarcha Konstantynopola, Bart³omiej I.
Na uroczystoœæ przybyli tak¿e delegaci wszystkich Koœcio³ów prawos³awnych
œwiata, Koœcio³a grekokatolickiego oraz rzymskokatolickiego, a tak¿e wierni in-
nych denominacji. – To œwiêto chrzeœcijañstwa i œwiêto europejskiej cywilizacji –
stwierdzi³ w swym przemówieniu prezydent Ukrainy, Wiktor Juszczenko. – To
œwiêto powszechnej chrzeœcijañskiej wspólnoty i œwiêto prawos³awia. To œwiêto
Ukrainy i wszystkich chrzeœcijañskich Koœcio³ów. To œwiêto naszego tysi¹cletnie-
go narodu. Dziœ to œwiêto powraca do domu – mówi³. Prezydent odniós³ siê do
spekulacji na temat rz¹dowego zaanga¿owania w proces ekumeniczny na terenie
pañstwa. Juszczenko zapewni³, i¿ rz¹d jednakowo odnosi siê do ka¿dego wyzna-
nia i nie ingeruje w wewnêtrzne sprawy Koœcio³ów. Jednoczeœnie prezydent na-
wi¹za³ do problemu jednoœci prawos³awia i wyrazi³ nadziejê, i¿ w przysz³oœci na
Ukrainie istnieæ bêdzie jeden lokalny Koœció³. Koñcz¹c swe przemówienie prezy-
dent poprosi³ Bart³omieja I o b³ogos³awieñstwo dla „prawdy, dla nadziei, dla na-
szego pañstwa, dla Ukrainy.”

 Patriarcha moskiewski i ca³ej Rosji Aleksy II i patriarcha Konstantynopola
Bart³omiej I og³osili gotowoœæ rozwi¹zania na drodze dialogu spornych zagad-
nieñ miêdzy ich Koœcio³ami. Obaj patriarchowie spotkali siê 28 lipca w £awrze
Kijowsko-Pieczerskiej w Kijowie, a nastêpnie sprawowali uroczyst¹ liturgiê z
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okazji 1020. rocznicy chrztu Rusi. Bart³omiej I powiedzia³ po spotkaniu, ¿e obie
strony s¹ gotowe podj¹æ odpowiedzialnoœæ „za prawos³awn¹ jednoœæ i wspólne
œwiadczenie o prawos³awiu ca³emu œwiatu”. Metropolita Kiry³³, odpowiadaj¹cy w
Rosyjskim Koœciele Prawos³awnym za sprawy zagraniczne, zwróci³ uwagê na
„otwart¹ atmosferê spotkania”. „Spotkali siê dwaj bracia, a nie dwie konkurencyj-
ne firmy” – podkreœli³ prawos³awny hierarcha. Nad rozwi¹zaniem spornych kwe-
stii miêdzy oboma Koœcio³ami pracowaæ bêdzie specjalnie powo³ana dwustronna
komisja. Patriarchaty moskiewski i konstantynopolski rywalizuj¹ o zwierzchnic-
two nad prawos³awiem na Ukrainie. W kraju tym dzia³aj¹ trzy Koœcio³y prawo-
s³awne: Patriarchatu Moskiewskiego i Patriarchatu Kijowskiego oraz Autokefa-
liczny. Tylko jeden z nich – najwiêkszy liczebnie i podleg³y Patriarchatowi Mo-
skiewskiemu – jest kanoniczny i uznawany przez œwiat prawos³awny. Mimo ¿e
dla Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego ca³a Ukraina stanowi „terytorium ka-
noniczne”, to formalnie nigdy nie zosta³a zniesiona zwierzchnoœæ Patriarchy Eku-
menicznego Konstantynopola nad Ukrain¹ Zachodni¹.

 Pierwsza w historii wizyta patriarchy aleksandryjskiego w Gruzji zas³uguje
na miano „historycznej” – oœwiadczy³ zwierzchnik Gruziñskiego Koœcio³a Pra-
wos³awnego patriarcha katolikos Eliasz II. Przemawia³ on 29 lipca na przyjêciu
wydanym w siedzibie patriarchatu w Tbilisi na czeœæ Teodora II, który w tym
dniu przyby³ do tego kaukaskiego kraju. Patriarcha gruziñski podkreœli³, ¿e oba
Koœcio³y: gruziñski i aleksandryjski  s¹ stare i za³o¿yli je aposto³owie. Ze swej
strony patriarcha Teodor zwróci³ uwagê, ¿e Koœció³ aleksandryjski za³o¿y³ apo-
sto³ Marek, a jego w³adza obejmuje obszar ca³ej Afryki. Patriarcha przywióz³ do
Gruzji relikwiê – czaszkê Œw. Aposto³a Tomasza, którego Gruzini uwa¿aj¹ za za-
³o¿yciela swego Koœcio³a. Wierni mogli oddaæ czeœæ tej relikwii.

 Jeden z najbardziej znanych wspó³czesnych teologów katolickich Niemiec,
ks. Johann Baptist Metz ukoñczy³ 5 sierpnia 80 lat. Ten emerytowany obecnie
profesor teologii Uniwersytetu w Münster zas³yn¹³ jako twórca „nowej teologii
politycznej”, z której m. in. czerpali twórcy teologii wyzwolenia w Ameryce
£aciñskiej. Na pocz¹tku 2008 r. ukaza³a siê pierwsza ksi¹¿ka jubilata w przek³a-
dzie polskim – „Teologia wobec cierpienia”.

 Do zachowania przyjaŸni i niedopuszczenia do rozpalania wzajemnej nie-
nawiœci do siebie nawo³ywa³ narody Rosji i Gruzji Rosyjski Koœció³ Prawo-
s³awny. „Oba te narody zawsze by³y razem” – podkreœli³ w wypowiedzi dla pra-
wos³awnego kana³u telewizyjnego „Sojuz” ks. protojerej Wsiewo³od Czaplin,
wiceprzewodnicz¹cy Wydzia³u Zewnêtrznych Kontaktów Koœcielnych Patriar-
chatu Moskiewskiego. Doda³, ¿e „tylko szaleniec mo¿e obecnie og³aszaæ
wszystkich Gruzinów za wrogów i rozpalaæ w kraju nastroje antygruziñskie”.
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Tymczasem oba Patriarchaty: Moskiewski i Gruziñski od samego pocz¹tku kon-
fliktu, czyli od 8 sierpnia z jednej strony nawo³ywa³y do natychmiastowego
wstrzymania dzia³añ zbrojnych i przywrócenia pokoju miêdzy oby stronami, z
drugiej zaœ ca³kowicie odmiennie, a przy tym zgodnie ze swym interesem naro-
dowym, ocenia³y zaistnia³¹ sytuacjê. Przedstawiciele RKP oskar¿ali stronê gru-
ziñsk¹ o wywo³anie wojny i wzmaganie napiêcia oraz o zniszczenia w Osetii
Po³udniowej i jej stolicy – Cchinwali, w tym obiektów koœcielnych. Zwierzch-
nik Gruziñskiego Koœcio³a Prawos³awnego katolikos-patriarcha Eliasz II zarzu-
ca³ z kolei w³adzom i wojskom rosyjskim bombardowania i niszczenie gruziñ-
skich miast i wsi oraz doprowadzenie do wielkich strat wœród ludnoœci cywil-
nej.  „Codziennie powinniœmy prosiæ Pana, aby wróci³ nam Abchazjê i Osetiê
Po³udniow¹” – powiedzia³ 28 sierpnia Eliasz II, zwierzchnik Gruziñskiego Ko-
œcio³a Prawos³awnego. Tymczasem rosyjski prawos³awny arcybiskup Teofan,
któremu formalnie podlega Osetia Pó³nocna, le¿¹ca w granicach Federacji Ro-
syjskiej, oœwiadczy³, ¿e Koœcio³y rosyjski i gruziñski prowadz¹ rozmowy na te-
mat opieki duchowej nad wiernymi Abchazji i Osetii Po³udniowej. Hierarcha
podkreœli³, ¿e prawos³awie nie kieruje siê normami politycznymi, wiêc zmiany
polityczne nie s¹ podstaw¹ do zmian w ¿yciu duchowym, w tym tak¿e do auto-
matycznego uznania uniezale¿nienia siê wiernych z Osetii P³d. i Abchazji od
Gruziñskiego Koœcio³a Prawos³awnego.

 Brat Roger Schutz (zm. 2005), za³o¿yciel i d³ugoletni przeor ekumenicznej
Wspólnoty z Taizé, do koñca ¿ycia nale¿a³ do Koœcio³a reformowanego, ale regu-
larnie przyjmowa³ katolick¹ Komuniê œw. Na pytanie, jak to by³o mo¿liwe, odpo-
wiedzia³ w „L’Osservatore Romano” z 15 sierpnia kard. Walter Kasper, przewod-
nicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. „Z biegiem lat jego wiara stop-
niowo wzbogaca³a siê o dziedzictwo wiary Koœcio³a katolickiego” – stwierdzi³.
Dotyczy³o to „roli Marii w historii zbawienia, realnej obecnoœci Chrystusa w Eu-
charystii i apostolskiego urzêdu w Koœciele, w tym pos³ugi jednoœci biskupa Rzy-
mu”. Hierarcha przypomnia³, ¿e Brat Roger w 1980 r. wyzna³ w obecnoœci Jana
Paw³a II w Bazylice œw. Piotra: „Odnalaz³em swoj¹ to¿samoœæ chrzeœcijañsk¹,
jednaj¹c w sobie wiarê moich korzeni z misterium wiary katolickiej, bez zrywa-
nia jednoœci z kimkolwiek”. Kard. Kasper podkreœli³, ¿e Brat Roger uwa¿a³, i¿ do
jego duchowego doœwiadczenia nie pasuj¹ takie kategorie, jak „nawrócenie” czy
„formalna przynale¿noœæ”. Wiadomo sk¹din¹d, ¿e wszyscy bracia ze Wspólnoty
równie¿ przyjmuj¹ katolick¹ Komuniê.

 Uroczystym nabo¿eñstwem w koœciele Nieuwe Kerk w Amsterdamie
Œwiatowa Rada Koœcio³ów (ŒRK) uczci³a 60 rocznicê jej utworzenia. W tym
samym koœciele 23 sierpnia 1948 r. odbywa³o siê nabo¿eñstwo otwieraj¹ce
pierwsze Zgromadzenie Ogólne  Rady. Obecnie ŒRK skupia 347 Koœcio³ów
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protestanckich, prawos³awnych, anglikañskich, starokatolickich i przedchalce-
doñskich z ponad 110 krajów. Reprezentuj¹ oni ok. 560 milionów chrzeœcijan
na œwiecie. Sekretarzem generalnym jest kenijski pastor z Koœcio³a Metody-
stów Samuel Kobia. Koœció³ katolicki nie nale¿y do ŒRK, ale od 1965 r. utrzy-
muje z ni¹ œcis³e kontakty i jego teologowie s¹ pe³noprawnymi cz³onkami dzia-
³aj¹cej w jej ³onie Komisji „Wiara i Ustrój”. Samuel Kobia wyrazi³ wdziêcz-
noœæ „Koœcio³owi holenderskiemu i przyjacio³om ekumenicznym”, którzy
zaplanowali i sfinansowali uroczystoœæ w Amsterdamie. „Wyzwania, zwi¹zane
z d¹¿eniem do widzialnej jednoœci, s¹ dzisiaj wiêksze ni¿ kiedykolwiek dot¹d.
Jednak z nadziej¹ i ufnoœci¹ spogl¹damy równie¿ na nastêpnych 60 lat, gdy¿
prowadzi nas duch naszych ekumenicznych przodków, którzy sprawili, ¿e Am-
sterdam by³ mo¿liwy”, doda³ Kobia. Centralna uroczystoœæ z okazji 60-lecia
ŒRK odby³a siê ju¿ w lutym w Genewie w ramach obrad Komitetu Naczelnego
ŒRK.

 45 lat temu, 28 sierpnia 1963 r., dr Martin Luther King, duchowny Koœcio-
³a baptystów poprowadzi³ wielki marsz na Waszyngton. By³ to szczytowy dzieñ
jego trwaj¹cej od 1955 r. walki o poszanowanie praw czarnych obywateli USA.
Jedynym orê¿em by³o s³owo, przejrzystoœæ intencji i przekonañ, ogromna wiara
w to, ¿e „biali i czarni, ¯ydzi, niewierz¹cy, protestanci, katolicy bêd¹ mogli
wspólnie dziêkowaæ Bogu, za to, ¿e wreszcie s¹ wolni”. Jego mowa „I have a
dream” przesz³a do historii Stanów Zjednoczonych jako najlepsza mowa poli-
tyczna stulecia. Oprócz Kinga w czasie marszu przemawiali tak¿e przywódcy in-
nych organizacji walki o prawa obywateli, przywódcy religijni oraz znani artyœci.
Demonstranci ¿¹dali m. in. zaprzestania segregacji rasowej w szko³ach, ochrony
uczestników demonstracji przed brutalnoœci¹ policji, prawnego zakazu dyskrymi-
nacji w pracy i miejscach publicznych. Marsz ten, przeszed³ do historii USA jako
najwiêksza demonstracja spo³eczna oraz jedna z pierwszych relacjonowanych na
¿ywo przez telewizjê.

 Patriarcha ekumeniczny Bart³omiej I w przes³aniu z okazji Dnia Modlitwy
w intencji Bo¿ego Stworzenia przypadaj¹cego 1 wrzeœnia stwierdzi³, ¿e duchowe
i etyczne wymiary zmiany klimatu s¹ odczuwane najdotkliwiej przez biednych i
najs³abszych. Chocia¿ „œwiadomoœæ ludzi w sprawie ekologicznego kryzysu ro-
œnie, to jednak stan naszej planety daje powód do powa¿nej troski” – oœwiadczy³.
Fakt, ¿e „zmiana klimatu mo¿e zniszczyæ ca³y ekosystem” jest „tragiczn¹ sytu-
acj¹”. Jest ona wynikiem ludzkich „decyzji i dzia³añ”, z którymi wi¹¿e siê pro-
blem o wymiarze „etyczno-moralnym, jak i duchowym”. Bart³omiej I podkreœli³
koniecznoœæ stworzenia etyki ekologicznej, „która musi uœwiadomiæ, ¿e wykorzy-
stywanie ziemi i spo¿ywanie dóbr materialnych musi odbywaæ siê w kontekœcie
eucharystycznym i doksologicznym”.



KRONIKA

134

 Delegacja Œwiatowej Rady Koœcio³ów, która w dniach 3-7 wrzeœnia odwie-
dzi³a Gruzjê i Rosjê stwierdzi³a po zakoñczeniu wizyty, ¿e najwiêksze wra¿enie
zrobi³y na niej zniszczenia gruziñskich osiedli w po³udniowej Osetii, g³êbokie
rany spo³eczne i szkody wojenne w stolicy.  Delegacja ¿ali³a siê, ¿e nie zosta³a
dopuszczona do wszystkich miejsc zwi¹zanych z niedawnymi dzia³aniami wo-
jennymi, tote¿ nie by³a w stanie oceniæ naocznie wyrz¹dzone szkody. W rozmo-
wie z wiceministrem spraw zagranicach Rosji Grigorym Karasinem wyrazi³a tro-
skê i niezadowolenie z powodu utrudniania pomocy humanitarnej, któr¹ Rosja
zapewni³a w porozumieniu o zawieszeniu broni. Reprezentantka prawos³awia ro-
syjskiego stwierdzi³a, ¿e w aktualnym kryzysie niezwykle wa¿ne by³oby „wspól-
ne œwiadectwo rosyjskiego i gruziñskiego Koœcio³a prawos³awnego”.

 W dniach 4-7 wrzeœnia spotka³y siê w Göteborgu (Szwecja) chrzeœcijanki i
muzu³manki w ramach dialogicznego procesu „Przez religiê do pokoju”. Rok
wczeœniej podobne spotkanie odby³o siê w Teheranie (Iran). Chodzi tu o wspóln¹
inicjatywê irañskiego Instytutu Dialogu Miêdzyreligijnego i Œwiatowej Rady Ko-
œcio³ów. Uczestniczki zajê³y siê m. in. zagadnieniem sprawiedliwego dla kobiet i
mê¿czyzn spo³eczeñstwa. Konferencja by³a wk³adem do og³oszonej przez ŒRK
Dekady Przezwyciê¿ania Przemocy 2001-2010, propaguj¹cej pokój i rezygnacjê z
przemocy w relacjach miêdzyludzkich.

 Na po³o¿onej w pó³nocnej Grecji œwiêtej Górze Athos po raz kolejny wy-
buch³ spór pomiêdzy prawos³awnymi mnichami. Radykalna grupa zakonników
jednego z 20 znajduj¹cych siê tam klasztorów zagrozi³a, ¿e jeœli Koœció³ prawo-
s³awny bêdzie kontynuowa³ dialog z katolikami, to oni wysadz¹ siê w powietrze.
Na jednym z okien klasztornego budynku umieszczono transparent: „Prawos³a-
wie albo œmieræ”. Radykalna grupa zakonników z klasztoru Esfighomenou eksko-
munikowa³a honorowego zwierzchnika prawos³awia, patriarchê ekumenicznego
Konstantynopola Bart³omieja I za to, ¿e od lat prowadzi dialog z Koœcio³em kato-
lickim. W miêdzyczasie zbuntowani mnisi te¿ zostali ob³o¿eni ekskomunik¹.
Przed czteroma laty zgromadzenie opatów pozosta³ych 19 klasztorów Góry Athos
og³osi³o, ¿e mnisi z klasztoru Esfighomenou s¹ „renegatami” i za¿¹dali ich usu-
niêcia.

 Biskup Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego w Wiedniu, Hilarion (Alfe-
jew) zaapelowa³ do katolików i prawos³awnych o „strategiczne partnerstwo”. –
Nadszed³ ju¿ czas, by w dialogu ekumenicznym patrzeæ nie tylko na to, co dzieli,
lecz na sprawy, które ³¹cz¹, a tych jest znacznie wiêcej – powiedzia³ w rozmowie
z austriack¹ agencj¹ Kathpress. – Nie oznacza to „zamiatania pod dywan” istnie-
j¹cych problemów teologicznych, lecz nade wszystko chodzi o zmianê perspekty-
wy w praktyce ekumenizmu – zastrzeg³ prawos³awny biskup. Nie powinniœmy
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czekaæ na rozwi¹zanie wszystkich problemów teologicznych, lecz ju¿ teraz za-
wi¹zywaæ praktyczne sojusze. Jako pierwszy krok w zaproponowanym przez nie-
go kierunku wymieni³ rozwijanie wspólnego rozumienia misji i wspólne dzia³anie
w tym zakresie. Wed³ug biskupa Hilariona, w centrum najbli¿szych obrad miê-
dzynarodowej komisji dialogu znajdzie  siê prawdopodobnie kwestia prymatu,
gdy¿ „forma, w jakiej jest on obecnie sprawowany przez biskupa Rzymu jest nie
do zaakceptowania przez Koœció³ prawos³awny”. Strona prawos³awna nie mo¿e
przyj¹æ powszechnej w³adzy jurysdykcyjnej. – Wspólne rozumienie prymatu pa-
pie¿a jest do pomyœlenia jedynie w formie, jaka by³a sprawowana w pierwszym
tysi¹cleciu, a wiêc papie¿ jako primus inter pares (pierwszy wœród równych), ale
nie jako stoj¹cy ponad innymi patriarchami – wyjaœni³ abp Hilarion. Dalszej dys-
kusji wymagaj¹ ponadto sprawy uznania soborów, czy te¿ kwestie zwi¹zane z
chrystologi¹ – doda³ rosyjski hierarcha.

 W wieku 80 lat zmar³ w Sofii 13 wrzeœnia Todor Sabev, teolog prawos³aw-
ny, najbardziej znany na miêdzynarodowej arenie ekumenicznej reprezentant Bu³-
garskiego Koœcio³a Prawos³awnego (BKP). By³ profesorem historii Koœcio³a w
Akademii Teologicznej w Sofii oraz za³o¿ycielem i kierownikiem instytutu histo-
rycznego Patriarchatu Sofijskiego. Po przyst¹pieniu BKP do Œwiatowej Rady Ko-
œcio³ów (ŒRK) w 1961 r. by³ w patriarchacie zastêpc¹ kierownika Wydzia³u ds.
Stosunków Miêdzykoœcielnych i Ekumenicznych. W latach 1968-1975 pe³ni³
funkcjê cz³onka Komitetu Naczelnego i Wykonawczego ŒRK. W 1979 r. zosta³
zastêpc¹ sekretarza generalnego ŒRK odpowiedzialnym miêdzy innymi za relacje
z Koœcio³em rzymskokatolickim. By³ autorem wielu artyku³ów i ksi¹¿ek z zakre-
su historii Koœcio³a i ekumenizmu, a tak¿e scenariuszy filmowych poœwiêconych
historii i teraŸniejszoœci BKP.

 Z inicjatywy Œwiatowej Rady Koœcio³ów dzieñ 21 wrzeœnia by³ po raz
pierwszy obchodzony na ca³ym œwiecie jako Miêdzynarodowy Dzieñ  Modlitwy
o Pokój. Inicjatywa ta zbieg³a siê z Miêdzynarodowym Dniem Pokoju og³oszo-
nym przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych.   ŒRK zaprosi³a wszystkie Ko-
œcio³y na œwiecie do modlitwy o pokój i pojednanie miêdzy ludŸmi. Temat tego-
rocznej modlitwy wyra¿ono w s³owach: „Œwiadczenie o Bo¿ym Pokoju”. ŒRK
zachêci³a, aby w tym roku szczególn¹ uwagê zwróciæ na kraje i regiony Pacyfiku.
Tak¿e ostatnie wydarzenia na œwiecie sk³aniaj¹ chrzeœcijan do modlitwy wobec
tragedii i cierpienia. Miêdzynarodowy Dzieñ Modlitwy o Pokój jest okazj¹, by z
ca³ym Koœcio³em na ziemi modliæ siê o kraje i ludzi dotkniêtych wojn¹ i cierpie-
niem. Miêdzynarodowy Dzieñ Modlitwy o Pokój jest jedn¹ z inicjatyw ŒRK w
ramach dekady Koœcio³ów „Przezwyciê¿anie przemocy”. Pomys³ ten zrodzi³ siê
w 2004 r. podczas spotkania sekretarza generalnego ŒRK ks. dr. Samuela Kobii i
sekretarza generalnego ONZ Kofi Annana. 
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 Uroczystym nabo¿eñstwem w koœciele zamkowym w Wittenberdze w dniu
21 wrzeœnia, przy którym og³oszono 95 tez oraz w którym pochowany jest zarówno
Marcin Luter i Filip Melanchton, zainaugurowano Dekadê Lutra, bêd¹c¹ przygoto-
waniem do obchodów 500-lecia Reformacji w 2017 roku. W nabo¿eñstwie oprócz
duchownych luterañskich z ró¿nych krajów, wziêli przedstawiciele œwiata polityki i
kultury. Kazanie wyg³osi³ ks. bp Mark S. Hanson, prezydent Œwiatowej Federacji
Luterañskiej oraz zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Ameryce.
W kazaniu bp Hanson postawi³ pytanie, które i ks. Marcin Luter postawi³ sobie na
pocz¹tku swojej duchowej drogi: Jak mogê spotkaæ ³askawego Boga. – „Widzimy,
¿e my jako luteranie równie¿ i dziœ stoimy przed tym pytaniem i wspólnie wkracza-
my na nowy teren” – doda³ Hanson. Po nabo¿eñstwie okolicznoœciowy wyk³ad
wyg³osi³ ks. bp Wolfgang Huber, przewodnicz¹cy Rady Koœcio³a Ewangelickiego
Niemiec (EKD), jeden ze wspó³organizatorów Dekady Lutra. – „Z osob¹ Marcina
Lutra zwi¹zana jest si³a fascynacji, która uwalnia radoœæ odkrywcy. Rozumienie
wiary przez Lutra, ¿e oto ³aska Bo¿a jest darem, mo¿e tak¿e i dziœ stanowiæ egzy-
stencjaln¹ si³ê. Tematy Lutra dotycz¹ce wolnoœci s¹ dziœ bezkonkurencyjnie aktual-
ne. Dekada Lutra powinna byæ zatem Dekad¹ Wolnoœci” – podkreœli³ bp Huber.
Duchowny doda³, ¿e Dekada Lutra bêdzie w EKD nie tylko wspominaniem Lutra i
dzie³a Reformacji, ale tak¿e dziesiêcioma latami reform. – „Dekada nie bêdzie fe-
stynem nostalgii, ale œwiêtem wiary i chrzeœcijañskiej wolnoœci” – zaznaczy³. W
podobnym tonie mówi³ Wolfgang Schäuble, federalny minister spraw wewnêtrz-
nych i wicekanclerz Niemiec. Zaapelowa³, aby zg³êbiaæ pozytywne i negatywne
aspekty osoby Lutra i Reformacji. Dekada powinna byæ okazj¹ do szerszej integra-
cji przedstawicieli innych religii, w tym przede wszystkim islamu – stwierdzi³ wice-
kanclerz. Podczas nabo¿eñstwa bp Wolfgang Huber wprowadzi³ w urz¹d pe³no-
mocnika EKD ds. Dekady Lutra ks. pra³ata Stephana Dorgerloha. W inauguracji
Dekady Lutra rzymskokatolick¹ Konferencjê Biskupów Niemieckich reprezentowa³
ordynariusz diecezji Magdeburg, bp Gerhard Feige. Hierarcha, podobnie jak inni
przedstawiciele niemieckiego episkopatu rzymskokatolickiego, ostrzeg³ ewangeli-
ków, aby obchody 500-lecia Reformacji nie sta³y siê okazj¹ do zaostrzenia wizerun-
ku protestantyzmu poprzez antykatolickie has³a. Jednoczeœnie wyrazi³ nadziejê, ¿e
Dekada Lutra zbli¿y chrzeœcijan ró¿nych wyznañ do siebie. – „Luter jest dla wielu
katolików duchowym i teologicznym wyzwaniem, i nie mo¿na pomin¹æ go na dro-
dze do jednoœci podzielonego chrzeœcijañstwa” – doda³. Dekada Lutra jest miêdzy-
narodowym projektem spo³eczno-religijnym, którego celem jest popularyzowanie
historii i dziedzictwa Reformacji zapocz¹tkowanej przez Marcina Lutra, reformato-
ra Koœcio³a Zachodniego. Jest ona inicjatyw¹ zaadresowan¹ nie tylko do Koœcio³ów
chrzeœcijañskich, ale i do szerokich grup spo³ecznych.

 Patriarcha ekumeniczny Bart³omiej I by³ goœciem Parlamentu Europejskie-
go w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Miêdzykulturowego. W
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Parlamencie przemawia³ jako reprezentant chrzeœcijañstwa. Zwracaj¹c siê do
zgromadzonych pos³ów i przedstawicieli Rady oraz Komisji patriarcha podkreœla³
wartoœæ i znaczenie projektu europejskiego w promowaniu pokoju i tolerancji,
koniecznoœæ akceptowania mniejszoœci i przyjêcia Turcji do Unii Europejskiej.
Podkreœla³ równie¿ starania Koœcio³a w szerzeniu œwiadomoœci i poszanowania
dla œrodowiska naturalnego. Witaj¹c goœcia, przewodnicz¹cy PE Hans-Gert Pötte-
ring podkreœli³, ¿e „Unia Europejska jest wspólnot¹ opart¹ na wartoœciach, z któ-
rych najwa¿niejsz¹ jest godnoœæ cz³owieka. W tym znaczeniu wolnoœæ religijna
jest podstaw¹ dla poszanowania godnoœci cz³owieka”. Przewodnicz¹cy zauwa¿y³
te¿, ¿e ostatnie rozszerzenia UE spowodowa³y przyjêcie kolejnych krajów prawo-
s³awnych. Cykl debat parlamentarnych stanowi¹cych czêœæ obchodów Europej-
skiego Roku Dialogu Miêdzykulturowego zainaugurowa³o w styczniu wyst¹pie-
nie Wielkiego Muftiego Syrii Ahmada Badera Hassouna.

 W Lubece (Niemcy) od 23 do 26 wrzeœnia obradowa³ Komitet Wykonaw-
czy Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Podczas spotkania m.in. zatwierdzono kilka
oœwiadczeñ publicznych i raportów, dokonano przegl¹du programu i bud¿etu,
przed³u¿ono kontrakt z obecnym sekretarzem generalnym. W zatwierdzonym
oœwiadczeniu dotycz¹cym sytuacji w Indiach, a zw³aszcza w stanie Orisa, wyra-
¿ono troskê zwi¹zan¹ z niebezpiecznym trendem rosn¹cej przemocy i nietoleran-
cji religijnej w tym regionie. Mniejszoœæ chrzeœcijañska w Orisie doœwiadczy³a w
ostatnim czasie serii ataków, grabie¿y, niszczenia koœcio³ów i budynków instytu-
cji koœcielnych. 50 tys. chrzeœcijan zosta³o wysiedlonych, niektórzy uciekli do la-
sów i ¿yj¹ w obozach zorganizowanych przez pomoc humanitarn¹. ŒRK zwraca
siê z apelem do rz¹du Indii, by ten podj¹³ kroki, które zatrzymaj¹ falê przemocy
skierowan¹ przeciwko mniejszoœci chrzeœcijañskiej w Orisie i w innych czêœciach
kraju. Przejrzano i zatwierdzono tak¿e oœwiadczenie w sprawie kryzysu humani-
tarnego na Œri Lance, spowodowanego 25-letni¹ wojn¹ domow¹. W oœwiadczeniu
wzywa siê wszystkie walcz¹ce strony do stosowania siê do Miêdzynarodowego
Prawa Humanitarnego, zasad ONZ dotycz¹cych wysiedleñ oraz innych norm hu-
manitarnych. Wyra¿ono te¿ troskê zwi¹zan¹ z obecn¹ eskalacj¹ przemocy oraz
potêpiono zabijanie cywilów i inne formy naruszenia praw cz³owieka przez obie
strony konfliktu. Komitet Wykonawczy zatwierdzi³ te¿ dwa oœwiadczenia oko-
licznoœciowe: na 60. rocznicê Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka oraz 30.
rocznicê Deklaracji z A³ma-Aty, która apelowa³a o „zdrowie dla wszystkich”.
W obu dokumentach wezwano  Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK do ponownego zajê-
cia siê sprawami praw cz³owieka i opieki zdrowotnej dla wszystkich. 24 wrzeœnia
zorganizowane zosta³o przyjêcie i prezentacja, podczas której uhonorowano pracê
Philipa Pottera na rzecz ruchu ekumenicznego. 87-letni dzisiaj Potter by³ sekreta-
rzem generalnym ŒRK w latach 1972-1984. Obecnie mieszka w³aœnie w Lubece.
Komitet Wykonawczy przed³u¿y³ kontrakt z obecnym sekretarzem generalnym
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ŒRK, ks. Samuelem Kobi¹, do czasu, a¿ jego nastêpca obejmie urz¹d. Nowy se-
kretarz generalny zostanie wybrany podczas posiedzenia Komitetu Naczelnego
ŒRK we wrzeœniu 2009 roku. Obecnie trwaj¹ konsultacje z Koœcio³ami cz³on-
kowskimi i pracownikami ŒRK dotycz¹ce roli dotychczasowego i nowego sekre-
tarza generalnego.

 W dniach 1-10 paŸdziernika w miejscowoœci Bangalur (Indie) obradowa³a
Komisja ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Ustalo-
no, ¿e w 2010 roku odbêdzie siê w Edynburgu okolicznoœciowe zgromadzenie
upamiêtniaj¹ce 100. rocznicê zwo³ania w tym mieœcie I Œwiatowej Konferencji
Misyjnej, która zapocz¹tkowa³a rozwój wspó³czesnego ruchu ekumenicznego.
Natomiast w 2012 roku odbêdzie siê zgromadzenie misyjne z udzia³em ok. 200
osób, które przygotuje m. in. tekst deklaracji misyjnej dla obraduj¹cego w roku
nastêpnym X Zgromadzenia Ogólnego ŒRK.

 Coroczne posiedzenie Komitetu Naczelnego Konferencji Koœcio³ów Euro-
pejskich odby³o siê od 6 do 11 paŸdziernika na Cyprze. W tym samym miejscu od
8 do 11 paŸdziernika obradowa³o te¿  XVII Zgromadzenie Ogólne Komisji Ko-
œcio³ów ds. Migrantów w Europie (CCME). KKE i CCME wyrazi³y razem swoje
zatroskanie sytuacj¹ tysiêcy imigrantów niesprawiedliwie zatrzymywanych w
aresztach w Europie za brak w³aœciwych dokumentów. Wezwali Koœcio³y euro-
pejskie do modlitwy za imigrantów i kapelanów wiêziennych oraz do wspierania
ich pracy. Podczas spotkania na Cyprze zatwierdzono ostatecznie po³¹czenie
CCME z KKE. Podczas posiedzenia Komitetu Naczelnego przyjêto raporty Ko-
misji KKE Koœció³ i Spo³eczeñstwo oraz Koœció³ w Dialogu. Jako cz³onka stowa-
rzyszonego przyjêto Federacjê Koœcio³ów Ewangelicko-Luterañskich w Szwajca-
rii i Ksiêstwie Lichtenstein. Komitet Naczelny wyda³ tak¿e oœwiadczenie w spra-
wie kryzysu gospodarczego, jaki ma obecnie miejsce na œwiecie. W oœwiadczeniu
tym wyra¿ono potrzebê ochrony najs³abszych, a tak¿e wezwano rz¹dy i spo³ecz-
noœci miêdzynarodowe do odwa¿nego poszukiwania przyczyn kryzysu. Odniesio-
no siê tak¿e do sytuacji na Cyprze i podzia³u wyspy. Przypomniane zosta³o
oœwiadczenie z XII Zgromadzenia Ogólnego KKE w Trondheim w 2003 r., w
którym stwierdzono, ¿e zjednoczenie wyspy powinno byæ umo¿liwione przez
wycofanie wojsk okupacyjnych, co siê przys³u¿y dobru obywateli i promocji po-
kojowego wspó³¿ycia chrzeœcijan i muzu³manów. Wyra¿ono radoœæ ze wznowie-
nia dialogu pomiêdzy greck¹ i tureck¹ spo³ecznoœci¹ Cypru oraz oczekiwanie, i¿
rozmowy te przynios¹ pozytywne wyniki, a rozwi¹zanie problemu bêdzie spra-
wiedliwe i pokojowe. Wyra¿ono te¿ ubolewanie z powodu ci¹g³ego bezczeszcze-
nia koœcio³ów i innych budowli religijnych w pó³nocnej czêœci wyspy. KKE
zwróci³a siê do tureckiej armii okupacyjnej, aby ta zezwoli³a na niezbêdn¹ odbu-
dowê i konserwacjê chrzeœcijañskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego
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oraz na ponowne u¿ywanie koœcio³ów przez cypryjskich chrzeœcijan. Podczas ob-
rad zainaugurowano serwis internetowy XIII Zgromadzenia Ogólnego KKE, któ-
re bêdzie mia³o miejsce w Lyonie od 15 do 21 czerwca 2009 r. pod has³em „We-
zwani do jednej nadziei w Chrystusie”. Podczas posiedzenia na Cyprze og³oszona
zosta³a decyzja Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego o zawieszeniu cz³onkostwa
w KKE. Reprezentant RKP, o. Wsiewo³od Czaplin, powiedzia³, ¿e powodem tego
kroku jest niezdolnoœæ Komisji Naczelnego do podjêcia decyzji w sprawie  przy-
jêcia w poczet cz³onków Estoñskiego Koœcio³a Prawos³awnego podleg³ego Pa-
triarchatowi Moskiewskiemu. W Estonii istniej¹ dwa Koœcio³y prawos³awne –
wspomniany Koœció³ podleg³y Moskwie oraz Koœció³ Prawos³awny Estonii, który
od 1996 roku znajduje siê pod jurysdykcj¹ Konstantynopola. W 2007 roku KKE
zdecydowa³a siê na przyjêcie ostatniego z wymienionych Koœcio³ów.  Ks. Jean-
Arnold de Clermont, prezydent KKE, wyrazi³ ubolewanie nad decyzj¹ RKP. Jed-
noczeœnie zaznaczy³, ¿e KKE bêdzie dok³adaæ starañ, aby wspieraæ pojednanie
miêdzy zwaœnionymi Koœcio³ami estoñskimi, wyra¿aj¹c nadziejê, ¿e do nastêpne-
go spotkania w lutym 2009 roku sytuacja siê wyklaruje i Koœció³ rosyjski  odwie-
si swoje cz³onkostwo w KKE.

 Hierarchowie prawos³awnych chrzeœcijan, reprezentuj¹cy 14 Koœcio³ów
autokefalicznych, zgromadzeni w Stambule (Konstantynopol) w dniach 10-12
paŸdziernika,   podjêli zobowi¹zanie do pracy na rzecz jednoœci Koœcio³a przez
pokonywanie wewnêtrznych ró¿nic w duchu mi³oœci i pokoju. Jednoczeœnie
uczcili te¿ dwutysiêczn¹ rocznicê urodzin  Aposto³a narodów œw. Paw³a. Debata
koncentrowa³a siê wokó³ œwiatowego kryzysu finansowego oraz pog³êbiania siê
przepaœci miêdzy bogatymi i biednymi. Zwierzchnicy Koœcio³ów zadeklarowali
równie¿ wolê kontynuowania zaawansowanego dialogu z innymi Koœcio³ami
chrzeœcijañskimi oraz dialogu miêdzyreligijnego z ¯ydami i muzu³manami. Spo-
tkaniu przewodniczy³ patriarcha ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bart³o-
miej I. Uczestnicy zaakceptowali jego propozycjê zwo³ania w przysz³ym roku
konsultacji ogólnoprawos³awnych dla przedyskutowania kwestii jurysdykcyjnych
a tak¿e innych tematów, które pojawi³y siê z przyczyn historycznych i wymogów
duszpasterskich, takich jak na przyk³ad prawos³awna diaspora. Zwierzchnicy pra-
wos³awni powitali te¿ z zadowoleniem „kontynuacjê przygotowañ do Œwiêtego i
Wielkiego Soboru”. Przygotowania takie by³y ju¿ prowadzone w latach 70. i 80.
XX w., lecz potem zosta³y wstrzymane wskutek przemian zachodz¹cych w Euro-
pie Wschodniej, które dla œwiata prawos³awnego oznacza³y skoncentrowanie
uwagi na nowych potrzebach duszpasterskich i wyzwaniach koœcielnych.  W od-
niesieniu do konfliktu miêdzy Rosj¹ i Gruzj¹ wokó³ secesji Osetii po³udniowej,
uczestnicy obrad pochwalili  oba Koœcio³y prawos³awne za „bratersk¹ wspó³pra-
cê” i wyrazili nadziejê, ¿e ich „starania przyczyni¹ siê do przezwyciê¿enia tra-
gicznych skutków operacji militarnych i szybkiego pojednania narodów”.
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 W Chavannee-de-Bogis ko³o Genewy odby³a siê w dniach 18-20 paŸdzier-
nika konsultacja poœwiêcona dialogowi chrzeœcijañsko-muzu³mañskiemu. Uczest-
nicy reprezentowali Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów, Œwiatowe Wspólnoty Chrzeœci-
jañskie, Œwiatowy Alians Ewangeliczny i Koœció³ Rzymskokatolicki. Celem spo-
tkania by³o miêdzy innymi zastanowienie siê nad mo¿liwoœciami wyar-
tyku³owania chrzeœcijañskiego rozumienia dialogu z islamem oraz nad tematami
teologicznymi, które s¹ wa¿ne dla chrzeœcijañskiego samozrozumienia w kon-
frontacji z islamem. Wys³uchano opinii przedstawicieli ró¿nych tradycji koœciel-
nych wywodz¹cych siê z ró¿nych czêœci œwiata. G³ówny referat wyg³osi³ katoli-
kos Aram I, zwierzchnik Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego, który ju¿ wcze-
œniej dostarcza³ ŒRK impulsów w zakresie dialogu i wspó³pracy miêdzyreligijnej.
Okazj¹ do zwo³ania konsultacji by³ List 138 uczonych i duchownych muzu³mañ-
skich skierowany do czo³owych przedstawicieli Koœcio³ów chrzeœcijañskich na
ca³ym œwiecie.

 Chrzeœcijanie s¹ dziœ coraz bardziej œwiadomi, ¿e dziel¹ z ludem Tory to
samo duchowe dziedzictwo – powiedzia³ Benedykt XVI do delegacji Miêdzy-
narodowego Komitetu ¯ydowskiego ds. Konsultacji Miêdzyreligijnych, któr¹
przyj¹³ 30 paŸdziernika w Watykanie. Papie¿ podkreœli³, ¿e w ci¹gu ponad 30
lat istnienia Komitet mia³ „regularne i owocne kontakty ze Stolic¹ Apostolsk¹,
które przyczyni³y siê do wiêkszego zrozumienia i akceptacji miêdzy katolikami
a ¯ydami”. Papie¿ ponownie potwierdzi³ zaanga¿owanie Koœcio³a we wprowa-
dzanie w ¿ycie zasad „historycznej deklaracji «Nostra aetate» Soboru Watykañ-
skiego II”. Przypomnia³, ¿e dokument ten, w który znalaz³o siê m.in. potêpienie
antysemityzmu, stanowi kamieñ milowy w d³ugiej historii stosunków katolicko-
¿ydowskich. Wzywa te¿ do „odnowionego rozumienia teologicznego relacji
miêdzy Koœcio³em a narodem ¿ydowskim”. Wed³ug Benedykta XVI, „chrzeœci-
janie s¹ dzisiaj coraz bardziej œwiadomi duchowego dziedzictwa, jakie dziel¹ z
ludem Tory, wybranym przez Boga”. Wzywa ono do „wiêkszego wzajemnego
cenienia siê, szacunku i mi³oœci”. Tak¿e przed ¯ydami stoi wyzwanie, by „od-
kryæ, co maj¹ wspólnego ze wszystkimi, którzy wierz¹ w Pana, Boga Izraela”.
Papie¿ wskaza³, ¿e powinniœmy dawaæ wspólne œwiadectwo Bo¿ej mi³oœci, mi³o-
sierdzia i prawdy. S³u¿ba ta jest konieczna w naszych czasach, którym zagra¿a
„utrata wartoœci duchowych i moralnych, bêd¹cych rêkojmi¹ ludzkiej godnoœci,
solidarnoœci, sprawiedliwoœci i pokoju”. Zdaniem papie¿a, „w œwiecie tak czêsto
naznaczonym ubóstwem, przemoc¹ i wykorzystywaniem, dialog kultur i religii
powinien byæ coraz bardziej postrzegany jako œwiêty obowi¹zek spoczywaj¹cy na
wszystkich, który anga¿uj¹ siê w tworzenie œwiata godnego cz³owieka. Zdolnoœæ
do wzajemnej akceptacji i szacunku, a tak¿e do mówienia prawdy z mi³oœci¹ s¹
niezbêdne dla przezwyciê¿ania ró¿nic, zapobiegania nieporozumieniom i unika-
nia niepotrzebnych konfrontacji”. Dialog bowiem jest „powa¿ny i uczciwy jedy-
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nie wtedy, gdy szanuje ró¿nice i uznaje innych w ich innoœci”. Szczery dialog
wymaga od obu stron zarówno otwarcia, jak i poczucia to¿samoœci, aby mog³y
siê wzajemnie ubogaciæ swoimi darami – zauwa¿y³ Benedykt XVI. Przypomi-
naj¹c swoje niedawne spotkania z przedstawicielami wspólnot ¿ydowskich w
Nowym Jorku, Pary¿u i Watykanie, papie¿ wyrazi³ za nie wdziêcznoœæ Bogu,
podobnie jak za postêp w stosunkach katolicko-¿ydowskich, których s¹ one
wyrazem. ¯yczy³ cz³onkom Komitetu „cierpliwoœci i odnowionego zaanga¿o-
wania” i zapewni³ o modlitwie w intencji spotkania Komitetu z delegacj¹ Ko-
misji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem, jakie odbêdzie siê wkrótce w
Budapeszcie.

 W dniach 30 paŸdziernika – 1 listopada odby³a siê w Wiedniu Czwarta
Konsultacja Ewangelicko-Prawos³awna na temat: „Chrzest w ¿yciu naszych
Koœcio³ów” (komunikat z obrad zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i doku-
menty”).

 W ramach 11. rundy dialogu rzymskokatolicko-luterañskiego w USA po-
œwiêconego „Nadziei ¿ycia wiecznego” rozpoczêto dyskusjê nt. Eucharystii. Pod-
czas spotkania komisji bilateralnej w St. Paul’s College w Waszyngtonie analizo-
wano wiarê i praktyki obydwu Koœcio³ów, odnosz¹ce siê do kwestii ostatecznych.
Postanowiono rozszerzyæ zakres tematów o Wieczerzê Pañsk¹. Powstanie wspól-
ny dokument luterañsko-rzymskokatolicki na ten temat.  Inicjatywa jest rezulta-
tem rozmów miêdzy Papiesk¹ Rad¹ ds. Jednoœci Chrzeœcijan a ks. bp. Markem S.
Hansonem, zwierzchnikiem Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Ameryce i
jednoczeœnie prezydentem Œwiatowej Federacji Luterañskiej. We wrzeœniu 2007
roku bp Hanson napisa³ list do papie¿a Benedykta XVI, w którym poruszone zo-
sta³y tematy zwi¹zane z relacj¹ miêdzy Sakramentem O³tarza i eschatologi¹. Po
wymianie korespondencji Papieska Rada zaproponowa³a, aby komisja dialogu w
USA wyda³a wspólny dokument, w którym obydwa Koœcio³y podkreœli³yby
swoj¹ wiarê w realn¹ obecnoœæ Chrystusa w Wieczerzy Œwiêtej. Dialog luterañ-
sko-rzymskokatolicki w USA rozpocz¹³ siê ju¿ w 1965 roku. Pierwsz¹ fazê dialo-
gu stanowi dziewiêæ etapów z lat 1965-1993, w których omówiono nastêpuj¹ce
tematy: Nicejsko-Konstantynopolitañskie Wyznanie Wiary, chrzest, Eucharystia,
pos³uga Eucharystii, prymat papieski i nieomylnoœæ, usprawiedliwienie, jeden
Poœrednik, œwiêci, Maria, Pismo i Tradycja. W 1993 roku powo³ano „Komitet
Koordynacyjny”, który zaj¹³ siê analiz¹ wyników dotychczasowego dialogu oraz
opracowaniem nowych celów. Komitet zosta³ powo³any przez Konferencjê Bi-
skupów Katolickich USA oraz zwierzchnika ELCA. W 2005 roku zakoñczy³a siê
10. runda poœwiêcona eklezjologii. Obecna, 11. runda dialogu, rozpoczê³a siê w
grudniu 2005 roku. Kolejne spotkanie komisji odbêdzie siê w marcu 2009 roku,
równie¿ w Waszyngtonie.
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 Pamiêæ o mêczennikach, nadzieje na dialog ekumeniczny i niepokój o los
chrzeœcijan na Bliskim Wschodzie to g³ówne tematy spotkania Benedykta XVI z
ormiañskim katolikosem Cylicji Aramem I. Duchowny ten jest drugim co do
wa¿noœci hierarch¹ w Ormiañskim Koœciele Apostolskim. Otacza duchow¹
opiek¹ swych rodaków w Libanie, Syrii, na Cyprze, w Iranie i Grecji. Witaj¹c do-
stojnego goœcia papie¿ nawi¹za³ do bogatych tradycji religijnych narodu ormiañ-
skiego, o których œwiadcz¹ „wielkie duchy œwiêtych i mêczenników”. Papie¿ za-
znaczy³, ¿e do tej tradycji nale¿¹ równie¿ „niewypowiedziane cierpienia w XX
wieku”. Na zakoñczenie zapewni³ o „codziennej modlitwie i g³êbokim niepokoju
o ludnoœæ Libanu i Bliskiego Wschodu”. Natomiast ormiañski goœæ zaapelowa³ o
potêpienie wszystkich przypadków ludobójstwa, w tym ludobójstwa Ormian.
Chodzi o masakrê ludnoœci ormiañskiej w Turcji Osmañskiej w czasie I wojny
œwiatowej w latach 1915-17. „Koœcio³y, religie i pañstwa musz¹ potêpiæ wszyst-
kie przypadki ludobójstwa, w³¹cznie z ludobójstwem Ormian, i musz¹ uczyniæ
wszystko, a¿eby zapobiec nowym ludobójstwom, potwierdzaj¹c prawo wszyst-
kich narodów do godnoœci, wolnoœci i samostanowienia” – stwierdzi³ Aram I. Po
audiencji papie¿ i katolikos przewodniczyli nabo¿eñstwu ekumenicznemu w ka-
plicy „Redemptoris Mater” w Pa³acu Apostolskim.

 W Uppsali (Szwecja), na zaproszenie zwierzchnika luterañskiego Koœcio³a
Szwecji abp. Andersa Wejryda, odby³ siê w dniach 28-29 listopada Miêdzyreligijny
Szczyt Klimatyczny. Jego uczestnicy, reprezentuj¹cy ró¿ne tradycje religijne – si-
khizm, hinduizm, chrzeœcijañstwo, islam, taoizm, buddyzm, judaizm – podpisali
wspólny manifest, w którym domagaj¹ siê podjêcia zdecydowanych kroków w celu
przeciwdzia³ania globalnemu ociepleniu. W manifeœcie sygnatariusze podzielaj¹
wyra¿ane przez naukowców i polityków obawy co do zmian klimatycznych. Za-
uwa¿aj¹ jednoczeœnie, i¿ religie maj¹ wp³yw na rzesze ludzi i mog¹ stymulowaæ
zmiany w ich stylach ¿ycia i wzorach konsumpcji. Manifest wzywa rz¹dy i miêdzy-
narodowe organizacje do przygotowania wszechstronnej strategii klimatycznej, któ-
ra mog³aby zostaæ zaakceptowana na przysz³orocznej Konferencji Klimatycznej w
Kopenhadze. Sygnatariusze dokumentu zwracaj¹ siê do przywódców politycznych
o szybkie i radykalne ograniczenie emisji gazów w bogatych krajach. Jednoczeœnie
kraje rozwijaj¹ce siê równie¿ powinny, w miarê swoich mo¿liwoœci, podejmowaæ
dzia³ania w kierunku bardziej ekologicznego gospodarowania. „Jako religijni przy-
wódcy i nauczyciele chcemy przeciwstawiæ kulturze strachu kulturê nadziei. Z bun-
towniczym optymizmem chcemy podj¹æ wyzwanie, jakim jest problem klimatycz-
ny, aby podkreœliæ podstawowe zasady wszystkich wielkich nienaruszalnych trady-
cji œwiata: sprawiedliwoœæ, solidarnoœæ i wspó³czucie. Chcemy popieraæ
najlepszych naukowców i przywódców politycznych. Zobowi¹zujemy nasze wspól-
noty do wspierania ducha radoœci i nadziei w stosunku do najwiêkszego daru, jaki
zosta³ nam wszystkim dany – daru ¿ycia!” – pisz¹ na koniec autorzy dokumentu.
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Miêdzyreligijny Manifest Klimatyczny zosta³ zaprezentowany przez abp. Ander-
sa Wejryda podczas grudniowej Konferencji Klimatycznej w Poznaniu.

 Podczas obchodów œwiêta ap. Andrzeja (30 listopada) w Stambule ekume-
niczny patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I podkreœli³, ¿e dialog miêdzy Ko-
œcio³em rzymskokatolickim a prawos³awiem musi byæ ukierunkowany na przy-
wrócenie pe³nej jednoœci miêdzy Koœcio³em Wschodu i Zachodu. W uroczysto-
œciach ku czci patrona prawos³awia wzi¹³ udzia³ kard. Walter Kasper,
przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Kasper przekaza³ na
rêce patriarchy pozdrowienia od papie¿a Benedykta XVI, wspominaj¹c patriarchê
Athenagorasa I i papie¿a Paw³a VI, którzy w latach 60. minionego stulecia wpro-
wadzili zwyczaj wysy³ania delegacji ekumenicznej na uroczystoœci œw. Andrzeja
w Konstantynopolu oraz œw. Piotra i œw. Paw³a w Rzymie. Bart³omiej I podkre-
œli³, ¿e Andrzej i Piotr s¹ nie tylko rodzonymi braæmi. O wiele wa¿niejsza jest ich
wiêŸ z Chrystusem, która dla podzielonych Koœcio³ów powinna byæ zachêt¹ do
pe³nej jednoœci. Patriarcha doda³, ¿e podzia³ miêdzy Koœcio³em rzymskim a pra-
wos³awiem nie jest stanem normalnym i wezwa³, aby prze³amaæ barykady, jakie
naros³y w tysi¹cleciu podzia³ów bez wzglêdu na to, czy chodzi o kwestie dogma-
tyczne czy koœcielno-polityczne.

 Kard. Carlo Maria Martini w ksi¹¿ce „Nocne rozmowy w Jerozolimie”
„podaje w w¹tpliwoœæ prawdy i praktyki niezmiennie nauczane przez Koœció³, jak
celibat ksiê¿y, œwiêcenia kap³añskie zarezerwowane wy³¹cznie dla mê¿czyzn
i niemoralnoœæ aktów homoseksualnych” – powiedzia³ abp Hector Aguer z La
Plata w Argentynie. To pierwsza g³oœna krytyka publikacji by³ego arcybiskupa
Mediolanu. Hierarcha wezwa³ w niej Koœció³ rzymskokatolicki do „odwa¿nego
zreformowania siê” w takich dziedzinach, jak celibat ksiê¿y, kap³añstwo czy
ludzka seksualnoœæ. Celibat duchownych – pisze – nie powinien byæ obowi¹zko-
wy, bo nie wszyscy powo³ani do kap³añstwa otrzymuj¹ ten charyzmat. Zasugero-
wa³ te¿ mo¿liwoœæ wyœwiêcania kobiet, przypominaj¹c, ¿e Nowy Testament
mówi o kobietach diakonach. Krytycznie oceni³ encyklikê „Humanae vitae”, po-
têpiaj¹c¹ stosowanie antykoncepcji. Podkreœli³ te¿, ¿e wœród swoich znajomych
ma pary homoseksualne i „nigdy by na to nie przysta³, by je potêpiæ”.

 5 grudnia zmar³ w wieku 79 lat prawos³awny patriarcha Rosyjskiego Ko-
œcio³a Prawos³awnego – Aleksy II (jego ¿yciu i dzie³u poœwiêcamy tekst w dziale
„Sylwetki”).

 10 grudnia minê³a 40. rocznica œmierci jednego z najwybitniejszych teolo-
gów protestanckich XX wieku – Karola Bartha (okolicznoœciowy tekst zamiesz-
czamy w dziale „Artyku³y”).
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 Benedykt XVI jest przekonany, ¿e „mi³oœæ pomo¿e chrzeœcijanom pielê-
gnowaæ pragnienie pe³nej jednoœci w prawdzie”. Mówi³ o tym do uczestników
plenarnego posiedzenia Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Nawi¹zuj¹c do
tematu obrad – „Recepcja i przysz³oœæ dialogu ekumenicznego” – papie¿ zauwa-
¿y³, ¿e ma on wielkie znaczenie dla marszu ku pe³nej jednoœci chrzeœcijan i posia-
da dwa zasadnicze wymiary: „…z jednej strony rozeznanie drogi przebytej do tej
pory, z drugiej zaœ okreœlenie nowych dróg do jego kontynuacji, zastanawiaj¹c siê
wspólnie nad tym, jak przezwyciê¿yæ rozbie¿noœci, które niestety wci¹¿ panuj¹ w
relacjach miêdzy uczniami Chrystusa”. Benedykt XVI podkreœli³, ¿e istotne zna-
czenie dla przywrócenia pe³nej jednoœci ma dialog teologiczny, który nale¿y
wci¹¿ wspieraæ i promowaæ. – Dziêkujemy Panu za dokonane znacz¹ce kroki na-
przód, na przyk³ad w stosunkach z Koœcio³ami prawos³awnymi i ze staro¿ytnymi
Koœcio³ami Wschodu, zarówno jeœli chodzi o dialog teologiczny, jak i o umocnie-
nie i wzrost koœcielnego braterstwa – stwierdzi³. Papie¿ wyrazi³ zadowolenie ze
wzrostu w ostatnich latach „szczerego ducha przyjaŸni miêdzy katolikami i pra-
wos³awnymi”, a tak¿e z nasilenia siê kontaktów pomiêdzy szefami dykasterii
Kurii Rzymskiej i ró¿nymi Koœcio³ami prawos³awnymi. Benedykt XVI wspo-
mnia³ te¿ o realizacji tzw. Harvest Project, ekumenicznego konsensu w kwestii
niektórych podstawowych wymiarów wiary chrzeœcijañskiej, dotycz¹cego „czte-
rech istotnych dialogów”: ze Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹, ze Œwiatow¹ Rad¹
Metodystyczn¹, ze Wspólnot¹ Anglikañsk¹ i ze Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów
Reformowanych. Papie¿ doda³, ¿e „w wielu rejonach sytuacja ekumeniczna ule-
g³a zmianie i zmienia siê nadal, co wymaga wysi³ku szczerej konfrontacji. Poja-
wiaj¹ siê nowe wspólnoty i grupy, zarysowuj¹ siê nieznane tendencje, a czasem
nawet napiêcia miêdzy wspólnotami chrzeœcijañskimi, dlatego wa¿ny jest dialog
teologiczny, który bêdzie dotyczyæ konkretnego ¿ycia rozmaitych Koœcio³ów i
Wspólnot koœcielnych”.

 Benedykt XVI spotka³ siê 17 grudnia z uczestnikami obraduj¹cego w Rzy-
mie kolokwium katolicko-islamskiego. Jego temat brzmia³: „Odpowiedzialnoœæ
zwierzchników religijnych zw³aszcza w czasach kryzysu”, a organizatorami by³y
Papieska Rada ds. Dialogu Miêdzyreligijnego i Œwiatowe Stowarzyszenie Wezwa-
nia Islamskiego, maj¹ce siedzibê w stolicy Libii, Trypolisie. Papie¿ wyrazi³ zdecy-
dowane poparcie dla dialogu katolicko-muzu³mañskiego. W opublikowanym na za-
koñczenie kolokwium komunikacie stwierdzono, ¿e obydwie strony s¹ zgodne co
do odpowiedzialnoœci przywódców religijnych za wierne przekazywanie prawd
wiary i s³u¿bê swym wspólnotom dla Bo¿ej chwa³y. Ich obowi¹zkiem jest tak¿e
krzewienie podstawowych wartoœci etycznych, takich jak sprawiedliwoœæ, solidar-
noœæ, pokój, zgoda spo³eczna i dobro osób potrzebuj¹cych, s³abych, migrantów i
uciœnionych. Szczególnym polem odpowiedzialnoœci przywódców religijnych jest
m³ode pokolenie, aby nie pad³o ono ofiar¹ fanatyzmu religijnego i radykalizmu.
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 Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan kard. Walter Ka-
sper przedstawi³ dzia³alnoœæ urzêdu w minionym roku. Podkreœli³, ¿e rok ten obfi-
towa³ w wa¿ne wydarzenia. Trzykrotnie goœci³ w Rzymie patriarcha Konstanty-
nopola Bart³omiej I, w tym po raz pierwszy w historii przemawia³ na Synodzie
Biskupów. Z papie¿em spotkali siê równie¿ dwaj ormiañscy katolikosi – z Ecz-
miadzynu   i Cylicji. Koœció³ prawos³awny zgodzi³ siê na teologiczn¹ dyskusjê
nad rol¹ biskupa Rzymu w Koœciele powszechnym. Zdaniem kardyna³a, wyraŸnie
polepszy³y siê relacje z Moskw¹. Bardzo ¿yczliwie przyj¹³ go w maju Aleksy II,
a ostatnio zosta³ dobrze przyjêty na pogrzebie patriarchy. Rozpoczêto tak¿e tzw.
Projekt ¯niwo, który ma zebraæ wyniki czterech g³ównych dialogów dwustron-
nych z protestantami po Soborze Watykañskim II. Jego celem jest zgromadzenie
wszystkich podstawowych zagadnieñ wspólnych dla katolików i protestantów.
Najwiêkszym problemem w tej dziedzinie jest pog³êbiaj¹ce siê rozbicie samych
protestantów, spowodowane kwestiami etycznymi i m. in. stosunkiem do kap³añ-
stwa kobiet. Watykañski hierarcha przyzna³, ¿e w ramach katolickich stosunków
ekumenicznych brak jest kontaktu z sektami i wieloma wspólnotami charyzma-
tycznymi. Zaznaczy³ natomiast, ¿e w kontaktach z judaizmem w 2008 roku poja-
wi³y siê dwa problemy: nowa formu³a wielkopi¹tkowej modlitwy o nawrócenie
¯ydów w przedsoborowym Mszale Jana XXIII i proces beatyfikacyjny Piusa XII.
W jego przekonaniu natomiast wielkim osi¹gniêciem dialogu z judaizmem jest
fakt, ¿e coraz rzadziej powraca siê w nim do przesz³oœci, a coraz czêœciej podej-
muje siê bie¿¹ce zagadnienia, takie jak rola religii we wspó³czesnym spo³eczeñ-
stwie.

 W Brukseli mia³o miejsce od 29 grudnia do 2 stycznia Europejskie Spotka-
nie M³odych, organizowane co roku przez ekumeniczn¹ Wspólnotê z Taizé.
Wziê³o w nim udzia³ ponad 40 tys. m³odych chrzeœcijan z ca³ej Europy, w tym
ok. 9 tys. Polaków. Od 1978 r. na prze³omie roku w jednym z miast Europy odby-
wa siê Europejskie Spotkanie M³odych. Podczas imprezy w Brukseli m³odzi lu-
dzie z ca³ej Europy brali udzia³ w spotkaniach i dyskusjach na tematy dotycz¹ce
duchowoœci, kultury, odpowiedzialnoœci, zaanga¿owania spo³ecznego i politycz-
nego. Mogli te¿ pos³uchaæ rówieœników z innych krajów i kontynentów, prezentu-
j¹cych swoje kultury, muzykê i tañce. By³a równie¿ okazja do odwiedzenia sie-
dziby Komisji Europejskiej oraz spotkania siê z europarlamentarzystami. Co-
dziennie odbywa³y siê spotkania modlitewne. Modlono siê m.in. za pokój na
Bliskim Wschodzie oraz wszystkich ludzi doœwiadczonych przez wojny, a tak¿e
za tych, którzy pracuj¹ na rzecz pokoju. W Sylwestra, po pó³nocy rozpoczê³o siê
Œwiêto Narodów, czyli pokazy tañców narodowych i inne formy zabawy. Podczas
Spotkania w Brukseli og³oszono, i¿ za rok Europejskie Spotkanie M³odych odbê-
dzie siê Poznaniu. Wczeœniej impreza ta organizowana by³a ju¿ trzykrotnie w
Polsce – dwa razy we Wroc³awiu (1989/90 i 1995/96) oraz raz w Warszawie
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(1999/2000). Wspólnota z Taizé jest miêdzynarodow¹ wspólnot¹ ekumeniczn¹.
Zosta³a za³o¿ona w 1944 r. przez pastora ewangelicko-reformowanego Rogera
Schutza (Brata Rogera). Obecnie nale¿y do niej ponad 100 braci ró¿nych wyznañ
chrzeœcijañskich, pochodz¹cych z ró¿nych krajów. Celem Wspólnoty jest d¹¿enie
do rozwoju ¿ycia wewnêtrznego dziêki wspólnej modlitwie oraz praca na rzecz
pokoju, zgody i praktycznego pojednania chrzeœcijan. Na jej czele do tragicznej
œmierci w 2005 r. sta³ Brat Roger. Obecnie przeorem Wspólnoty jest Brat Alois.

Z kraju

 W wieku 83 lat zmar³a 16 sierpnia wybitna biblistka, filolog, emerytowana
profesor Wydzia³u Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego Anna Œwider-
kówna. Urodzi³a siê 5 grudnia 1925 r. w Warszawie. Doktorat obroni³a w 1951 r.
z papirologii, w 1959 r. przez dziewiêæ miesiêcy pracowa³a naukowo w Egipcie,
w 1960 r. zrobi³a habilitacjê. Za swoje zadanie uwa¿a³a pisanie o Biblii i komen-
towanie Pisma Œwiêtego. Najbardziej znane jej ksi¹¿ki to: „Rozmowy o Biblii”,
„Rozmów o Biblii ci¹g dalszy”, „Prawie wszystko o Biblii”, „Biblia a cz³owiek
wspó³czesny” i „Nie tylko Biblia”. Prof. Anna Œwiderkówna zosta³a wyró¿niona
wieloma nagrodami i odznaczeniami.

 Oko³o 5 tysiêcy wiernych uczestniczy³o 19 sierpnia w g³ównych uroczy-
stoœciach œwiêta Przemienienia Pañskiego w nosz¹cej to wezwanie cerkwi na Gó-
rze Grabarce. Uroczyst¹ liturgiê sprawowa³ metropolita warszawski i ca³ej Polski
abp Sawa w asyœcie trzech innych biskupów i kilkunastu ksiê¿y prawos³awnych.
W œwi¹tecznym pos³aniu do wiernych abp Sawa przypomnia³, ¿e co roku na Gra-
barkê przybywaj¹ liczne piesze pielgrzymki wiernych, którzy id¹ tam, „by prze-
mieniæ swoje ¿ycie i wzmocniæ siê duchowo”. Wiele osób przynosi krzy¿e, by
ustawiæ je na wzgórzu w intencji osobistej albo spo³ecznej. Metropolita dziêko-
wa³ im za „heroizm wiary”. Góra Grabarka z cerkwi¹ Przemienienia Pañskiego i
¿eñskim klasztorem œw. Marty i Marii jest najwiêkszym i najwa¿niejszym prawo-
s³awnym sanktuarium w Polsce.

   Polska Rada Ekumeniczna w³¹czy³a siê 21 wrzeœnia do obchodów zainicjo-
wanego przez Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów Miêdzynarodowego Dnia Modlitwy o
Pokój, zachêcaj¹c wszystkie oddzia³y regionalne, a tak¿e wszystkie Koœcio³y w
Polsce do zorganizowania ekumenicznych nabo¿eñstw.  Ks. Ireneusz Lukas, dy-
rektor biura PRE powiedzia³: „Zainspirowani inicjatyw¹ Œwiatowej Rady Koœcio-
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³ów zachêcamy tak¿e do modlitwy o pokój podczas niedzielnych nabo¿eñstw w
dniu 21 wrzeœnia.  Miêdzynarodowy Dzieñ Modlitwy o Pokój jest okazj¹ do prze-
¿ywania ekumenicznej wspólnoty we wszystkich miejscach oraz przypomina o
potrzebie pielêgnowania pokoju w ludzkich sercach, domach, wspólnotach i spo-
³eczeñstwie”.

 Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, 48-letni wyk³adowca Uniwersytetu
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie zosta³ wybrany sekretarzem ge-
neralnym Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE). Ks. Mazur-
kiewicz jest dyrektorem Instytutu Politologii Wydzia³u Nauk Historycznych i
Spo³ecznych UKSW oraz kierownikiem Katedry Etyki Spo³ecznej i Politycznej
tej uczelni.

 W dniach od 2 do 4 paŸdziernika 2008 r. w Zakoœcielu k. Spa³y obradowa³
Synod Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego, który dokona³ wyboru nowych w³adz na
okres kadencji 2008-2012. Nowym zwierzchnikiem Koœcio³a, maj¹cym prawo
u¿ywania tytu³u biskupa, zosta³ pastor Marek Kamiñski z Koszalina. Nowy
zwierzchnik ma 47 lat, jest ¿onaty i ma dwóch synów. Urodzi³ siê w S³upsku, wy-
chowany w zielonoœwi¹tkowej rodzinie. W latach 1983-1989 studiowa³ w Chrze-
œcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od roku 1990 roku pe³ni³ funk-
cjê pastora zboru w Koszalinie. By³ inicjatorem miêdzynarodowej akcji o nazwie
„Braterstwo Ponad Granicami”, krzewi¹cej wspó³pracê Koœcio³ów zielonoœwi¹t-
kowych na Bia³orusi, Litwie oraz w pañstwach zachodnich. Jest doktorantem
ChAT oraz wyk³adowc¹ Warszawskiego Seminarium Teologicznego Koœcio³a
Zielonoœwi¹tkowego. Biskup-elekt z³o¿y³ deklaracje przed Synodem, ¿e nigdy
nie by³ tajnym wspó³pracownikiem S³u¿by Bezpieczeñstwa PRL. Synod zaakcep-
towa³ tak¿e proponowane przez biskupa-elekta kandydatury do prezydium Na-
czelnej Rady Koœcio³a. W sk³ad prezydium weszli pastorzy: Marek Tomczyñski,
Marek Koz³owski, Arkadiusz Kuczyñski, Leszek Mocha, Tomasz Ropiejko i
Piotr Nowak.

 Nak³adem Towarzystwa Biblijnego w Polsce ukaza³a siê pierwsza czêœæ
ekumenicznego przek³adu Starego Testamentu – Ksiêgi Dydaktyczne. Promocja
tomu mia³a miejsce w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Uroczystoœæ odby³a
siê 8 paŸdziernika. Wziêli w niej udzia³ m.in. przedstawiciele Koœcio³ów cz³on-
kowskich TBwP, reprezentanci Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych, Polskiej
Rady Ekumenicznej, bibliœci. Zebranych przywita³a Ma³gorzata Platajs, dyrek-
tor generalny TBwP. Nastêpnie g³os zabrali: przewodnicz¹cy Komitetu Krajo-
wego TBwP bp Edward Puœlecki z Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego, bp
Jerzy z Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego (w imieniu nie-
obecnego na uroczystoœci metropolity Sawy), przewodnicz¹cy Rady ds. Ekume-



KRONIKA

148

nizmu Konferencji Episkopatu Polski  bp Tadeusz Pikus, ks. dr Adam Sycz z
Koœcio³a Rzymskokatolickiego (w imieniu przewodnicz¹cego Konferencji Epi-
skopatu Polski abp. Józefa Michalika). Charakterystykê ekumenicznego prze-
k³adu Ksi¹g Dydaktycznych Starego Testamentu przedstawi³ zebranym redaktor
naukowy tomu ks. dr Miros³aw Kiedzik z Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Na
koniec g³os zabra³ dr Lenart de Regt, koordynator ds. t³umaczeñ ZTB. Wyst¹-
pienia by³y przeplatane czytaniem fragmentów ka¿dej z piêciu ksi¹g zawartych
w wydanym tomie. Ekumeniczny przek³ad Ksi¹g Dydaktycznych Starego Te-
stamentu jest efektem kilkuletniej pracy t³umaczy i redaktorów ró¿nych wyznañ
chrzeœcijañskich. Tekst zosta³ zaakceptowany przez jedenaœcie Koœcio³ów w
Polsce: Rzymskokatolicki, Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny, Ewan-
gelicko-Augsburski, Ewangelicko-Reformowany, Ewangelicko-Metodystyczny,
Polskokatolicki, Starokatolicki Mariawitów, Chrzeœcijan Baptystów, Zielono-
œwi¹tkowy, Wspólnotê Koœcio³ów Chrystusowych oraz Koœció³ Adwentystów
Dnia Siódmego. Przek³ad ekumeniczny ca³ego Starego Testamentu zostanie
wydany w piêciu tomach: Piêcioksi¹g, Ksiêgi Historyczne, Ksiêgi Dydaktycz-
ne, Ksiêgi Prorockie oraz Ksiêgi Deuterokanoniczne. Towarzystwo Biblijne
planuje co roku publikowaæ jedn¹ czêœæ. T³umacze i redaktorzy pracuj¹cy nad
ekumenicznym przek³adem Biblii kieruj¹ siê Wytycznymi do wspó³pracy miê-
dzywyznaniowej w t³umaczeniu Biblii, opracowanymi wspólnie w 1987 r. przez
watykañski Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan oraz ZTB. Tekst przek³adu cha-
rakteryzuje siê wspó³czesn¹ polszczyzn¹. T³umacze zrezygnowali z archaizacji
jêzyka. Przypisy zawieraj¹ jedynie konieczne informacje historyczne, geogra-
ficzne, zwyczajowe czy lingwistyczne. Ze wzglêdu na miêdzywyznaniowy cha-
rakter przek³adu nie umieszczono komentarzy teologicznych, a ka¿da ksiêga
zosta³a poprzedzona jedynie krótkim wstêpem ogólnym.

 9 paŸdziernika w siedzibie Biskupa Naczelnego Koœcio³a Starokatolickiego
Mariawitów w P³ocku odby³o siê 21. posiedzenie Komisji Mieszanej do Dialogu
Teologicznego miêdzy Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów i Koœcio³em
Rzymskokatolickim. W posiedzeniu wziêli udzia³: Biskup Naczelny Maria Lu-
dwik Jab³oñski i Bp Bronis³aw Dembowski – wspó³przewodnicz¹cy oraz cz³on-
kowie: ks. prof. Pawe³ Rudnicki i ks. Grzegorz Dro¿d¿ – reprezentuj¹cy Koœció³
Starokatolicki Mariawitów oraz ks. prof. Henryk Seweryniak i ks. prof. Ireneusz
Mroczkowski – reprezentuj¹cy Koœció³ Rzymskokatolicki. W toku zebrania usta-
lono ostateczn¹ wersjê dwóch dokumentów: „Dwustronna refleksja o treœciach
objawieñ Matki Marii Franciszki Koz³owskiej dotycz¹cych Dzie³a Wielkiego Mi-
³osierdzia” i „Ze Ÿróde³ kwestii mariawickiej. Nieznane dokumenty z lat 1903-
1904”. Podjêto problem zniekszta³ceñ tekstu objawieñ Marii Franciszki Koz³ow-
skiej, zamieszczonym w dokumencie Œwiêtego Oficjum z 1904 roku. Zamkniêto
badania historyczne, prowadzone w ramach Komisji. Strona mariawicka przed-



Z KRAJU

149

stawi³a w³asn¹ ocenê petycji bp. Jerzego Szembeka. Ustalono, ¿e nastêpne spo-
tkanie, na którym zostanie podjêta sprawa uroczystego zakoñczenia prac Komisji
w maju 2009 roku, odbêdzie siê 4 marca 2009 roku w domu biskupa Bronis³awa
Dembowskiego we W³oc³awku.

 W dniu 13 paŸdziernika obradowa³a Komisja ds. Dialogu miêdzy Polsk¹
Rad¹ Ekumeniczn¹ (PRE) a Konferencj¹ Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie
odby³o siê w siedzibie PRE w Warszawie na ul. Willowej 1. Ze strony PRE ob-
radom przewodniczy³ bp Edward Puœlecki (Koœció³ Ewangelicko-Metodystycz-
ny), a ze strony KEP bp Tadeusz Pikus. W sk³ad Komisji ds. Dialogu z ramienia
KEP wchodz¹ jeszcze: abp Alfons Nossol, bp Tadeusz Rakoczy, bp Zygmunt
Zimowski. Ze strony PRE do Komisji nale¿¹: abp Jeremiasz (Polski Autokefa-
liczny Koœció³ Prawos³awny), abp Abel (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawo-
s³awny), bp Wiktor Wysoczañski (Koœció³ Polskokatolicki) i bp Janusz Jagucki
(Koœció³ Ewangelicko-Augsburski). Na spotkaniu obecni byli tak¿e: ks. Jerzy
Tofiluk (PAKP) i ks. S³awomir Paw³owski (KRK). Komisja poruszy³a kwestiê
prac nad dokumentem duszpasterskim dotycz¹cym ma³¿eñstw o ró¿nej przyna-
le¿noœci konfesyjnej. Przedstawiono projekt dokumentu koñcowego. Prace nad
nim bêd¹ kontynuowane. Omówiono stan przygotowañ wspólnego podrêcznika
stanowi¹cego autoprezentacjê Koœcio³ów zrzeszonych w PRE oraz KRK. Prace
nad podrêcznikiem zbli¿aj¹ siê ku koñcowi. Zapoznano siê tak¿e z propozycj¹
ekumenicznych obchodów 1000. rocznicy mêczeñskiej œmierci œw. Brunona z
Kwerfurtu, które bêd¹ mia³y miejsce w Gi¿ycku w 2009 r. Komisja przyjê³a in-
formacjê o stanie przygotowañ polskiej adaptacji zeszytu na Tydzieñ Modlitw o
Jednoœæ Chrzeœcijan, który w 2009 r. bêdzie obchodzony pod has³em Aby byli
jedno w twoim rêku (Ez 37,17). Zwrócono uwagê, ¿e jeden z dni tego Tygodnia
jest poœwiêcony ochronie stworzenia. Przygotowywanie materia³ów na Tydzieñ
Modlitw odbywa siê w ten sposób, ¿e projekt wstêpny opracowywany jest przez
ekumeniczn¹ grupê robocz¹ jednego z krajów, a po akceptacji Papieskiej Rady
ds. Jednoœci Chrzeœcijan i Komisji „Wiara i Ustrój” Œwiatowej Rady Koœcio³ów
jest rozsy³any na ca³y œwiat. Materia³y na 2009 r. przygotowali chrzeœcijanie z
Korei. Poniewa¿ Polska nie przygotowywa³a jeszcze takiego projektu Komisja
ds. Dialogu postuluje wspólne wyst¹pienie PRE i KEP do w³aœciwych gremiów
o mo¿liwoœæ uczynienia tego w niedalekiej przysz³oœci. Najbli¿sze zebranie
Komisji ds. Dialogu odbêdzie siê 9 marca 2009 w siedzibie Sekretariatu KEP w
Warszawie.

 Od 20 do 23 paŸdziernika odby³a siê w siedzibie Polskiej Rady Ekume-
nicznej (PRE) w Warszawie miêdzynarodowa konferencja ekumeniczna nt. „Glo-
balizacja jako wyzwanie dla Koœcio³ów w Europie”.  W konferencji zorganizowa-
nej przez PRE we wspó³pracy z Koœcio³em Ewangelickim Westfalii wziêli udzia³
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przedstawiciele Koœcio³ów Ewangelickich w Niemczech, Koœcio³a Luterañskiego
na Wêgrzech, Koœcio³a Waldensów we W³oszech oraz reprezentanci Koœcio³ów
zrzeszonych w PRE. Konferencjê otworzy³ wyk³ad dr. Petera Pavlovièa reprezen-
tuj¹cego Komisjê Koœció³ i Spo³eczeñstwo Konferencji Koœcio³ów Europejskich
(KKE) z Brukseli na temat „Globalizacja z perspektywy KKE”. Dr Pavloviè
mówi³ m.in. o dokumencie wydanym przez KKE „Koœcio³y europejskie prze¿y-
waj¹ wiarê w kontekœcie globalizacji”. Nastêpnie uczestnicy konferencji wys³u-
chali wyk³adów i prezentacji na temat globalizacji z perspektywy reprezentowa-
nych na konferencji Koœcio³ów.   O globalizacji z polskiej perspektywy mówi³ ks.
Cezary Królewicz z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Wœród referentów by³
tak¿e przedstawiciel Koœcio³a Rzymskokatolickiego, pracownik naukowy Kate-
dry Ochrony Œrodowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mgr Krzysztof
Wojciechowski. Oprócz wyk³adów i dyskusji uczestnicy konferencji mieli mo¿li-
woœæ zapoznania siê z sytuacj¹ wyznaniow¹ w Warszawie. Konferencja rozpoczê-
³a siê nabo¿eñstwem   ekumenicznym w koœciele ewangelicko-augsburskim Œw.
Trójcy w Warszawie. W trakcie konferencji uczestnicy goœcili tak¿e w prawo-
s³awnej katedrze œw. Marii Magdaleny. Z okazji 20-lecia kontaktów i wspó³pracy
pomiêdzy PRE a Koœcio³em Ewangelickim Westfalii, w siedzibie Rady odby³o
siê uroczyste przyjêcie. Prócz uczestników konferencji przybyli na nie prezes
PRE abp Jeremiasz, zwierzchnicy i przedstawiciele Koœcio³ów cz³onkowskich
PRE i Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej. Na zakoñczenie konferencji
uczestnicy wyrazili chêæ dalszej wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ. Kolejn¹
konferencjê w ramach wspó³pracy pomiêdzy PRE a Koœcio³em Ewangelickim
Westfalii zaplanowano za dwa lata w Niemczech.

 Czym jest modlitwa oraz jak modl¹ siê chrzeœcijanie i wyznawcy judaizmu
– nad tymi pytaniami zastanawiali siê uczestnicy sympozjum teologicznego
„Czym jest modlitwa?”. Sympozjum odby³o siê 22 paŸdziernika w ramach spo-
tkania „Radoœæ Tory”, zorganizowanego przez Polsk¹ Radê Chrzeœcijan i ¯ydów
w siedzibie Papieskiego Wydzia³u Teologicznego „Bobolanum” w Warszawie.
Przed rozpoczêciem sympozjum, w koœciele œw. Andrzeja Boboli odby³a siê uro-
czysta lektura Tory po hebrajsku i polsku, a tak¿e wspólna modlitwa s³owami
psalmów. Pierwszym prelegentem by³ rabin Norman Solomon, wyk³adowca teo-
logii ¿ydowskiej na Uniwersytecie w Oxfordzie. W swoim wyst¹pieniu wskaza³,
¿e modlitwa jest najczêœciej bardzo prost¹ form¹ rozmowy z Bogiem i jest w ten
sposób okreœlana zarówno przez chrzeœcijan, jak i wyznawców judaizmu. Przypo-
mnia³, ¿e bardzo czêsto dzieli siê na modlitwê spontaniczn¹ i ustalon¹, jednak ich
wartoœæ jest równowa¿na. Rabin Solomon przytoczy³ z Biblii przyk³ady modlitw
spontanicznych, zarówno krótkich, jak i d³ugich. Zaznaczy³, ¿e w opinii wielu
teologów ¿ydowskich, to w³aœnie krótkie modlitwy s¹ najlepsze, gdy¿ najtrafniej
oddaj¹ sedno tego, o co do Boga zwraca siê osoba modl¹ca. Z drugim wyk³adem
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wyst¹pi³ metropolita gnieŸnieñski abp Henryk Muszyñski. Przypomnia³ on, ¿e
modlitwa jest zawsze „odpowiedzi¹ na S³owo i dzia³anie Boga” i mo¿e siê doko-
nywaæ w ka¿dych okolicznoœciach i w ka¿dej postaci. Nastêpnie podkreœli³, ¿e
tradycja ¿ydowska i chrzeœcijañska zbli¿aj¹ siê ku sobie m.in. w³aœnie poprzez
pokrewieñstwa w modlitwach, a modlitwa chrzeœcijañska jest zmodyfikowan¹
modlitw¹ ¿ydowsk¹. Zwróci³ uwagê, ¿e Jezus modli³ siê do Boga s³owami mo-
dlitw ¿ydowskich. Doda³, ¿e Jan Pawe³ II bêdzie pamiêtany z modlitwy rozpo-
czynaj¹cej siê s³owami „Bo¿e Abrahama, Izaaka, Jakuba i Pana naszego Jezusa
Chrystusa”. Abp Muszyñski przypomnia³ tegoroczne kontrowersje zwi¹zane ze
zmianami w wielkopi¹tkowej modlitwie za ¯ydów w Mszale przedsoborowym
oraz dialog Koœcio³a katolickiego, w osobach papie¿a Benedykta XVI oraz kar-
dyna³ów Tarcisio Bertone i Waltera Kaspera, ze œrodowiskami ¿ydowskimi. Zda-
niem arcybiskupa, mimo, ¿e wiele nieœcis³oœci w tej sprawie zosta³o wyjaœnio-
nych, w dalszym ci¹gu wielu znacz¹cych wyznawców judaizmu widzi w tej mo-
dlitwie jawne wezwanie do nawrócenia na chrzeœcijañstwo.

 W Œwiêto Reformacji, 31 paŸdziernika, odby³o siê w luterañskim koœciele
Œwiêtej Trójcy w Warszawie nabo¿eñstwo ekumeniczne. Wziêli w nim udzia³ nie tyl-
ko duchowni i wierni z trzech warszawskich parafii ewangelickich – luterañskiej, re-
formowanej i metodystycznej – ale tak¿e innych wyznañ chrzeœcijañskich. Kazanie
wyg³osi³ prezes Synodu Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego ks. Jerzy Samiec. In-
tencje modlitewne zmawiali duchowni Koœcio³ów Ewangelicko-Reformowanego,
Metodystycznego, Starokatolickiego Mariawitów oraz Waldensów z W³och. Podczas
nabo¿eñstwa zainaugurowano w Polsce Dekadê Lutra. Jest to miêdzynarodowy pro-
jekt spo³eczno-religijny, którego celem jest popularyzowanie historii i dziedzictwa
Reformacji zapocz¹tkowanej przez Marcina Lutra, reformatora Koœcio³a Zachodnie-
go. Dekada Lutra rozpoczyna przygotowania do ogólnoœwiatowych obchodów 500-
lecia Reformacji, które bêdzie mia³o miejsce w 2017 r. Tegoroczne nabo¿eñstwo re-
formacyjne w Warszawie by³o tak¿e okazj¹ do przypomnienia 35. rocznicy podpisa-
nia Konkordii Leuenberskiej. W zwi¹zku z tym nabo¿eñstwo zosta³o poprzedzone
wyk³adem prof. Karola Karskiego, kierownika katedry ekumenizmu w Chrzeœcijañ-
skiej Akademii Teologicznej w Warszawie, na temat tego wa¿nego dokumentu eku-
menicznego. Prelegent przedstawi³ za³o¿enia Konkordii, dorobek teologiczny Wspól-
noty Koœcio³ów Ewangelickich, a tak¿e praktykê wspó³pracy miêdzy polskimi Ko-
œcio³ami ewangelickimi. Zwróci³ uwagê na potrzebê popularyzacji dorobku
teologicznego Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich oraz zintensyfikowania wspól-
nych dzia³añ, szczególnie w pracy m³odzie¿owej i diakonijnej.

 Dnia 13 listopada zmar³a w wieku 86 lat Stanis³awa Grabska, wspó³za³o¿y-
cielka Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie (o Jej ekumenicznych dokona-
niach piszemy w dziale „Sylwetki”).
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 Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odby³a siê w dniach 13-14 listo-
pada ekumeniczna konferencja naukowa pt. „Jeden Koœció³ – wiele darów. Ró¿-
niæ siê w zgodzie”. Okazj¹ do jej zorganizowania by³y dwa jubileusze – 25-lecie
Instytutu Ekumenicznego Wydzia³u Teologii KUL oraz 40-lecie pracy naukowej
ks. prof. Leonarda Górki. Wœród referentów znaleŸli siê teologowie ró¿nych wy-
znañ, m.in. luteranin ks. dr hab. Marcin Hintz, prawos³awny ks. dr Jerzy Tofiluk,
katolicy: abp prof. dr hab. Alfons Nossol, o. prof. dr hab. Stanis³aw Celestyn Na-
piórkowski, ks. prof. dr hab. Wac³aw Hryniewicz, a tak¿e jubilat – ks. prof. dr
hab. Leonard Górka, kierownik katedry teologii ekumenicznej w Instytucie Eku-
menicznym. Tematyka referatów koncentrowa³a siê wokó³ ró¿nych zagadnieñ
teologicznych zwi¹zanych z problematyk¹ ekumeniczn¹. Z okazji 40-lecia pracy
naukowo-dydaktycznej ks. prof. Leonarda Górki wydana zosta³a ksiêga pami¹t-
kowa „Ró¿niæ siê w zgodzie”. Instytut Ekumeniczny Wydzia³u Teologii KUL po-
wsta³ w 1983 r. z inicjatywy Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Oprócz prac
badawczych dotycz¹cych tematyki ekumenicznej Instytut prowadzi te¿ studia li-
cencjackie i doktoranckie z tego zakresu dla osób posiadaj¹cych ju¿ tytu³ magi-
stra teologii. Jest równie¿ inicjatorem wielu konferencji i publikacji dotycz¹cych
problematyki ekumenicznej. W sk³ad Instytutu wchodz¹ trzy katedry: teologii
ekumenicznej, teologii prawos³awnej oraz teologii protestanckiej.

 W Bratoszewicach ko³o £odzi odby³a siê Ogólnopolska Ekumeniczna
Konferencja Kobiet. Kilkadziesi¹t uczestniczek dyskutowa³o o przemocy wobec
dzieci, a tak¿e o zdrowiu i przysz³orocznym Œwiatowym Dniu Modlitwy. Konfe-
rencja odby³a siê od 14 do 16 listopada. Zosta³a zorganizowana przez Komisjê
Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej, przy wspó³udziale Krajowego Komitetu
Œwiatowego Dnia Modlitwy. W spotkaniu wziê³o udzia³ 37 kobiet z ró¿nych Ko-
œcio³ów zrzeszonych w PRE oraz z Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Greckokato-
lickiego. Obrady prowadzi³a wiceprzewodnicz¹ca Komisji Kobiet PRE – Aldona
Karska. Tematem przewodnim konferencji by³a „Przemoc wobec dzieci”, a mot-
tem – has³o biblijne z listu œw. Paw³a do Kolosan: „Ojcowie, nie rozdra¿niajcie
swoich dzieci, aby nie traci³y ducha” (Kol 3,21). Zaproszeni prelegenci – mgr
Joanna Paszta i ks. Pawe³ Lewicki – omówili ró¿ne formy przemocy, z uwzglêd-
nieniem przemocy rówieœniczej. Pokazali te¿, jak przemoc doznana w dzieciñ-
stwie mo¿e odbiæ siê na ¿yciu i osobowoœci doros³ego cz³owieka. Przedstawione
referaty wywo³a³y du¿e poruszenie i o¿ywi³y dyskusjê. Druga czêœæ Konferencji
by³a poœwiêcona przygotowaniom do Œwiatowego Dnia Modlitwy 2009. Uczest-
niczki Konferencji zapozna³y siê z liturgi¹ przygotowan¹ na ŒDM 2009 przez
kobiety z Papui – Nowej Gwinei. Podczas spotkania w Bratoszewicach poruszo-
no równie¿ zagadnienia zwi¹zane ze zdrowiem kobiet. Uczestniczki zosta³y zapo-
znane z liczbami zachorowañ Polek na nowotwory, a tak¿e z mo¿liwoœciami ba-
dañ profilaktycznych. Zaapelowano, aby w swoich œrodowiskach propagowaæ
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zg³aszanie siê na proponowane badania. Goœciem konferencji by³a koordynatorka
pracy kobiet w Koœciele Luterañskim Obwodu Kaliningradzkiego – Nadie¿da
Tiptienko. W niedzielê, 16 listopada, uczestniczki konferencji wziê³y udzia³ w
nabo¿eñstwie w Koœciele Starokatolickim Mariawitów w Lipkach.

 W Warszawie odby³a siê 17 listopada doroczna konferencja przedstawicieli
Komisji i Oddzia³ów Regionalnych Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE), podczas
której omówiono bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ Rady na ró¿nych jej szczeblach, a tak¿e za-
prezentowano plany na przysz³oœæ. Obrady otworzy³ prezes PRE abp Jeremiasz z
Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. Po krótkim rozwa¿aniu bi-
blijnym przywita³ zgromadzonych, wœród których – oprócz pracowników biura
Rady oraz przedstawicieli jej Oddzia³ów Regionalnych i Komisji – byli m.in.
cz³onkowie prezydium PRE: bp Marek Izdebski (Koœció³ Ewangelicko-Reformo-
wany), bp Maria Ludwik Jab³oñski (Koœció³ Starokatolicki Mariawitów) oraz bp
Wiktor Wysoczañski (Koœció³ Polskokatolicki), a tak¿e przedstawiciele w³adz
pañstwowych: Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnêtrznych i Administracji, oraz Józef Ró¿añski, dyrektor Departamentu Wyznañ
Religijnych oraz Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych. Tomasz Siemoniak w
swym wyst¹pieniu podkreœli³, i¿ doœwiadczenia PRE oraz jej dorobek na polu
dialogu spo³ecznego s¹ dla rz¹du niezwykle cenne. Pokrótce przedstawi³ sytuacjê
prawn¹ Koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych w Polsce, których – jak poinfor-
mowa³ – jest wpisanych do rejestru obecnie 165, w tym 15 ma odrêbne ustawy o
stosunkach z pañstwem. Wyrazi³ równie¿ gotowoœæ do reaktywacji dzia³alnoœci
Komisji Wspólnej Rz¹du i PRE, nie zbieraj¹cej siê ju¿ od kilku lat. Deklaracja ta
zosta³a przyjêta z zadowoleniem przez cz³onków prezydium Rady. Dyrektor Józef
Ró¿añski uzupe³ni³ informacje zwi¹zane z sytuacj¹ prawn¹ Koœcio³ów i zwi¹z-
ków wyznaniowych, omówi³ te¿ bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ Departamentu Wyznañ Reli-
gijnych oraz Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych oraz prace tocz¹ce siê nad
ustawami. Nastêpnie zosta³a przedstawiona informacja o dzia³alnoœci PRE przez
jej prezesa abp. Jeremiasza oraz dyrektora ks. Ireneusza Lukasa. Abp Jeremiasz
zwróci³ uwagê na problemy ze sprawnym dzia³aniem niektórych Komisji Rady.
Ks. Lukas przedstawi³ bie¿¹ce prace Rady, a tak¿e plany na przysz³oœæ. Mówi³ o
dialogu prowadzonym z Koœcio³em Rzymskokatolickim (KRK) w sprawie ma³-
¿eñstw mieszanych wyznaniowo. Poinformowa³, i¿ publikacja, maj¹ca byæ auto-
prezentacj¹ Koœcio³ów zrzeszonych w PRE oraz KRK, jest ju¿ gotowa i zosta³a
skierowana do ostatniej konsultacji ze zwierzchnikami poszczególnych Koœcio-
³ów. Prezentuj¹c kontakty zagraniczne Rady, ks. Lukas wymieni³ odnowion¹
wspó³pracê Komisji M³odzie¿y z Ekumeniczn¹ Rad¹ M³odzie¿y w Europie
(EYCE), wyjazdy m³odzie¿y do Niemiec na m³odzie¿owy Kirchentag, wyjazd de-
legacji PRE na Bia³oruœ w ramach projektu „Pojednanie w Europie – zadanie
Koœcio³ów na Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech”. Mówi³ o zorganizo-
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wanej przez PRE miêdzynarodowej konferencji ekumenicznej o globalizacji, któ-
ra niedawno odby³a siê w Warszawie, a tak¿e o wspó³pracy ze Œwiatow¹ Rad¹
Koœcio³ów oraz Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich, a szczególnie z jej Ko-
misj¹ Koœció³ i Spo³eczeñstwo. Ks. Lukas przedstawi³ te¿ plany na przysz³oœæ.
Now¹ inicjatyw¹ Rady jest Ekumeniczna Pomoc Rozwojowa, która ma wspieraæ
partnerów ekumenicznych za wschodni¹ granic¹ Polski. PRE ma te¿ zamiar ubie-
gaæ siê o uzyskanie statusu organizacji po¿ytku publicznego, co umo¿liwi pozy-
skiwanie funduszy z nowych Ÿróde³. Planowane jest odnowienie kontaktów z ra-
dami ekumenicznymi w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Ks. Lukas mówi³ tak¿e o
problemach spo³ecznych, jakimi PRE chce siê zaj¹æ w najbli¿szej przysz³oœci:
migracje, globalizacja, ekologia rozumiana jako zachowanie stworzenia. Po wy-
st¹pieniu dyrektora PRE g³os zabrali przedstawiciele Komisji i Oddzia³ów Regio-
nalnych. Aldona Karska, wiceprzewodnicz¹ca Komisji Kobiet, opowiada³a o zor-
ganizowanej w miniony weekend przez Komisjê Ogólnopolskiej Ekumenicznej
Konferencji Kobiet w Bratoszewicach, na której podjêto problem przemocy wo-
bec dzieci. Mówi³a te¿ o koniecznoœci promocji wœród kobiet profilaktyki nowo-
tworów piersi i szyjki macicy oraz o zwi¹zanym z tym pomyœle, aby na nastêpn¹
Ekumeniczn¹ Konferencjê Kobiet wynaj¹æ cytomammobus – autobus, w którym
mo¿na bezp³atnie wykonaæ badania profilaktyczne nowotworów piersi i szyjki
macicy. Aldona Karska zwróci³a te¿ uwagê na potrzebê lepszego przep³ywu in-
formacji pomiêdzy Oddzia³ami Regionalnymi i Komisjami PRE. G³os zabra³
równie¿ ks. sup. Zbigniew Kamiñski, przewodnicz¹cy Komisji Mediów, który z
ubolewaniem mówi³ o ci¹g³ych zmianach pory nadawania programów ekume-
nicznych zarówno w radiu jak i w telewizji. Wypowiadali siê tak¿e przedstawicie-
le Oddzia³ów Regionalnych PRE, prezentuj¹c dzia³alnoœæ i sytuacjê ekumeniczn¹
w swoich regionach. Podczas konferencji uhonorowano nieobecnego ks. Jana
Grossa, wieloletniego przewodnicz¹cego Œl¹skiego Oddzia³u PRE, który ze
wzglêdu na stan zdrowia postanowi³ zrezygnowaæ z tej funkcji. Uczestnicy kon-
ferencji w przerwie obrad, a tak¿e po ich zakoñczeniu, mogli zapoznaæ siê z
ofert¹ Towarzystwa Biblijnego w Polsce (cz³onka stowarzyszonego PRE), które
na tê okazjê roz³o¿y³o swoje stoisko. Konferencja zakoñczy³a siê wspólnym zmó-
wieniem modlitwy Ojcze Nasz.

 Warszawê odwiedzi³ bp Wolfgang Huber, znany niemiecki duchowny i teo-
log ewangelicki. Powodem wizyty, która mia³a miejsce od 24 do 26 listopada,
by³o przyznanie mu honorowego doktoratu przez Chrzeœcijañsk¹ Akademiê Teo-
logiczn¹ (ChAT). Biskup Wolfgang Huber jest profesorem teologii ewangelickiej,
znanym niemieckim etykiem i intelektualist¹, a tak¿e zwierzchnikiem Koœcio³a
Ewangelickiego Berlina, Brandenburgii i Górnych £u¿yc oraz przewodnicz¹cym
Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD). Z okazji jego wizyty dzieñ
przed przyznaniem doktoratu honorowego w warszawskim koœciele ewangelic-
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kim Œw. Trójcy odby³ siê koncert Beaty Bednarz i Piotra Kominka. We wtorek,
25 listopada w ChAT mia³a miejsce uroczystoœæ przyznania bp. Huberowi dokto-
ratu honoris causa. Przyby³o na ni¹ wiele osób – przedstawiciele ró¿nych Koœcio-
³ów i uczelni, a tak¿e wyk³adowcy i studenci ChAT. Zebranych przywita³ rektor
Akademii abp prof. Jeremiasz. Uchwa³ê Senatu ChAT o przyznaniu honorowego
doktoratu bp. Huberowi w uznaniu jego dokonañ teologicznych oraz zaanga¿o-
wania koœcielnego, spo³ecznego i ekumenicznego odczyta³ prorektor uczelni ks.
prof. Bogus³aw Milerski. Jak zaznaczy³, uchwa³a ta zosta³a przyjêta jednomyœl-
nie. Nastêpnie promotor doktoratu prof. Janusz T. Maciuszko przedstawi³ sylwet-
kê i dorobek niemieckiego teologa oraz odczyta³ laudacjê. Po otrzymaniu dyplo-
mu bp prof. Wolfgang Huber wyg³osi³ wyk³ad na temat „¯yæ dziêki Bo¿emu po-
kojowi – troszczyæ siê o sprawiedliwy pokój. Nowa perspektywa chrzeœcijañskiej
etyki pokoju”. Swe wyst¹pienie rozpocz¹³ od wspomnienia tzw. „Memorandum
wschodniego”, deklaracji EKD opublikowanej w 1965 r., któr¹ nazwa³ „kamie-
niem milowym w rozwoju ewangelickiej etyki pokoju”. Nastêpnie przeanalizo-
wa³ kolejne dokumenty EKD podejmuj¹ce problematykê etyki pokoju a¿ do „Me-
morandum o pokoju” z 2007 r., którego tytu³ brzmia³ „¯yæ dziêki Bo¿emu poko-
jowi – troszczyæ siê o sprawiedliwy pokój”. Konkluduj¹c swój wyk³ad podkreœli³,
i¿ j¹drem ewangelickiej etyki pokoju jest rozró¿nienie pomiêdzy Bo¿ym pokojem
a prac¹ na rzecz ziemskiego pokoju. Tego samego dnia wieczorem odby³o siê
spotkanie ekumeniczne pod has³em „Europa wspólnot¹ wielu doœwiadczeñ”, na
którym bp Wolfgang Huber wyg³osi³ wyk³ad wprowadzaj¹cy na temat „Kwestia
przysz³oœci Unii Europejskiej. Oczekiwania z perspektywy koœcielnej”. Mówi³ o
wk³adzie chrzeœcijan w procesie pojednania miêdzy narodami Europy, potrzebie
obecnoœci chrzeœcijañstwa i Koœcio³ów w ¿yciu spo³ecznym. Wskaza³ te¿ na wy-
zwania stoj¹ce przed Europ¹: potrzebê eksportu praw cz³owieka, ochrony
uchodŸców, walki z bied¹, poszukiwania alternatywnych œrodków pozyskiwania
energii, brania odpowiedzialnoœci za pokój, ochrony ¿ycia. Podczas swojego po-
bytu w Warszawie bp Wolfgang Huber spotka³ siê tak¿e ze studentami-luteranami
ChAT, biskupami Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz Marsza³-
kiem Sejmu Bronis³awem Komorowskim. Wizyta wspó³organizowana by³a przez
Konsystorz Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, Chrzeœcijañsk¹ Akademiê
Teologiczn¹ oraz Parafiê Ewangelicko-Augsbursk¹ Œw. Trójcy w Warszawie,
przy wsparciu Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej.

 W koœciele ewangelicko-augsburskim £aski Bo¿ej w Poznaniu odby³o siê
ekumeniczne nabo¿eñstwo z okazji 60. rocznicy podpisania Powszechnej Dekla-
racji Prawa Cz³owieka. Nabo¿eñstwo odby³o siê w niedzielê, 7 grudnia. Zosta³o
zorganizowane przez Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹ we wspó³pracy ze Œwiatow¹
Rad¹ Koœcio³ów i poznañsk¹ parafi¹ luterañsk¹ w zwi¹zku z Konferencj¹ Klima-
tyczn¹ ONZ, która od 1 do 12 grudnia obywa³a siê w Poznaniu. W imieniu ŒRK
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uczestników nabo¿eñstwa powita³ Elias Crisostomo Abramides z Buenos Aires
(Argentyna), dr Guillermo Kerber Mas z Genewy oraz Joy Kennedy z Kanady.
Wszystkich zgromadzonych przywita³ tak¿e ks. Tadeusz Raszyk,  proboszcz  po-
znañskiej parafii ewangelickiej oraz  ks. Ireneusz Lukas – dyrektor PRE. Wœród
przemawiaj¹cych byli tak¿e przedstawiciele Koœcio³ów zrzeszonych w Poznañ-
skim Oddziale PRE. Ks. Ireneusz Lukas w kazaniu na temat „Nowe niebo i nowa
ziemia” (Ap. 21,1-6) podkreœli³ potrzebê zaanga¿owania chrzeœcijan w realizowa-
nie wizji zawartej w Objawieniu œw. Jana oraz ich odpowiedzialnoœci za sprawy
tego œwiata w drodze do wiecznoœci. Nawi¹za³ w ten sposób bezpoœrednio do po-
znañskiej konferencji ONZ. Podczas nabo¿eñstwa œpiewa³ chór parafialny pod
dyrekcj¹ Ma³gorzaty Raszyk-Kopczyñskiej. Wœród uczestników nabo¿eñstwa
byli ekumeniczni goœcie, reprezentuj¹cy niemal wszystkie kontynenty i ró¿ne
Koœcio³y oraz organizacje, bior¹ce udzia³ w Konferencji Klimatycznej w Pozna-
niu. Po nabo¿eñstwie odby³o siê spotkanie w sali parafialnej.

 Polska Rada Ekumeniczna w dniu 10 grudnia zorganizowa³a spotkanie  z
p³k. Kajetanem Dubielem dyrektorem Biura Penitencjarnego Centralnego Zarz¹-
du S³u¿by Wiêziennej. W spotkaniu, które prowadzi³ prezes abp Jeremiasz, udzia³
wziêli kapelani wiêzienni, duchowni, przedstawiciele Diakonii z Koœcio³ów zrze-
szonych w PRE oraz pani Dyrektor Towarzystwa Biblijnego. Uczestnicy spotka-
nia zapoznali siê z sytuacj¹ w polskim wiêziennictwie ze szczególnym uwzglêd-
nieniem dzia³alnoœci duszpasterzy w zak³adach odosobnienia. P³k. Kajetan Dubiel
opowiedzia³ o wspó³pracy z Koœcio³ami, która jest realizowana w ekumenicznej
atmosferze. Jako osi¹gniêcia Biura przedstawi³ realizacjê budowy kaplic, pro-
gram dostarczania Biblii wiêŸniom oraz organizacjê konferencji w celu kszta³ce-
nia kapelanów wiêziennych.

 Ks. Marek Izdebski, biskup Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP
znalaz³ siê wœród laureatów nagrody im. œw. Brata Alberta. Ksi¹dz Biskup zosta³
wyró¿niony „za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie zbli¿enia ekumenicznego”.
Uroczystoœæ, podczas której uhonorowano w sumie 11 osób, odby³a siê 16 grud-
nia w Sali Balowej Pa³acu na Wodzie w warszawskich £azienkach. W gronie
laureatów nagrody znaleŸli siê m.in. metropolita miñsko-mohylewski abp Tade-
usz Kondrusiewicz i ordynariusz katolickiej diecezji warszawsko-praskiej abp
Henryk Hoser. Bp Marek Izdebski zosta³ nagrodzony za wybitne osi¹gniêcia w
dziedzinie zbli¿enia ekumenicznego. Kierownik katedry ekumenizmu Chrzeœci-
jañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie prof. Karol Karski w swej laudacji
podkreœli³ dzia³alnoœæ laureata w Be³chatowie (gdzie jest proboszczem parafii
ewangelicko-reformowanej) oraz jego zaanga¿owanie na rzecz rozwi¹zywania
problemów spo³ecznych, takich jak alkoholizm, narkomania, rozpad rodzin, zagu-
bienie wewnêtrzne oraz kryzys wartoœci. Bp Marek Izdebski by³ w pierwszej po-
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³owie lat dziewiêædziesi¹tych inicjatorem utworzenia w Be³chatowie Oœrodka
Profilaktyki i Rozwoju Osobowoœci. Wspó³pracuje tak¿e w Miejskim Oœrodkiem
Pomocy Spo³ecznej. – „Ca³ej tej dzia³alnoœci towarzysz¹ bardzo dobre relacje
miêdzywyznaniowe, zw³aszcza miêdzy reformowanymi i wiêkszoœciow¹ spo³ecz-
noœci¹ rzymskokatolick¹. Jury Komitetu Nagrody im. Œw. Brata Alberta – Adama
Chmielowskiego, bior¹c pod uwagê ca³okszta³t dokonañ ks. bp. Marka Izdebskie-
go na rzecz potrzebuj¹cych niezale¿nie od przynale¿noœci wyznaniowej, zw³asz-
cza jego dzia³alnoœæ w zakresie zapobiegania patologiom spo³ecznym, postanowi-
³o mu przyznaæ tegoroczn¹ nagrodê za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie zbli¿enia
ekumenicznego” – powiedzia³ prof. Karski na koniec swej laudacji.

 Biskup Pawe³ Anweiler zosta³ wybrany na nowego przewodnicz¹cego Œl¹-
skiego Oddzia³u Polskiej Rady Ekumenicznej. Zast¹pi ks. Jana Grossa, który pe³-
ni³ tê funkcjê od 1981 r. W sobotê, 20 grudnia, w Domu Parafialnym Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie odby³o siê Zgromadzenie Wyborcze Œl¹-
skiego Oddzia³u PRE. Ze swych stanowisk zrezygnowali wieloletni przewodni-
cz¹cy Oddzia³u ks. Jan Gross (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski) oraz wiceprze-
wodnicz¹cy ks. infu³at Eugeniusz Stelmach (Koœció³ Polskokatolicki). Na nowe-
go przewodnicz¹cego Oddzia³u wybrano bp. Paw³a Anweilera, zwierzchnika
Diecezji Cieszyñskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i proboszcza parafii
w Bielsku. Wiceprzewodnicz¹cym zosta³ ks. Adam Stelmach, wikariusz biskupi
Diecezji Krakowsko-Czêstochowskiej Koœcio³a Polskokatolickiego i proboszcz
parafii w Sosnowcu. Obaj swe funkcje bêd¹ pe³niæ od 1 stycznia 2009 r. do 15
grudnia 2010 r., kiedy to odbêd¹ siê wybory do zarz¹du na now¹, trzyletni¹ ka-
dencjê. Zgromadzenie postanowi³o tak¿e, i¿ ks. Jan Gross bêdzie do¿ywotnio
honorowym przewodnicz¹cym Oddzia³u. W drugiej czêœci Zgromadzenia
cz³onkowie Œl¹skiego Oddzia³u PRE spotkali siê z przedstawicielami Koœcio³a
Rzymskokatolickiego z Archidiecezji Katowickiej, Diecezji Bielsko-¯ywiec-
kiej oraz Sosnowieckiej. Podczas spotkania przedstawiono nowy sk³ad zarz¹du
Oddzia³u oraz ustalono plan nabo¿eñstw ekumenicznych, które bêd¹ siê odby-
waæ w ramach zbli¿aj¹cego siê Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan (18-
25 stycznia).

Opracowa³: Karol Karski
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W£ADYS£AW NOWAKBISKUP ZDZIS£AW TRANDA

RECENZJE

Janusz Bujak:

CZ£OWIEK JAKO IMAGO DEI
WOKÓ£ ANTROPOLOGICZNYCH TREŒCI
W WYBRANYCH DOKUMENTACH
DIALOGÓW DOKTRYNALNYCH

Szczecin 2007, 570 s. + aneks

Problematyka antropologiczna wci¹¿ stanowi przedmiot sporów konfesyjnych.
Ró¿ne wizje cz³owieka skutkuj¹ okreœlonymi konsekwencjami w zakresie ekle-
zjologii, hamartiologii czy nauki o usprawiedliwieniu a zw³aszcza w obszarze
etyki szczegó³owej. W dotychczasowej debacie ekumenicznej w Polsce brakowa-
³o jednak pozycji, która by te wszystkie wizje wspólne, jak te¿ i aporie antropolo-
giczne zestawia³a i wskazywa³a mo¿liwe drogi dojœcia do ekumenicznego kon-
sensu. W roku 2007 na rynku wydawniczym pojawi³a siê ksi¹¿ka, która jest prób¹
ukazania g³ównych w¹tków antropologicznych we wspó³czesnym dialogu ekume-
nicznym. Autor jako dobro wspólne tej dyskusji przyj¹³ staro¿ytny termin tech-
niczny: imago Dei. Za tym wyborem stoj¹ dobre racje, a sama ksi¹¿ka nie powin-
na ujœæ uwadze osób zaanga¿owanych w ruch ekumeniczny w Polsce.

Autor monografii Cz³owiek jako imago Dei. Wokó³ antropologicznych treœci w
wybranych dokumentach dialogów doktrynalnych, ks. Janusz Bujak jest znany w
polskim œrodowisku ekumenicznym. Jego artyku³y ukazywa³y siê tak¿e na
³amach „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”. Omawiana ksi¹¿ka sta³a siê
podstaw¹ przewodu habilitacyjnego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, któ-
ry ks. Bujak ukoñczy³ z wynikiem pozytywnym. Ks. Janusz Bujak nale¿y do sto-
sunkowo du¿ej grupy m³odych teologów – ekumenistów rzymskokatolickich,
których ekumeniczna droga wiod³a poprzez studia doktoranckie w Rzymie. Autor
omawianej przez nas monografii urodzi³ siê w 1967 roku w Wejherowie, po
ukoñczeniu szko³y œredniej wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium Duchownego w
Koszalinie. Studia teologiczne ukoñczy³ obron¹ pracy magisterskiej pt. Euchary-
stia a eschatologia w publikacjach teologów polskich po Soborze Watykañskim II.
Po otrzymaniu œwiêceñ kap³añskich w 1992 roku zosta³ skierowany do pracy
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duszpasterskiej. W roku 1994 ks. Bujak rozpocz¹³ studia specjalistyczne w zakre-
sie teologii dogmatycznej w Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie.
Zakoñczeniem tych studiów by³a rozprawa doktorska pisana pod kierunkiem o.
Angela Antona SI Ministero ordinato, la collegialité/conciliarité e il primato del
vescovo di Roma nei documenti della Commissione Mista Internazionale del dia-
logo cattolico-ortodosso, przyjêta przez Gregorianum w roku 1999. Po powrocie
do Polski w tym samym roku ks. Bujak zosta³ mianowany wikariuszem w parafii
pw. Ducha Œwiêtego w Koszalinie. Równolegle do dzia³alnoœci parafialnej, roz-
pocz¹³ wyk³ady z zakresu chrystologii a nastêpnie ekumenizmu w WSD w Ko-
szalinie. Wa¿nym etapem w rozwoju naukowym ks. Bujaka by³o powo³anie go w
roku 2004 na stanowisko adiunkta na nowo powsta³ym Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Szczeciñskiego. Do jego zadañ nale¿¹ wyk³ady z zakresu teologii
dogmatycznej i ekumenizmu w Szczecinie i w Koszalinie.

W roku 2000 zosta³ diecezjalnym referentem do spraw ekumenizmu. W ra-
mach swoich obowi¹zków  organizuje obchody  Tygodnia Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan, bierze aktywny udzia³ w przygotowaniu materia³ów ogólnopolskich,
corocznie uczestniczy  w spotkaniach referentów ds. ekumenizmu w Warszawie.
Z tego praktycznego ekumenizmu wyros³o te¿ sformu³owanie teoretycznego pro-
blemu, który doprowadzi³ ks. Bujaka do badañ nad miejscem antropologii w dia-
logach ekumenicznych na szczeblu lokalnym i œwiatowym.

Omawiana ksi¹¿ka  stanowi dojrza³¹ rozprawê naukow¹, która mimo du¿ej
objêtoœci stanowi zwarte dzie³o. 72-stronicowy aneks zawiera  fragmenty doku-
mentu Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej pt. Wspólnota i S³u¿ba. Osoba
ludzka stworzona na obraz Boga. Podkreœliæ wypada walory edycyjne ksi¹¿ki.
Ma ona interesuj¹c¹ ok³adkê i stoi za ni¹ solidna praca redakcyjna i drukarska.

Umieszczenie obszernego aneksu w rozprawie naukowej zawsze rodzi pytania
i za tak¹ decyzj¹ powinny staæ zawsze mocne argumenty a nie tylko chêæ powiêk-
szenia objêtoœci ksi¹¿ki. W tym wypadku jednak sam aneks zosta³ poddany w
ksi¹¿ce rzetelnej analizie, stanowi wa¿ny punkt odniesienia dla omawianego za-
gadnienia, st¹d nie mo¿na Autorowi postawiæ zarzutu, ¿e niepotrzebnie rozbudo-
wa³ objêtoœæ swego dzie³a. Temat wymaga³ tak dok³adnej analizy.

Praca ks. Janusza Bujaka podejmuje problem wa¿ny i aktualny, zarówno z
punktu widzenia Koœcio³a rzymskokatolickiego, jak te¿ miêdzynarodowej debaty
ekumenicznej. Jednym z najwa¿niejszych zagadnieñ teologicznych znajduj¹cych
siê dziœ w centrum chrzeœcijañskiej teologii jest bowiem problem antropologii –
czyli rozumienia cz³owieka z perspektywy biblijnej a szerzej chrzeœcijañskiej.
Jest to problem nie tylko natury teoretycznej, ale te¿ i praktycznej (cz³owiek jako
mê¿czyzna i kobieta i zwi¹zana z tym etyka seksualna). Obydwa te aspekty zosta-
³y przez ks. Bujaka podjête i poddane nale¿ytej analizie.

Rozprawa sk³ada siê z wstêpu, 3 czêœci merytorycznych podzielonych na roz-
dzia³y, które z kolei dziel¹ siê na punkty i podpunkty. Ca³oœæ domyka zakoñcze-
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nie, bibliografia, spis osób i aneks. Podzia³ ksi¹¿ki jest klarowny, zachowane s¹
proporcje pomiêdzy poszczególnymi czêœciami i rozdzia³ami. Kolejne czêœci za-
koñczone s¹ zestawieniem wniosków badawczych.

Problem badawczy zosta³ przedstawiony w obszernym wstêpie (s. 17-48), któ-
ry rozpoczyna siê od zadania nieprawdopodobnie trudnego: próby definicji antro-
pologii teologicznej, wskazuj¹c nastêpnie na cele dyscypliny, jej fundamenty,
metodê i relacjê do innych nauk humanistycznych (s. 27). Autor rozprawy pod¹¿a
za definicj¹ Battisty Mondina, która ujmuje antropologiê teologiczn¹ jako „wyja-
œnianie cz³owieka z punktu widzenia wiary” (s. 22). W fundamentach antropolo-
gii teologicznej odnosi siê ks. Bujak do g³ównych koncepcji antropologii chrze-
œcijañskiej (s. 24), choæ jest to enumeracja zbyt pobie¿na i ogólnikowa. I tak w
przypadku Lutra Autor pope³nia nadu¿ycie interpretacyjne twierdz¹c, ¿e dla Re-
formatora wittenberskiego kluczem do zrozumienia cz³owieka by³a predestynacja
(s. 24), podczas gdy pojêcie to w jego myœli ma znaczenie marginalne, inaczej ni¿
jest to w przypadku teologii Jana Kalwina. Metoda pracy zostaje okreœlona we
wstêpie poprzez nawi¹zanie do wytycznych Soboru Watykañskiego II. Nie jest to
metoda analityczno-syntetyczna ani historyczno-systematyczna, lecz zostaje
okreœlona poprzez realizacjê 4 postulatów wyznaczonych przez Sobór.

Od strony formalnej rozprawa legitymuje siê metodologiczn¹ poprawnoœci¹.
Problem badawczy, cel, w mniejszym stopniu obrana metoda a dalej struktura
rozprawy zostaj¹ wyraŸnie i jasno sprecyzowane we Wstêpie. Autor konsekwent-
nie realizuje sformu³owany cel badawczy na kartach nastêpuj¹cych po sobie w
logicznym porz¹dku czêœci i rozdzia³ów. Studium ks. Bujaka oparte jest na bar-
dzo rozleg³ej literaturze obcojêzycznej, dokumentach dialogów miêdzykoœciel-
nych, w szerokim zakresie odwo³uje siê do polskiej literatury przedmiotu, co wy-
nika z przyjêtego obszaru badañ, jak te¿ innych za³o¿eñ przedstawionych we
wstêpie.

Bibliografia zawiera kilkaset pozycji. Zestawienie zosta³o podzielone na nastê-
puj¹ce dzia³y: 1. •ród³a, 2. Literatura pomocnicza. Podzia³ ten jest oparty na do-
brych racjach. Pierwszy dzia³ bibliografii zosta³ wrêcz drobiazgowo podzielony
na mniejsze jednostki i podjednostki. Praca odwo³uje siê do najnowszych opraco-
wañ niemieckich, w³oskich  i polskich teologów, jest prac¹ nawi¹zuj¹c¹ do naj-
nowszych dokumentów i analiz.

Autor omówi³ ogromna liczbê dokumentów koœcielnych i prac teologów rzym-
skokatolickich oraz sformu³owa³ wnioski natury praktycznej.

Tytu³y poszczególnych rozdzia³ów zawieraj¹ pojêcie – klucz:  imago Dei. Za
pomoc¹ tego  terminu ks. Bujak okreœla, poprzez jak¹ optykê bêdzie dokonywa³
analizy ró¿nych aspektów ludzkiej egzystencji. Te aspekty to: relacja do Boga,
ludzka seksualnoœæ, stosunek cz³owieka do stworzenia.

W pierwszej czêœci merytorycznej (s. 49-194), Autor przedstawia ekumenicz-
ne poszukiwania hermeneutyczne z zakresu antropologii teologicznej. Ksi¹¿ka
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omawia klasyczne zagadnienia antropologii poprzez ukazanie zapisów dokumen-
tów dialogów miêdzykoœcielnych. W rozdziale II ukazana zostaje koncepcja ima-
go Dei w ró¿nych tradycjach koœcielnych. Poszczególne analizy nie siêgaj¹ jed-
nak do Ÿróde³. Autor omawia pogl¹dy Lutra i Kalwina (s. 75nn) nie odwo³uj¹c siê
jednak do ¿adnego z pism Reformatorów a jedynie do badaczy Lutra czy Refor-
matora Genewy. Analizy pogl¹dów teologów prawos³awnych (s. 95nn) s¹ o wiele
bardziej dog³êbne. Antropologia rzymskokatolicka zosta³a ukazana poprzez anali-
zê idei imago Dei w pismach œw. Augustyna, Tomasza z Akwinu, dokumentów
Soboru Watykañskiego II oraz koncepcji Ignazio Sanny, którego antropologiê
Autor przedstawia jako chrzeœcijañsk¹ odpowiedŸ na wyzwania postmodernizmu.
Wnioski z czêœci I ujête zosta³y poprzez trzy has³a: imago Dei fundamentem oso-
bowego wymiaru cz³owieka, wp³yw grzechu pierworodnego na obraz Boga w
cz³owieku oraz wzrastanie w Chrystusie. Wnioski te wyp³ywaj¹ bezpoœrednio z
przed³o¿onych analiz.

Czêœæ druga: Imago Dei: cz³owiek jako mê¿czyzna i kobieta ukazuje problem
ludzkiej p³ciowoœci w analizach dokumentów teologicznych tradycji rzymskoka-
tolickiej, teologii feministycznej oraz w dokumentach ekumenicznych. Rozdzia³
II czêœci drugiej omawia pogl¹dy wybranych teologów, dokumenty ŒRK oraz in-
nych gremiów ekumenicznych, rozdzia³ III ukazuje stanowisko Koœcio³a rzym-
skokatolickiego. Zaskakuje fakt, ¿e inaczej ni¿ w czêœci pierwszej, Autor tutaj nie
odwo³uje siê do ojców i doktorów Koœcio³a, lecz od razu prezentuje myœl Jana
Paw³a II i aktualny dokument Kongregacji Nauki Wiary z roku 2004. Rozdzia³
ten koñczy analiza reakcji kobiet na dokumenty Koœcio³a (II, II,3.3). Jest to rze-
telnie wykonana praca o charakterze sprawozdawczym. Czêœæ druga zakoñczona
jest wnioskami, które sprowadzone zosta³y do dwóch tez: mê¿czyzna i kobieta
jako imago Dei oraz równoœæ p³ci jako konsekwencja powy¿szego (s. 331).

Czêœæ trzecia: Imago Dei: cz³owiek wobec stworzenia – ukazuje kolejny aspekt
antropologii teologicznej. Struktura jest podobna jak w dwóch poprzednich czê-
œciach: 1. ukazanie stanowiska dokumentów, 2. poszukiwanie oceny. Autor szcze-
gó³owo ukazuje zapisy poszczególnych dokumentów dialogów miêdzywyznanio-
wych i innych dokumentów ekumenicznych, koñcz¹c wnioskiem a w³aœciwie po-
stulatem wskazuj¹cym na powrót do w³aœciwej relacji miêdzy cz³owiekiem a
œwiatem (s. 362nn). Rozdzia³ II ponownie przedstawia wybrane koncepcje antro-
pologiczne odnosz¹ce siê do zagadnienia cz³owiek-stworzenie. Rozdzia³ w tytule
odwo³uje siê do przedstawicieli tradycji koœcielnych, ale Autor wychodz¹c poza
perspektywê stricte teologiczn¹ omawia równie¿ pogl¹dy Bacona i Kartezjusza.
Przedstawione zostaj¹ tak¿e za³o¿enia ekoteologii, czy ekofeminizmu (g³ównie
analiza pogl¹dów Catheriny Halkes). Brakuje w tym omówieniu a dok³adnie w
tym miejscu pracy, bardzo powa¿nego studium  autorstwa Jürgena  Moltmanna,
które nie jest ani p³ytk¹ ekoteologi¹ ani wojuj¹c¹ teologi¹ wyzwolenia, lecz g³ê-
boko osadzon¹ medytacj¹ biblijn¹ (J. Moltmann, Bóg w stworzeniu).
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Czêœæ trzecia nie jest tak czytelnie podzielona jak dwie poprzedzaj¹ce. Omó-
wione tu zosta³y dokumenty ŒRK oraz innych zgromadzeñ i gremiów ekumenicz-
nych, podczas gdy dokumenty Koœcio³a rzymskokatolickiego zosta³y ukazane w
sposób selektywny. Œw. Franciszek z Asy¿u zosta³ przez Autora okreœlony mia-
nem „wzoru chrzeœcijañskiego ekologa” (s. 465). We wnioskach do czêœci trze-
ciej Autor zestawi³ przyczyny kryzysu ekologicznego oraz sumarycznie ukaza³
miejsce i zadania cz³owieka w stworzeniu wed³ug planu Bo¿ego. Zdaniem Auto-
ra, analiza dokumentów ekumenicznych pozwala sformu³owaæ tezê, ¿e „lekar-
stwem na obecny kryzys ekologiczny jest w³aœciwa antropologia” (s. 474).

W obszernym zakoñczeniu pracy (s. 477-501) Autor zestawia wyniki badañ.
Przywo³ane zostaj¹ pogl¹dy teologów oraz zapisy dokumentów koœcielnych i
ekumenicznych. Wniosek praktyczny wskazuje, ¿e idea imago Dei  powinna
przyczyniæ siê do pog³êbiania jednoœci pomiêdzy chrzeœcijanami Europy i innych
kontynentów. Od strony treœciowej trzeba doceniæ, ¿e w poszczególnych trzech
czêœciach i ich rozdzia³ach, Autor bardzo szczegó³owo przestawia wyniki prze-
prowadzonych badañ.

Na rynku wydawniczym pojawi³o siê w ostatnich latach wiele ksi¹¿ek oma-
wiaj¹cych dokumenty koœcielne, jednak czêsto nie zawiera³y one  wniosków na-
tury praktycznej. Praca ks. Bujaka wynika z praktyki ¿ycia koœcielnego i taki
wniosek formu³uje: jako stworzeni na obraz Boga powinniœmy zbli¿aæ siê do Nie-
go i wzajemnie do siebie jako chrzeœcijanie ró¿nych wyznañ. Ekumenizm to
przede wszystkim sprawa praxis i to uœwiadamia nam tak¿e ksi¹¿ka ks. Janusza
Bujaka.

Marcin Hintz
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ENCYKLOPEDIA KATOLICKA
Tom XII

MARYJA-MODLITWA
Lublin: Towarzystwo Naukowe

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2008

Jak zwykle wysoki poziom merytoryczny i sporo braków – tak w najwiêkszym
skrócie mo¿na zrecenzowaæ w aspekcie ekumenicznym dwunasty tom „Encyklopedii
katolickiej” KUL. Tom rozpoczyna starannie opracowane i niezwykle ciekawie zre-
dagowane has³o „Maryja”.  Zw³aszcza rozdzia³ poœwiêcony miejscu Matki Boskiej w
literaturze polskiej jest bliski doskona³oœci, choæ mo¿na by wspomnieæ, o czym ma³o
kto wie, ¿e we wczesnym œredniowieczu na Matkê Pana nie mówiono jeszcze Mary-
ja, lecz Marza. Jeœli idzie o opracowania teologiczne, pewien niedosyt budzi opraco-
wanie autora prawos³awnego. Tekst, bardzo skondensowany, jest niewspó³miernie
szczup³y w stosunku do roli Maryi w ¿yciu Koœcio³a Wschodniego. Chcia³oby siê
przeczytaæ wiêcej. Paradoksalnie tekst o miejscu Maryi w protestantyzmie jest dwa
razy obszerniejszy, mimo ¿e kult Matki Boskiej jest obcy tej tradycji chrzeœcijañskiej.
A ju¿ – nie wiadomo dlaczego – nie ma nic o kulcie Maryi w nurcie starokatolickim,
zw³aszcza w mariawityzmie, gdzie Maryja jest obecna nawet w nazwie Koœcio³a. Je-
œli trudno by³o znaleŸæ autora mariawickiego, to przecie¿ takie has³o móg³ napisaæ
bez trudu któryœ z teologów rzymskokatolickich. Tym bardziej, ¿e redakcja – zapew-
ne ze wzglêdów praktycznych – opracowanie niektórych hase³ konfesyjnych powie-
rza, i to z powodzeniem, autorom rzymskokatolickim zwi¹zanym z KUL (ks. Prze-
mys³aw Kantyka, Krzysztof Kowalik SDB, Krzysztof Leœniewski).

Dla czytelnika encyklopedii zainteresowanego ekumenizmem wa¿ne s¹ has³a:
Melanchton Filip, mechliñskie rozmowy ekumeniczne, metodyœci, melchicki Ko-
œció³, Meyendorff John, œw. Miko³aj, Mieñ Aleksander, Mizio³ek W³adys³aw i
inne. Dobrze, ¿e przypomniano piêkn¹ postaæ niemieckiego antyfaszysty i pionie-
ra ekumenizmu, katolickiego ksiêdza Maxa Josepha Metzgera (1887-1944), zgi-
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lotynowanego przez hitlerowców. Szkoda, ¿e nie znalaz³o siê zdanie, ¿e ofiarowa³
on swoje ¿ycie za jednoœæ Koœcio³a Chrystusowego.

Dog³êbnie opracowane has³o „metodyœci” zawiera kilka nieœcis³oœci i b³êdów.
Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e Koœció³ metodystyczny w Polsce od 1946 r. spra-

wuje opiekê nad wiernymi z czêœci mazurskiej diecezji ewangelickiej. Tak by³o
zaraz po wojnie, ale teraz Koœció³ ten roztacza opiekê duszpastersk¹ tylko nad
swoimi wspó³wyznawcami.

Trudno zgodziæ siê te¿ ze stwierdzeniem, ¿e u metodystów „powszechnie
przyjmowan¹ podstawê wiary stanowi¹ te¿ hymny, kazania, liturgia”. S¹ one ra-
czej wyrazem, postaw¹ wiary, a nie podstaw¹. Nieprawd¹ jest równie¿, ¿e „Ko-
œcio³y narodowe opieraj¹ siê na w³asnych standardach doktrynalnych”. Oznacza-
³oby to, ¿e w co innego wierz¹ metodyœci w Polsce, w co innego w Anglii, a w co
innego na Wêgrzech. Tak nie jest: s¹ jedne standardy obwi¹zuj¹ce dla ca³ego Ko-
œcio³a metodystycznego.

Nieprawd¹ jest, ¿e do sprawowania Wieczerzy Pañskiej wszyscy metodyœci
u¿ywaj¹ niesfermentowanego soku winogronowego. Tak jest mo¿e w USA, ale
nie w Europie. Tak¿e w Polsce metodyœci u¿ywaj¹ do tego sakramentu wina.

Koœcio³y metodystyczne podpisa³y Konkordiê leuenbersk¹, wprowadzaj¹c¹
wspólnotê o³tarza i ambony (tj. uznania urzêdów duchownych) miêdzy Koœcio³a-
mi ewangelickimi (luterañskimi, reformowanymi, ewangelicko-unijnymi) nie w
1973 r., ale dopiero w 1997 roku.

Szkoda te¿, ¿e przy omawianiu dzia³alnoœci ekumenicznej Koœcio³a metody-
stycznego nie wspomniano o wielkich zas³ugach duchownych tego wyznania na
gruncie polskim. Myœlê o ks. Adamie Kuczmie, a zw³aszcza œp. ks. Witoldzie
Benedyktowiczu, by³ych prezesach Polskiej Rady Ekumenicznej.

Ostatnie has³o w tomie to modlitwa. I znów (ach to biedne prawos³awie) opra-
cowanie dotycz¹ce Koœcio³a wschodniego jest nader skromne. A przecie¿  jest to
w prawos³awiu wielki, fascynuj¹cy temat. Chyba Koœció³ wschodni zas³uguje na
lepsz¹ prezentacjê w encyklopedii, która ma ambicjê wykraczaæ poza jedn¹ kon-
fesjê i ukazywaæ bogactwo ca³ego chrzeœcijañstwa.

Nie mogê równie¿ zrozumieæ braku hase³ poœwiêconych wielu wybitnym du-
chownym ewangelickim, podczas gdy a¿ roi siê od biogramów podrzêdnych teo-
logów katolickich, którzy niczym specjalnie siê nie zas³u¿yli. Wed³ug jakich kry-
teriów w encyklopedii znalaz³ siê Ludwik Mieros³awski, sk¹din¹d wielki patriota
(czy tylko dlatego, ¿e by³ katolikiem?), podczas gdy darmo szukaæ biogramu
przynajmniej jednego przedstawiciela ewangelickiego „klanu” Michejdów, zas³u-
¿onych polskich patriotów, dzia³aczy narodowych na Œl¹sku Cieszyñskim (Fran-
ciszek, Jan, Karol, Kornel, Oskar, dwóch Tadeuszów). Dlaczego nie ma biogramu
ks. mjr. Karola Messerschmidta, duchownego o z³owrogim w czasie wojny dla
Polaków nazwisku, ale wielkiego polskiego patrioty, ewangelickiego kapelana
Wojska Polskiego, represjonowanego przez hitlerowców, a póŸniej nêkanego
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przez w³adze PRL? Je¿eli KUL nosi imiê Jana Paw³a II, to dlaczego nie znalaz³o
siê miejsce dla œp. pastora Christopha Meyera, który – jako pierwszy duchowny
ewangelicki – mia³ odwagê przyj¹æ papie¿a w luterañskim koœciele Chrystusa w
Rzymie w 1983 r.? Jakie czynniki zadecydowa³y o tych brakach, bo nikogo z re-
daktorów nie pos¹dzam o dyskryminacjê ewangelików.

Gdybym by³ z³oœliwy,  da³bym radê: redaktorzy, nie zapomnijcie w nastêpnym
tomie o ks. Krzysztofie Mrongowiuszu.

Te niedoci¹gniêcia w XII tomie powoduj¹, ¿e zakrad³a siê we mnie w¹tpli-
woœæ, czy aby rzeczywiœcie „Encyklopedia katolicka” jest wizytówk¹ ca³ego pol-
skiego chrzeœcijañstwa. Uwa¿am, ¿e przy nastêpnych tomach redaktorzy encyklo-
pedii powinni w jeszcze wiêkszym stopniu korzystaæ z konsultacji przedstawicieli
Koœcio³ów, które bêd¹ mia³y swoje has³a w tym dziele.

Grzegorz Polak
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Tadeusz Ka³u¿ny SCJ
NOWY SOBÓR OGÓLNOPRAWOS£AWNY
NATURA, HISTORIA PRZYGOTOWAÑ, TEMATYKA

Kraków: Wydawnictwo Ksiê¿y Sercanów 2008, 602 s.

Autor, cz³onek Zgromadzenia Ksiê¿y Sercanów, tego samego, z które wywo-
dzi siê znany ekumenista ks. kardyna³ prof. Stanis³aw Nagy, ju¿ dziesiêæ lat temu
zwróci³ na siebie uwagê znakomit¹ rozpraw¹ doktorsk¹ poœwiêcon¹ ¿yciu i dzie³u
metropolity Nikodema (1929-1978), przedwczeœnie zmar³ego wybitnego przed-
stawiciela Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, któr¹  obroni³ na Fakultecie
Nauk Koœcielnych Wschodnich Papieskiego Instytutu Wschodniego  w Rzymie i
w skróconej wersji udostêpni³ w jêzyku polskim1 . Bogata ró¿nojêzyczna literatu-
ra, z której korzysta³, œwiadcz¹ca o dobrym opanowaniu kilku jêzyków obcych,
umiejêtnoœæ g³êbokiego wczuwania siê w trudn¹, wrêcz rozpaczliw¹ sytuacjê, w
jakiej przysz³o dzia³aæ temu niezwyk³emu dostojnikowi prawos³awia rosyjskiego,
wywa¿one oceny jego dorobku ¿yciowego – wszystko to zapowiada³o, ¿e w oso-
bie o. Tadeusza Ka³u¿nego pozyskaliœmy w naszym kraju nie tylko wybitnego
znawcê prawos³awia, ale równie¿ szczerego ekumenistê. Prezentowana obecnie
rozprawa habilitacyjna potwierdza w ca³ej rozci¹g³oœci oczekiwania zwi¹zane kil-
kanaœcie lat temu z jego rozpraw¹ doktorsk¹.

Zaraz na wstêpie Autor zwraca uwagê na pewien paradoks polegaj¹cy na tym, ¿e
chocia¿ zgodnie z tradycyjn¹ nauk¹ prawos³awn¹ soborowi powszechnemu przy-
s³uguje najwy¿szy autorytet w Koœciele w zakresie zagadnieñ nauki wiary i dyscy-
pliny koœcielnej, to ta najwa¿niejsza instancja Koœcio³a prawos³awnego nie zaist-
nia³a faktycznie od dwunastu stuleci, tj. od VII Soboru Powszechnego w Nicei w
787 roku. Chocia¿by z tego powodu na szczególn¹ uwagê zas³uguje podejmowana
od kilku dziesiêcioleci próba zwo³ania nowego Œwiêtego i Wielkiego Soboru.

1 Sekret Nikodema. Nieznane oblicze Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego – studium historyczno-eku-
meniczne, Kraków: Wydawnictwo Ksiê¿y Sercanów 1999, 298 s.
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Jak to zosta³o zaznaczone w podtytule rozprawy, przedmiot dociekañ obejmuje
trzy podstawowe aspekty badanej problematyki: naturê, historiê przygotowañ i te-
matykê soboru. Podkreœliæ nale¿y, ¿e praca o. Tadeusza Ka³u¿nego ma charakter
wybitnie pionierski. Co prawda przygotowania do zwo³ania soboru trwaj¹ ju¿ kil-
kadziesi¹t lat, w tym czasie opublikowano setki wiêkszych lub mniejszych arty-
ku³ów poœwiêconych temu przedsiêwziêciu (równie¿ pisz¹cy te s³owa ma na swo-
im koncie tak¹ publikacjê), jednak w ¿adnym jêzyku nie mieliœmy dotychczas
opracowania ujmuj¹cego interesuj¹cy nas problem ca³oœciowo i wyczerpuj¹co. To
zawdziêczamy dopiero o. Ka³u¿nemu.

Z iœcie benedyktyñsk¹ pracowitoœci¹ i dociekliwoœci¹ Autor przewertowa³ ca³y
dostêpny materia³ Ÿród³owy, w tym przede wszystkim dokumenty i protoko³y ogól-
noprawos³awnych spotkañ przedsoborowych i teksty lokalnych Koœcio³ów prawo-
s³awnych œciœle zwi¹zane z procesem soborowych przygotowañ.  Jak informuje,
materia³ archiwalny zaczerpn¹³ g³ównie z Metropolitalnego Archiwum Polskiego
Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego w Warszawie, ale przeprowadzi³ te¿
kwerendê w licznych bibliotekach polskich i zagranicznych, m. in. w Bibliotece
prawos³awnego Centrum Patriarchatu Ekumenicznego w Chambésy ko³o Genewy,
Bibliotece Zewnêtrznych Stosunków Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego w
Moskwie i w Bibliotece Papieskiego Instytutu Wschodniego w Rzymie. Drug¹
czêœæ materia³u bibliograficznego stanowi literatura przedmiotu, która obejmuje
opracowania dotycz¹ce historii przygotowañ oraz tematyki przysz³ego soboru.

Praca zosta³a podzielona na trzy czêœci, które odpowiadaj¹ trzem aspektom
badanej problematyki. Ka¿da z czêœci podzielona zosta³a na trzy rozdzia³y. W
pierwszej czêœci Autor podj¹³ próbê ukazania natury nowego soboru ogólnopra-
wos³awnego w szerszym kontekœcie zró¿nicowanych pogl¹dów na temat koncep-
cji soboru powszechnego w ogóle w Koœciele prawos³awnym.  Pierwszy rozdzia³
przedstawia prawos³awne rozumienie soborowej struktury Koœcio³a (objaœnia po-
jêcie „soborowoœci”, prezentuje teologiczno-kanoniczne podstawy struktury Ko-
œcio³a). Rozdzia³ drugi zajmuje siê podstawowymi elementami koncepcji soboru
powszechnego w teologii prawos³awnej, rozpatruj¹c je w perspektywie zwo³ania
nowego soboru Koœcio³a prawos³awnego. Ostatni rozdzia³ tej czêœci podejmuje
sprawê aktualizacji idei soboru powszechnego.

Czêœæ druga jest poœwiêcona historii  przygotowañ Œwiêtego i Wielkiego Soboru
Koœcio³a prawos³awnego. Rozdzia³ pierwszy jest wprowadzeniem w pocz¹tki inicja-
tyw zmierzaj¹cych do zwo³ania nowego soboru. Okres ten obejmuje pierwsz¹ po³owê
XX wieku. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e pierwsza tego rodzaju inicjatywa pojawi³a siê u
zarania XX wieku, mianowicie w encyklice patriarchy ekumenicznego Joakima III z
12 czerwca 1902 roku, skierowanej do zwierzchników lokalnych Koœcio³ów prawo-
s³awnych. Rozdzia³ drugi jest poœwiêcony prezentacji zasadniczych inicjatyw prawo-
s³awnych, sk³adaj¹cych siê na – jak to Autor nazywa – proces „bezpoœrednich” przy-
gotowañ nowego soboru. Tutaj prze³omowym wydarzeniem jest zwo³ana z inicjaty-
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wy patriarchy ekumenicznego Athenagorasa w 1961 r.  I Konferencja Ogólnoprawo-
s³awna na wyspie Rodos. Czytelnik zostaje tutaj zapoznany chronologicznie z prze-
biegiem trzech kolejnych Konferencji Ogólnoprawos³awnych (1963, 1964, 1968)
oraz z I, II i III Ogólnoprawos³awn¹ Konferencj¹ Przedsoborow¹ (1976, 1982, 1986).
Niestety od przesz³o 20 lat nie zwo³ano ju¿ ¿adnej nastêpnej konferencji przedsoboro-
wej,   tote¿ sprawa zwo³ania Œwiêtego i Wielkiego Soboru Koœcio³a prawos³awnego
oddali³a siê w bli¿ej nieokreœlon¹ przysz³oœæ. Rozdzia³ trzeci – ostatni – czêœci drugiej
mówi o problemach powsta³ych na drodze soborowych przygotowañ, takich jak kwe-
stionowanie potrzeby i mo¿liwoœci zwo³ania soboru ogólnoprawos³awnego, zastrze-
¿enia odnoœnie do procesu przygotowañ soboru, trudnoœci w relacjach miêdzyprawo-
s³awnych, rozbie¿noœci w ocenie roli Patriarchatu Ekumenicznego.

Czêœæ trzecia pracy koncentruje siê wokó³ tematyki nowego soboru Koœcio³a
prawos³awnego. Rozdzia³ pierwszy ukazuje syntetycznie proces kszta³towania siê
listy tematów, dokonuje te¿ ogólnej charakterystyki jej aktualnej redakcji. W dru-
gim rozdziale s¹ omówione zagadnienia ju¿ uzgodnione, co znalaz³o wyraz w wy-
pracowanych projektach dokumentów dla przysz³ego soboru. Chodzi tu o nastêpu-
j¹ce tematy: zagadnienie kalendarza, przeszkody ma³¿eñskie, znaczenie postu i jego
zachowanie dzisiaj, relacje Koœcio³a prawos³awnego z ca³ym œwiatem chrzeœcijañ-
skim, Koœció³ prawos³awny a ruch ekumeniczny, prawos³awie wobec problemów
wspó³czesnego œwiata. Rozdzia³ trzeci – ostatni – omawia tematy i problemy otwar-
te, które czekaj¹ na uzgodnienie. S¹ to: diaspora prawos³awna, autokefalia i sposób
jej og³oszenia, autonomia i sposób jej og³oszenia, dyptychy (m. in. listy imion bi-
skupów,  które maj¹ byæ wymienione podczas sprawowania Œwiêtej Liturgii).

Cennym uzupe³nieniem rozprawy jest stustronicowa dokumentacja, która obej-
muje tematy soboru ogólnoprawos³awnego, propozycje dokumentów dla przy-
sz³ego soboru, decyzje i komunikaty koñcowe Ogólnoprawos³awnych Konferen-
cji Przedsoborowych, decyzje i komunikaty koñcowe Miêdzyprawos³awnej Ko-
misji Przygotowawczej oraz postanowienia i komunikaty koñcowe innych
ogólnoprawos³awnych spotkañ przedsoborowych. Ca³oœæ dope³nia: wielojêzycz-
na bibliografia podzielona na Ÿród³a ogólne, podstawowe (ogólnoprawos³awne
spotkania przedsoborowe,  teksty lokalnych Koœcio³ów prawos³awnych) i inne
dokumenty (dokumenty i oficjalne wypowiedzi Koœcio³a katolickiego, dokumen-
ty dialogu ekumenicznego); literaturê przedmiotow¹ i literaturê pomocnicz¹;
streszczenia w jêzyku rosyjskim i angielskim oraz indeks nazwisk.

Podsumowuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e rozprawa ks. Tadeusza Ka³u¿nego sta-
nowi znakomite i aktualne kompendium wiedzy na temat zmagañ Koœcio³ów pra-
wos³awnych zmierzaj¹cych do zacieœnienia wspó³pracy w ramach w³asnej trady-
cji wyznaniowej oraz dania adekwatnej odpowiedzi na wyzwania wspó³czesnego
œwiata. Trudno wyobraziæ sobie badacza tradycji prawos³awnej nie siêgaj¹cego w
swoich studiach do tej kompetentnie i przejrzyœcie napisanej ksi¹¿ki.

Karol Karski
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NOWY SOBÓR OGÓLNOPRAWOS£AWNY

Jan Hus:
O KOŒCIELE

Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007, 265 s.
Przek³ad i komentarz: Krzysztof Moskal

U naszych po³udniowych s¹siadów do dnia dzisiejszego rozpowszechnione
jest powiedzenie: „Gdy poskrobie siê czeskiego katolika, to spod zewnêtrznej
warstwy przewa¿nie  wy³oni siê husyta”. Mimo up³ywu szeœciu stuleci ¿yw¹ po-
zostaje pamiêæ historyczna, a zw³aszcza krzywda, jaka dotknê³a ich bohatera na-
rodowego Jana Husa, zwabionego podstêpnie na Sobór do Konstancji i tam spalo-
nego jako heretyka w 1415 roku.  Zmar³y kilka lat temu Stefan Swie¿awski, wy-
bitny filozof, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w porozumieniu z
papie¿em Janem Paw³em II, podejmowa³ ró¿ne inicjatywy na rzecz rehabilitacji
czeskiego reformatora, które nie przynios³y jednak konkretnych rezultatów.

Krzysztof Moskal interesuje siê od wielu lat ¿yciem i dzie³em Jana Husa. W
2003 roku, równie¿ dziêki Towarzystwu Naukowemu KUL, ukaza³a siê jego
ksi¹¿ka „Aby lud by³ jeden…”. Eklezjologia Jana Husa w traktacie „De eccle-
sia”. Jej dope³nieniem  jest dokonany przez niego polski przek³ad ³aciñskiego
traktatu, który dotar³ niedawno do r¹k czytelników. Warto podkreœliæ, ¿e traktat O
Koœciele to najbardziej znane dzie³o czeskiego teologa. Autor zawar³ w nim naj-
pe³niejsz¹ syntezê swojej eklezjologii. Po raz pierwszy traktat zosta³ zaprezento-
wany publicznie 8 czerwca 1413 roku, a jeden z jego egzemplarzy arcybiskup
praski Konrad z Vechty wys³a³ kanclerzowi Janowi Gersonowi z proœb¹ o opiniê.
Na podstawie posiadanego egzemplarza De ecclesia ojcowie Soboru w Konstan-
cji starali siê udowodniæ b³êdy teologiczne jego autorowi – w efekcie egzemplarz
traktatu sp³on¹³ wraz z Janem Husem na stosie 6 lipca 1415 roku. Blisko sto lat
póŸniej, 17 lipca 1519 roku, dzie³o praskiego teologa otrzyma³ Marcin Luter,
pierwszy wydawca De ecclesia.

Kar
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GRUND UND GEGENSTAND
DES GLAUBENS NACH RÕMISCH-
KATHOLISCHER UND EVANGELISCH-
LUTHERISCHER LEHRE.
THEOLOGISCHE STUDIEN
Red. Eilert Herms i Lubomir ¯ak, Tübingen – Rom:
Mohr Siebeck – Lateran University Press 2008

7 kwietnia 2008 roku na Ewangelickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
w Tybindze i 9 kwietnia na Papieskim Uniwersytecie Laterañskim w Rzymie zo-
sta³a zaprezentowana ksi¹¿ka pt. Grund und Gegenstand des Glaubens nach
römisch-katholischer und evangelisch-lutherischer Lehre. Theologische Studien
(Fondamento e dimensione oggettiva della fede secondo la dottrina cattolica ro-
mana e evangelica luterana). Równie¿ 9 kwietnia, podczas audiencji generalnej,
obaj redaktorzy tomu, luteranin, prof. Eilert Herms i katolik, ks. Lubomir ¯ak,
wrêczyli papie¿owi Benedyktowi XVI ksi¹¿kê w jêzyku niemieckim i w³oskim.

Ksi¹¿ka ta jest owocem wspó³pracy szeœciu teologów, trzech rzymskokato-
lickich (Giuseppe Lorizio, Massimo Serretti i Lubomir ¯ak) i trzech luterañ-
skich (Eilert Herms, Wilfried Härle i Christoph Schwöbel). Centralnym miej-
scem spotkañ zespo³u jest Papieski Uniwersytet Laterañski w Rzymie1 .

1 Podarowanie Benedyktowi XVI ksi¹¿ki, jak równie¿ dedykacja w jêzyku ³aciñskim (Benedicto XVI sub
unico Veritatis auctoritate studiorum theologicorum promotorum), nie s¹ przypadkowe. To bowiem kard. Jo-
seph Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, dziêki osobistym kontaktom z luterañskim teo-
logiem Eilertem Hermsem w roku 2001 zainicjowa³ powstanie tego zespo³u naukowców. Dialog tych dwóch
teologów rozpocz¹³ siê ju¿ w roku 1983, w którym to zgodnie skrytykowali projekt zjednoczenia Koœcio³ów
chrzeœcijañskich zaproponowany przez K. Rahnera i H. Friesa w ksi¹¿ce Einigung der Kirchen – reale
Möglichkeit. Kard. Ratzinger, opowiada Giuseppe Lorizio, koordynator zespo³u, w 2001 roku poprosi³ kard.
Angelo Scola, wtedy rektora Papieskiego Uniwersytetu Laterañskiego, aby kontynuowaæ i rozszerzyæ ten
dialog dwóch teologów, i w ten sposób powo³ano do ¿ycia zespó³ roboczy, por. Ecumenismo. Un frutto di
pazienza, www.agenziasir.it „Europa“ 27 (1642) 11.04. 2008; W. Härle, Mit den Augen des anderen
sehen, „Rheinischer Merkur“ nr 17, 24.04.2008, http://www.merkur.de/2008_17_Mit_den_Au-
gen_des.27664.0.html?&no_cache=1.
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Ksi¹¿ka Grund und Gegenstand jest owocem pierwszego etapu (2001-2006)
pracy tej miêdzynarodowej grupy roboczej, która pracuje nad ogólnym tema-
tem „Kwestie z obszaru teologii fundamentalnej w perspektywie ekumenicz-
nej“2 .

Dzie³o to nie jest jeszcze jednym opracowaniem z zakresu teologii ekumenicz-
nej, ale ma ono ambicje wyznaczyæ nowe horyzonty w doktrynalnym dialogu
miêdzywyznaniowym, dlatego warto poœwiêciæ mu nieco wiêcej uwagi.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z czterech czêœci. Pierwsza nosi tytu³ Objawienie i wiara
w doktrynalnych tekstach Koœcio³a rzymskokatolickiego i Koœcio³ów luterañ-
skich (Offenbarung und Glaube in den Lehrtexten der römisch-katholischen
Kirche und der evangelisch-lutherischen Kirchen). Zamieszczone tu artyku³y
dotycz¹ fundamentalnych kwestii zwi¹zanych z wiar¹ i jej relacj¹ do Objawie-
nia i rozumu:  Eilert Herms, Glaubensgewißheit nach römisch-katholischer
Lehre (s. 3-50), Giuseppe Lorizio, Überlegungen zu der Beziehung zwischen
Offenbarung, Glaube, Vernunft auf der Grundlage der Texte des katholischen
Lehramtes (s. 51-82), Lubomir ¯ak, „Offenbarung und Glaube” in den Lehrte-
xten der Reformation (83-118), Eilert Herms/Christoph Schwöbel, Fundament
und Wirklichkeit des Glaubens als Begründung eines evangelischen
Verständnisses von Lehrverantwortung (119-155), Protokoll der Diskussion zu
den Referaten von E. Herms und G. Lorizio (Wilfried Härle) (s. 156-162), Pro-
tokoll der Diskussion zu den Referaten von L. ¯ak und E. Herms/Christoph
Schwöbel (Eilert Herms) (s. 163-182).

Druga czêœæ ksi¹¿ki nosi tytu³ Objawienie jako samouobecnienie siê „³aski i
prawdy” Bo¿ej (Offenbarung als Selbstvergegenwärtigung der „Gnade und
Wahrheit” Gottes). Artyku³y zosta³y poœwiêcone przede wszystkim relacji wia-
ry i rozumu: Wilfried Härle, Das christliche Verständnis von Wahrheit und Ge-
wißheit aus reformatorischer Sicht (s. 185-213), Christoph Schwöbel, Offenba-
rung, Glaube und Gewißheit in der reformatorischen Theologie (s. 214-234),
Eilert Herms, Freiheit und Wahrheit nach Veritatis Splendor und Fides et Ratio
(s. 235-250), Massimo Serretti, Die Offenbarung. Selbstmitteilung der Wahrheit
(s. 251-297), Protokoll der Diskussion zu den Referaten von W. Härle, Ch.
Schwöbel, E. Herms uns M. Serretti (Eilert Herms) (s. 298-304).

W czêœci trzeciej i czwartej poruszona jest kwestia realizacji objawienia na
poziomie osoby ludzkiej i wspólnoty Koœcio³a.

Czeœæ trzecia nosi tytu³ Realizacja wiary: struktura bytu ludzkiego (ontologia
osoby) (Das Zustandekommen des Glaubens: die Struktur des Menschseins (die
Ontologie der Person). Mowa jest o antropologii w doktrynie katolickiej i luterañ-
skiej i relacji cz³owiek – wiara, cz³owiek – Objawienie: Lubomir ¯ak, Die Ontolo-

2 Por. Pressemitteilung. Ökumenische Grundlagenforschung: Ergebnisse in Tübingen und Rom vorge-
stellt. Berichtsband dem Papst übergeben, www.uni-tuebingen.de/cge/presseweb.htm.
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gie der menschlischen Person im Denken Martin Luthers (s. 307-337), Wilfried
Härle, „Hominem iustificari fide”. Grundzüge der reformatorischen Anthropolo-
gie (338-358), Eilert Herms, Die Christusoffenbarung als Offenbarung der Wahr-
heit über den Menschen. Die Abhängigkeit des Menschen von der Offenbarung
der Wahrheit über Gott (s. 359-401), Massimo Serretti, Grundzüge der Anthropo-
logie in den Texten des katholischen Lehramtes vom Zweiten vatikanischen öku-
menischen Konzil bis zu Johannes Paul II. (s. 402-432), Protokoll der Diskussion
von den Referaten von L. ¯ak, W. Härle, E. Herms und M. Serretti (Wilfried
Härle/ Eilert Herms) (s. 433-445).

Czwarta i ostatnia czêœæ poœwiêcona jest tematowi Realizacja wiary: Koœció³
(Das Zustandekommen des Glaubens: die Kirche), w której teologowie obu Ko-
œcio³ów staraj¹ siê okreœliæ relacjê Koœcio³a do Objawienia: Lubomir ¯ak: Die
Vermittlung der Offenbarung und die Konstitution der Kirche in der Theologie
Luthers (s. 449-481), Wilfried Härle: Creatura Evangelii. Die Konstitution der
Kirche durch Gottes Offenbarung nach lutherischer Lektüre (s. 482-502), Chri-
stoph Schwöbel: Grundlinien des Verständnisses der Kirche nach Lumen gentium.
Eine lutherische Lektüre (s. 503-544), Massimo Serretti: Über die Ekklesiologie
der Constitutio dogmatica „Lumen gentium” (545-576), Protokoll der Diskussion
zu den Beiträgen von L. ¯ak und W. Härle (Lubomir ¯ak) (577-594), Protokoll
der Diskussion zu den Referaten von M. Serretti und Ch. Schwöbel
(Ch. Schwöbel) (595-605).

Jak przebiega³a praca zespo³u badawczego? Co jest tematem ich pracy, jaki
przyœwieca im cel, na czym polega nowatorski charakter pracy?

We Wprowadzeniu do ksi¹¿ki czytamy, ¿e zespó³ spotyka siê dwa razy do roku
i w swojej pracy stosuje metodê dialogu. Zak³ada siê aktywne uczestnictwo
wszystkich cz³onków – zarówno na etapie przygotowania wyk³adów, jak równie¿
w dyskusji, która po nich nastêpuje3.

Jeœli chodzi o tematy, które zosta³y wybrane na pierwszy etap pracy, to uprzy-
wilejowane miejsce maj¹ te zwi¹zane z Objawieniem i wiar¹, obecne g³ównie w
pierwszej i drugiej czêœci ksi¹¿ki. Otwieraj¹ one bowiem szerok¹ perspektywê,
która pozwala ogarn¹æ ca³oœæ objawionej rzeczywistoœci, jej podstawowe struktu-
ry i prawdy, które s¹ w Koœciele prze¿ywane, w które Koœció³ wierzy i do których
sam Koœció³ nale¿y.

Za³o¿eniem, które sta³o u podstaw pracy badawczej by³o przekonanie, ¿e ka¿-
da ze stron dialogu odnosi siê do tej samej rzeczywistoœci, mianowicie do obja-
wienia prawdy Ewangelii. Na tej podstawie partnerzy dialogu mog¹ zrozumieæ
doktrynalne wypowiedzi drugiej strony jako okreœlone, specyficzne postrzeganie

3 Por. Grund und Gegenstand des Glaubens nach römisch-katholischer und evangelisch-lutherischer
Lehre. Theologische Studien, red. Eilert Herms i Lubomir ¯ak, Mohr Siebeck – Lateran University Press
2008, s. XI.
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tej samej res, o której w³aœciwe pojmowanie i œwiadczenie chodzi równie¿ im sa-
mym4 .

Jakie cele przyœwiecaj¹ temu miêdzynarodowemu i miêdzywyznaniowemu ze-
spo³owi teologów? Pierwszym i najwa¿niejszym jest ustalenie podobieñstw i ró¿-
nic w podejœciu do tematów wiary i objawienia w katolickiej i luterañskiej trady-
cji doktrynalnej tak, aby póŸniej na tej podstawie móc zweryfikowaæ ewentualne
ró¿nice i zbie¿noœci w innych tematach nale¿¹cych do teologii fundamentalnej.
Zatem pierwszorzêdnym, bezpoœrednim celem nie jest osi¹gniêcie drog¹ kompro-
misu wspólnego stanowiska w podejmowanych kwestiach, postêp w dialogu eku-
menicznym lub bycie konkurencj¹ dla innych inicjatyw na polu ekumenicznym.
Jednoczeœnie jednak uczestnicy projektu maj¹ nadziejê, ¿e ich intensywna praca
maj¹ca na celu wyjaœnienie podstawowych struktur i perspektyw prawd, które
zosta³y objawione i w które wierzymy, dostarczy solidnych fundamentów, które
pozwol¹ wspó³czesnemu ruchowi ekumenicznemu zapuœciæ korzenie na coraz
mocniejszym teologicznym gruncie, czytamy we Wprowadzeniu do omawianej
ksi¹¿ki5 .

Za najwiêksze osi¹gniêcie i najwa¿niejsz¹ nowoœæ uznano nowatorsk¹ metodê
pracy, okreœlan¹ mianem „metodologii empatii”, jako ¿e ka¿da ze stron dialogu
pragnie do g³êbi zrozumieæ stanowisko swego partnera. We Wprowadzeniu do
ksi¹¿ki czytamy, ¿e ewangeliccy uczestnicy projektu prezentuj¹ nie tylko spojrze-
nie na zasady w³asnej tradycji, ale równie¿ na principia tradycji rzymskokatolic-
kiej. Podobnie czyni¹ rzymskokatoliccy cz³onkowie grupy. Ewangelicy staraj¹ siê
myœleæ nie tylko konsekwentnie w sposób ewangelicki, ale równie¿ rzymskokato-
licki, a teologowie rzymskokatoliccy staraj¹ siê myœleæ równie¿ w sposób konse-
kwentnie ewangelicki. Obie strony zag³êbiaj¹ siê nie tylko we w³asn¹ tradycjê,
ale w akcie „metodologicznej empatii” staraj¹ siê zrozumieæ „od œrodka” stano-
wisko partnera6 .

4 Por. Grund und Gegenstand des Glaubens, dz. cyt., s. XV; W. Härle, Mit den Augen des anderen sehen,
dz. cyt., który tak okreœli³ za³o¿enia pracy grupy roboczej: w projekcie badawczym przyjêto za³o¿enie, ¿e
zgodnie z przekonaniem obu Koœcio³ów bior¹cych w nich udzia³, przedmiot/rzeczywistoœæ wiary nie jest
identyczny z nauczaniem obu Koœcio³ów o nim, ale nale¿y go od niego odró¿niæ, tak by jasno wykazaæ, ¿e
nauczanie nale¿y rozumieæ jako opis struktury przedmiotu/rzeczywistoœci wiary. Zarazem uznano, ¿e przed-
miot/rzeczywistoœæ wiary, w którym ona siê zarazem objawia, jest zarazem jej fundamentem.

5 Por. Grund und Gegenstand des Glaubens, dz. cyt., s. XII.
6 Por. Grund und Gegenstand des Glaubens, dz. cyt., s. XV; D. Donnini, Presentato alla Lateranese un

volume che raccoglie cinque anni di studi di un gruppo di ricerca luterano-cattolico, http://www.oecume-
ne.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=198293. Teolog Giuseppe Lorizio w Radiu Watykañskim tak wyja-
œnia sens inicjatywy: „znaczenie tej ksi¹¿ki wynika z koniecznoœci uchwycenia tego, w co rzeczywiœcie wie-
rzymy. Trzeba zatem wróciæ do korzeni poprzez pewnego rodzaju krok do ty³u, który starali siê uczyniæ za-
równo teologowie katoliccy jak luterañscy, studiuj¹c na przyk³ad teksty Soboru Watykañskiego II i teksty
encyklik papieskich, zw³aszcza Fides et Ratio. Z drugiej strony, teologowie katoliccy starali siê zg³êbiæ naj-
wa¿niejsze teksty doktrynalne luteranizmu, przede wszystkim Ma³y i Du¿y Katechizm i De Servo Arbitrio
Lutra oraz Confessio Augustana”.
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Ka¿de spotkanie robocze ma nastêpuj¹cy schemat: A. Przedstawienie tematu
wed³ug nauczania Koœcio³a katolickiego (przez jednego katolika i jednego lutera-
nina); B. Przedstawienie tematu w nauczaniu luterañskim (przez jednego katolika
i jednego luteranina); C. Dyskusja i przygotowanie protoko³u, który zostaje przy-
jêty przez obie strony.

Zgodnie z t¹ metod¹ na pierwszym miejscu zainteresowania i dyskusji znajdu-
je siê pytanie o relacjê pomiêdzy res (fundamentum fidei dynamicum), która jest
fundamentem wiary i nauki w ka¿dej z dwóch tradycji, a sposobem jej rozumie-
nia wyra¿onym w tekstach doktrynalnych obu stron dialogu. Aby sprawdziæ tê
relacjê, uczestnicy zespo³u naukowego zadaj¹ badanym przez siebie doktrynom
pytania: a) o odniesienie danej doktryny do jej przedmiotu (res), b) o w³aœciwe
sformu³owanie wniosków doktryny, któr¹ badamy, c) o kompletnoœæ opisu przed-
miotu wiary w badanej doktrynie. W ten sposób zostanie z jednej strony umo¿li-
wione ka¿dej ze stron dialogu g³êbsze rozumienie samej siebie: ka¿da z dwóch
tradycji zobaczy lepiej, jak rozumienie „danych” wiary przez ka¿d¹ ze stron
(tego, co jest dane wierze jako przedmiot) jest we w³aœciwy sposób pojmowane i
przedstawiane, jak z nich jest wyprowadzana forma doctrinae i jaki stosunek
mieæ do forma doctrinae drugiej strony dialogu. Z drugiej strony obie grupy –
katolicka i luterañska – bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ lepszego zrozumienia siebie na-
wzajem7 .

Poniewa¿ cz³onkowie grupy roboczej doœwiadczyli skutecznoœci tej nowej
metody w pierwszej fazie dialogu, dlatego grupa rozpoczê³a ju¿ drug¹ rundê roz-
mów, która poœwiêcona jest tematom z zakresu eklezjologii, takim jak sakramen-
ty, urz¹d koœcielny, autorytet, prawo koœcielne, kult i kultura, pos³annictwo Ko-
œcio³a. Oczekuj¹ oni, ¿e pozostanie przy tej metodzie mo¿e przynieœæ owoce rów-
nie¿ przy podjêciu tych tematów8 .

W podsumowaniu obu konferencji, w Tybindze i Rzymie, profesorowie Eilert
Herms i Christoph Schwöbel podkreœlili, ¿e oczekuj¹ podwójnego owocu pracy
naukowej grupy, w której uczestnicz¹.Po pierwsze, ka¿da z tradycji otrzymuje
szansê by uzupe³niæ i dok³adniej okreœliæ w³asne pojmowanie fundamentu i

7 Por. tam¿e, s. XIII; por. W. Härle, Mit den Augen des anderen sehen, dz. cyt., „Die Arbeit geschiet
zweimal im Jahr in folgenden Schritten: Zunächst erfolgt die Vorstellung des ausgewählten Themas in der
römisch-katholischen Lehre vonseiten eines Lutheraners und vonseitens eines Katholiken; daraufhin erfolgt
die Vorstellung des Themas in der evangelisch-lutherischen Lehre vonseiten eines Katholiken und vonseiten
eines Lutheraners. An jeden dieser vier Vorträge schließt sich eine Diskussion an, die elektronisch gespe-
ichert und schriftlich in Form eines Protokolls ausgewertet wird, das abschließend beschlossen wird. Voraus-
gesetzt ist bei diesem Verfahren jeweils, dass römisch-katholische Theologen die Fähigkeit erworben haben
und/oder einüben, einmal konsequent evangelisch-lutherisch zu denken, und evangelisch-lutherische Theolo-
gen die haben und/oder erlernen, einmal konsequent römisch-katholisch zu denken”; Ch. Vetter, Methodi-
sche Empathie als Impuls für das ökumenisch-theologische Gespräch. Lateran-Universität in Rom und
Evangelisch-Theologische Fakultät in Tübingen stellen gemeinsames Projekt vor,  07. April 2008, http://
www.ekd.de/presse/pm93_2008_projekt_lateran.html.

8 Por. Grund und Gegenstand des Glaubens, dz. cyt., s. XV-XVI.
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przedmiotu wiary. Po drugie, ka¿da z dwóch tradycji otrzymuje szansê by lepiej
zrozumieæ drug¹, wychodz¹c od w³asnego odniesienia do fundamentu wiary.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e dla ekumenizmu bêdzie to oznaczaæ, i¿ jest mo¿liwe
wzajemne uznawanie siê, bez fa³szywego irenizmu, w wiernoœci w³asnej doktry-
nie i tradycji, wy³¹cznie na podstawie pog³êbionej refleksji ka¿dej ze stron nad
relacj¹ do przedmiotu w³asnego nauczania oraz nauczania partnera i pog³êbionej
refleksji nad tym, do czego ka¿da ze stron zobowi¹za³a siê poprzez w³asne odnie-
sienie do fundamentu wiary.

W ocenie luterañskiego biskupa Wolfganga Hubera, projekt ten mo¿e udzieliæ
nowego impulsu teologii ekumenicznej, a taki impuls jest dziœ bardzo potrzebny.
Mo¿e on pomóc zarówno w pog³êbieniu dialogu teologicznego, jak równie¿
wspólnego œwiadectwa i s³u¿by naszych Koœcio³ów. Przede wszystkim konieczne
jest, mimo ró¿nic w kwestiach teologii fundamentalnej i eklezjologii, rozwijanie
kultury wzajemnego szacunku eklezjalnego, bez której trudno sobie wyobraziæ
postêp w ekumenizmie. Konieczne jest równie¿ rozwiniêcie metodologii teologii
ekumenicznej, w której jednoœæ i ro¿norodnoœæ nie s¹ sobie przeciwstawione, ale
istniej¹ razem. Tylko wtedy mo¿e dojœæ do pog³êbionego dialogu ekumenicznego
i wspólnego œwiadectwa i s³u¿by Koœcio³ów. Postêp ten jest mo¿liwy przy do-
k³adnej œwiadomoœci zarówno tego, co ³¹czy, jak i tego, co dzieli. Kiedy uda siê
zrealizowaæ ten podwójny ruch, otworz¹ siê drzwi do takiego etapu dialogu eku-
menicznego, w którym oba modele: „pojednanej ró¿norodnoœci” i „rzeczywistej
jednoœci”, nie bêd¹ ju¿ sobie przeciwstawne. Trzeba sobie ¿yczyæ przejœcia do tej
fazy dialogu ekumenicznego, podkreœli³ przewodnicz¹cy Rady Koœcio³a Ewange-
lickiego w Niemczech (EKD)9 .

Hermann Barth, szef biura EKD stwierdzi³, ¿e Niemcy, bêd¹c kolebk¹ Refor-
macji, jak ¿aden inny kraj doœwiadczaj¹ podzia³u chrzeœcijañstwa. Dlatego Ko-
œció³ Ewangelicki w Niemczech z wielk¹ uwag¹ œledzi wyniki tej inicjatywy. Na-
wet jeœli nie jest mo¿liwe osi¹gniêcie pe³nej zgodnosci w wa¿nych kwestiach teo-
logicznych z powodu ró¿nic, które wci¹¿ istniej¹, to jednak projekt ten ma w
sobie wielki potencja³ odnowicielski, podkreœli³ Barth.

Równie¿ kard. Camillo Ruini, wikariusz Rzymu, podkreœli³ znaczenie „metody
empatii”. „Niespotykana empatia metodologiczna – napisa³ w przes³aniu z okazji
niemieckiej prezentacji ksi¹¿ki – z jak¹ teologowie dwóch wyznañ badali tradycjê
drugiej strony, ukazuje nie tylko zrozumienie to¿samoœci drugiej strony, ale tak¿e
g³êbsze zrozumienie tego, co jest specyficznie w³asne”. W ten sposób dochodzi
siê do takiej wzajemnej akceptacji, która nie mo¿e pozostaæ bez konsekwencji dla
¿ycia chrzeœcijañskiego, stwierdzi³ kard. Ruini. Teren na którym rozgrywa siê to

9 Por. Ch. Vetter, Grußwort bei der öffentlichen Vorstellung der Ergebnisse des Studienprojektes „Grund
und Gegenstand des Glaubens nach römisch-katholischer und evangelisch-lutherischer Lehre“ in Tübingen,
http://www.ekd.de/vortraege/080407_huber_tuebingen.html.
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„wspólne chrzeœcijañskie ¿ycie” jest pe³ne nowych niepokoj¹cych zjawisk i wa¿-
nych zmian, takich jak nowa kwestia antropologiczna, kwestie zwi¹zane z etyk¹
w ¿yciu publicznym, rozwój nauk i biotechnologii. W takiej sytuacji istnieje po-
trzeba wsparcia ze strony teologii. Dlatego te¿ ka¿dy wysi³ek w kierunku zg³êbie-
nia prawdy chrzeœcijañskiej stanowi propozycjê wskazania sensu wspó³czesnemu
cz³owiekowi, stwierdzi³ kard. Ruini10 .

Dzie³o Grund und Gegenstand des Glaubens, ze wzglêdu na poruszan¹ w nim
tematykê i zastosowan¹ metodê, powinno staæ siê przedmiotem wnikliwych stu-
diów, nie tylko w œrodowisku ekumenicznym.

Janusz Bujak

10 Por. Ecumenismo. Un frutto di pazienza, dz. cyt.; D. Donnini, Presentato alla Lateranese un volume,
dz. cyt.  che raccoglie cinque anni di studi di un gruppo di ricerca luterano-cattolico, http://www.oecume-
ne.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=198293; E. Herms, Ch. Schwöbel,  Pressemitteilung. Ökumenische
Grundlagenforschung: Ergebnisse in Tübingen und Rom vorgestellt Berichtsband dem Papst übergeben,
Tübingen, 11 April 2008,  http://www.uni-tuebingen.de/cge/presseweb.htm.
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MINIATURY EKUMENICZNE
Ksiêga pami¹tkowa na stulecie urodzin siostry

Joanny Lossow (1908-2005),
pod redakcj¹ s. Marii Krystyny Rottenberg FSK,

Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna
„Adam” 2009, 374 s.

W ubieg³ym roku minê³a setna rocznica urodzin siostry Joanny Lossow, pio-
nierki ekumenii w Koœciele w rzymskokatolickim w Polsce, a za rok przypadnie
pi¹ta rocznica œmierci zakonnicy, która z racji swego zaanga¿owania dla wielkiej
sprawy jednania chrzeœcijan s³usznie nazywana jest Siostr¹ Joann¹ od Jednoœci.

O uczczenie pierwszej z tych rocznic zadba³a s. Maria Krystyna Rottenberg,
która po s. Joannie przejê³a kierownictwo Oœrodka Ekumenicznego im. Jana
XXIII „Joannicum” przy warszawskim klasztorze sióstr franciszkanek s³u¿ebnic
Krzy¿a. Wyda³a ona ksi¹¿kê bêd¹c¹ zbiorem artyku³ów czo³owych polskich eku-
menistów lub autorów, którzy stawiaj¹ pierwsze kroki na tej drodze. Piêknym
mottem, które przyœwieca³o redaktorce, budz¹cym ekumeniczn¹ nadziejê, by³y
s³owa: „Mi³oœæ do Koœcio³a Chrystusowego zasiana w naszych sercach wczeœniej
czy póŸniej wzejdzie”.

S¹ dwa sposoby czczenia wa¿nych, zas³u¿onych ludzi: wydanie ksi¹¿ki w ca-
³oœci poœwiêconej tej osobie lub opublikowanie pozycji sk³adaj¹cej siê z tekstów
traktuj¹cych o problematyce bliskiej sercu tej postaci. S. Maria Krystyna wybra³a
tê drug¹ mo¿liwoœæ i zrobi³a dobrze. Samej bohaterce poœwiêcone s¹ bezpoœred-
nio tylko dwa teksty. Ponadto jest wybór autobiograficznych wypowiedzi s. Joan-
ny, w tym artyku³ z 1962 r. wyra¿aj¹cy motywy jej zaanga¿owania na rzecz jed-
noœci chrzeœcijan, oraz fragmenty jej korespondencji. Przy okazji uwaga – warto
by³oby w przysz³oœci wydaæ tê korespondencjê, albo przynajmniej jej reprezenta-
tywny wybór, gdy¿ by³oby to znakomite Ÿród³o do historii ekumenizmu w Polsce.
Niestety, o wielu sprawach siê ju¿ nie dowiemy, gdy¿ s. Joanna poleci³a spaliæ
osobiste notatki po swojej œmierci.



216

RECENZJE

Obszerny, blisko 400 stronicowy tom przynosi teksty 26 autorów z szeœciu
Koœcio³ów dotycz¹ce najszerzej pojêtej problematyki ekumenicznej i dialogu
miêdzyreligijnego. Wœród autorów, nale¿¹cych do kilku pokoleñ ekumenistów, s¹
tak znane postacie jak prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz, abp
Józef ¯yciñski, metropolita lubelski, bp Zdzis³aw Tranda z Koœcio³a ewangelic-
ko-reformowanego, ksiê¿a profesorowie: Alfons Skowronek, Stanis³aw Celestyn
Napiórkowski OFMConv, Micha³ Czajkowski, Leonard Górka SVD, Zygfryd
Glaeser czy œwiecki teolog prof. Karol Karski. Jest te¿ tekst zmar³ego niedawno
ekumenisty, nieod¿a³owanej pamiêci duchownego adwentystycznego, ks. prof.
Zachariasza £yki. S. Joanna na pewno by³aby szczêœliwa z powodu tak zró¿nico-
wanego zestawu autorów.

Ksi¹¿ka by³aby jeszcze ciekawsza, gdyby zamieszczono w niej artyku³ ks.
Wac³awa Hryniewicza OMI. Jednak ze wzglêdu na kontrowersje wokó³ tego wy-
bitnego teologa i ekumenisty, jego tekst nie uzyska³ imprimatur koœcielnego, wy-
maganego przy tego rodzaju publikacjach.

Ale i tak lektura „Miniatur ekumenicznych” nie sprawi zawodu czytelnikom
zainteresowanym spraw¹ jednoœci i teologi¹ innych Koœcio³ów, a nawet mo¿e
przysporzyæ niespodzianek. Tak¹ jest na pewno tekst m³odego prawos³awnego
teologa, ks.  Piotra Nikolskiego, który analizuje prze¿ycia mistyczne katolickiego
œwiêtego – Jana od Krzy¿a. Porównuje je z prze¿yciami czo³owych mistyków
prawos³awnych i dochodzi do arcyciekawego wniosku, ¿e dialog ekumeniczny
„prowadzony z pozycji doœwiadczenia duchowego niew¹tpliwie natchn¹³by
¿yciem i uwiarygodni³ dyskusjê doktrynaln¹ pomiêdzy prawos³awiem i katolicy-
zmem”.

Prof. Bohdan Cywiñski uzna³ ksi¹¿kê za wa¿ne œwiadectwo coraz silniej ak-
centowanej kultury religijnej w Polsce. Jego zdaniem „Miniatury ekumeniczne”
odzwierciedlaj¹ klimat intelektualny polskiej ekumenii.

Ksi¹¿kê, bogato ilustrowan¹ zdjêciami, otwiera fotografia 20-letniej, ³adnej
Hali Lossow, jeszcze przed wst¹pieniem do zgromadzenia. Mo¿na je uznaæ za
zdjêcie symboliczne: ekumenizm to piêkna sprawa i wiecznie m³oda. I warto jej
poœwiêciæ ¿ycie, tak jak to zrobi³a s. Joanna.

Grzegorz Polak


