STUDIA
I DOKUMENTY
EKUMENICZNE

FUNDACJA EKUMENICZNA „TOLERANCJA”

I

S I UDIA
I DOKUMENTY
EKUMENICZNE
ROK XXXII: 2016
Nr 2 (79)

Warszawa 2016

Redaktor naczelny:
KAROL KARSKI

STUDIA I DOKUMENTY EKUMENICZNE
(PL ISSN 0239-5541)

FUNDACJA EKUMENICZNA „TOLERANCJA”
WARSZAWA

Adres redakcji:
00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 37
telefon: (22) 817 10 10
Konto bankowe:
Bank Pekao SA 42 1240 6175 1111 0000 4566 4221

Prenumerata za rok 2016 – 50 z³.

4

SPIS TREŒCI

ARTYKU£Y .................................................................................................................................... 9
Ma³gorzata Platajs, Towarzystwo Biblijne w Polsce 1816 – 2016 ................................................. 9
Karol Karski, Rosyjski Koœció³ Prawos³awny a ruch ekumeniczny ............................................. 30
SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY ........................................................................................ 57
Marcin Luter i ¯ydzi – konieczne przypomnienie z okazji jubileuszu Reformacji. Deklaracja
niemieckich ewangelików, 11 listopada 2015 .................................................................. 57
Ekumeniczne spotkania papie¿a Franciszka .................................................................................. 61
Posiedzenie Wspólnej Grupy Roboczej Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady
Koœcio³ów, Genewa, 11 - 12 kwietnia 2016 ................................................................... 74
Zjazd GnieŸnieñski 2016 (Micha³ Karski) .................................................................................... 77
Ekumenizm w Polsce ...................................................................................................................... 84
Koœció³ – lud – naród – pañstwo. Protestancki wk³ad do trudnej relacji. Dokument Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów (1995-2000) ......................................................................... 88
KRONIKA ................................................................................................................................... 139
Kronika wydarzeñ ekumenicznych (Opr. Karol Karski) ............................................................. 139
BIBILIOGRAFIA ....................................................................................................................... 165
Bibliografia ekumeniczna czasopism polskich (Grzegorz Polak) ............................................... 165

RECENZJE ................................................................................................................................. 171

5

CONTENTS

ARTICLES ........................................................................................................................................ 9
Ma³gorzata Platajs, The Bible Society in Poland 1816 – 2016 ....................................................... 9
Karol Karski, The Russian Orthodox Church and the Ecumenical Movement .......................... 30

REPORTS AND DOCUMENTS ............................................................................................... 57
Martin Luther and the Jews – a Necessary Memento on the Occasion of Reformation
Anniversary. A Statement of German Protestants, 11. November 2015 ....................... 57
Ecumenical Meetings of Pope Francis ........................................................................................... 61
A Meeting of the Joint Working Group between the Roman Catholic Church
and the World Council of Churches, Geneva, 11-12 April 2016 .................................. 74
An Assembly in Gniezno 2016 (Micha³ Karski) ............................................................................ 77
Ecumenism in Poland ..................................................................................................................... 84
Church – People – State – Nation. A Protestant Contribution on a Difficult Relationship.
A Document of the Leuenberg Church Fellowship (1995 – 2000) ............................... 88

CHRONICLE .............................................................................................................................. 139
Chronicle of Ecumenical Events (Karol Karski) ......................................................................... 139

BIBLIOGRAPHY ....................................................................................................................... 165
Ecumenical Bibliography of Polish Periodicals (Grzegorz Polak) ............................................. 165

BOOK REVIEWS ...................................................................................................................... 171

6

INHALTSVERZEICHNIS

ARTIKEL .......................................................................................................................................... 9
Ma³gorzata Platajs, Die Bibelgesellschaft in Polen 1816 – 2016 ................................................... 9
Karol Karski, Die Russisch Orthodoxe Kirche und die ökumenische Bewegung ........................ 30

BERICHTE UND DOKUMENTE ............................................................................................. 57
Martin Luther und die Juden – Notwendige Erinnerung zum Reformationsjubiläum.
Eine Kundgebung der deutschen Protestanten, 11. November 2015 ............................ 57
Ökumenische Begegnungen des Papstes Franziskus .................................................................... 61
Sitzung der Gemeinsamen Arbeitsgruppe zwischen der Römisch-katholischen Kirche
und dem Ökumenischen Rat der Kirchen, Genf, 11.-12. April 2016 ............................ 74
Die Tagung in Gnesen 2016 (Micha³ Karski) ............................................................................. 77
Ökumene in Polen ........................................................................................................................... 84
Kirche - Volk – Staat – Nation. Ein Beitrag zu einem schwierigen Verhältnis.
Ein Dokument der Leuenberger Kirchengemeinschaft (1995-2000) ............................. 88

CHRONIK ................................................................................................................................... 139
Chronik ökumenischer Ereignisse (Karol Karski) ...................................................................... 139

BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................................................... 165
Ökumenische Bibliographie polnischer Zeitschriften (Grzegorz Polak) .................................... 165

REZENSIONEN ......................................................................................................................... 171

7

BIBLIOGRAFIA

8

ARTYKU£Y

Ma³gorzata Platajs

TOWARZYSTWO BIBLIJNE W POLSCE
1816-2016

I. Pocz¹tki
Dnia 9 maja 1816 r. o „godzinie siódmej po po³udniu zebra³a siê znaczna
liczba osób duchownych i œwieckich u Jaœnie Oœwieconego ksiêcia Jegomoœci
Adama Czartoryskiego, senatora wojewody, w celu za³o¿enia Towarzystwa
Biblijnego Polskiego. Po krótkim zagajeniu przez tego¿, w którym doniós³ o
aprobacji i protekcji dla tego przedsiêwziêcia Najjaœniejszego Cesarza, Króla
Polskiego, i o pomocy ze strony kwitn¹cych Towarzystw Biblijnych Rosyjskiego i Angielskiego, przeczyta³ wyj¹tki listów do utworzenia takowego Towarzystwa w Polsce zachêcaj¹cych (...). Poczem zabra³ g³os Jego Wysokoœæ Horodyski, Referendarz Stanu i cz³onek Komisji Edukacji, i wystawi³ obszernie
zbawiennoœæ celu, i niechybnoœæ korzystnych skutków niniejszego przedsiêwziêcia, a zatem potrzebê gorliwego starania siê, aby dope³nionym byæ mog³o.
Nastêpnie czytane zasady Towarzystwa Biblijnego Polskiego, jednomyœlnie
przyjête i podpisane przez przytomnych”1 . Na tym posiedzeniu wybrano te¿
w³adze Towarzystwa, w tym prezesa, którym zosta³ ksi¹¿ê Adam Czartoryski.
Wa¿na by³a ta „aprobacja i protekcja dla tego przedsiêwziêcia Najjaœniejszego Cesarza, Króla Polskiego”, którym by³ car Aleksander I. Mimo, i¿
by³ w³adc¹ z pañstwa zaborcy, sprzyja³ wówczas rozwojowi nauki i zak³adaniu placówek oœwiatowych. W 1816 r. powo³ano w Warszawie: Królewski
1

Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego, nr 12 z dnia 11.02.1817 r.
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Uniwersytet Warszawski, Instytut Agronomiczny (póŸniejsza Szko³a G³ówna
Gospodarstwa Wiejskiego) oraz Towarzystwo Biblijne. Uniwersytet, jak równie¿ Instytut Agronomiczny powsta³y z inicjatywy Stanis³awa Kostki Potockiego oraz ks. Stanis³awa Staszica. Obaj wymieniani s¹ te¿ wœród cz³onków-za³o¿ycieli Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Poza nimi znaleŸli siê tam przedstawiciele duchowieñstwa ró¿nych wyznañ oraz ró¿nych sfer polskiego ¿ycia
kulturalnego i spo³ecznego, m.in. byli to: bp Franciszek Malczewski, bp Jan
Pawe³ Woronicz, ks. Karol Diehl (ref.), Jerzy Samuel Bandkie (lut.), ksi¹¿ê
Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Samuel Bogus³aw Linde (lut.), Julian
Ursyn Niemcewicz.
Natomiast w protokóle drugiego posiedzenia, które mia³o miejsce 21
paŸdziernika 1816 r. czytamy m.in.: „Prezes (…) oœwiadczy³ na koniec, ¿e
najlepszym œwiadectwem tego, ¿e cel Towarzystwa jest tyle¿ zgodny z prawem co u¿yteczny, by³oby wydanie znacznej iloœci egzemplarzy polskiego t³umaczenia Wulgaty, na poparcie swojej propozycji Prezes powo³a³ siê na niemal
ca³kowity brak Biblii w kraju (...). Vice-Prezes Hrabia Potocki Minister Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego opowiadaj¹c siê w ca³ej pe³ni za
przedstawion¹ opini¹ i powy¿szymi propozycjami postanowi³: (…) zleciæ natychmiastowe wydrukowanie 10 000 egzemplarzy Nowego Testamentu w polskim t³umaczeniu Wujka. Sprowadziæ w miêdzyczasie 500 egzemplarzy polskiego t³umaczenia Nowego Testamentu wydanego w Petersburgu. Powiadomiæ Towarzystwa Biblijne w Londynie i w Petersburgu o za³o¿eniu Polskiego
Towarzystwa Biblijnego oraz poprosiæ o ich wsparcie i ich ³askawe wobec niego rozporz¹dzenia”2 . Na tym posiedzeniu obecny by³ Robert Pinkerton (17801859), szkocki misjonarz i doktor teologii, g³ówny przedstawiciel Brytyjskiego i
Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego (BiZTB) na Europê i Rosjê. By³ bardzo
zaanga¿owany w propagowanie idei Towarzystwa i tworzenie krajowych Towarzystw Biblijnych. On te¿ prowadzi³ rozmowy z przedstawicielami polskiego duchowieñstwa, szlachty i uczonych. „Jak informuje deklaracja wstêpna,
pobudk¹ do rozwiniêcia dzia³alnoœci Towarzystwa Biblijnego „by³ dotkliwy
brak i niedostatek Pisma Œwiêtego w spo³eczeñstwie polskim”3 .
Pierwsze posiedzenie odby³o siê w pa³acu Czartoryskich w Warszawie,
przy ul. Krakowskie Przedmieœcie 15. Natomiast 15 listopada 1816 r. ksi¹¿ê
Adam Czartoryski wystosowa³ list do prezesa BiZTB w Londynie, lorda Teignmoutha, w którym wyrazi³ uznanie dla Brytyjskiego Towarzystwa i szczególne
podziêkowania za pomoc oraz wskazówki dla tworzenia Towarzystwa w PolTam¿e.
B. Enholc-Narzyñska, J. Narzyñski, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Polsce 18161966, Warszawa 1966, s. 3.
2
3
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sce. Napisa³ w nim tak¿e: „Wszystkie osoby, Milordzie, które za³o¿y³y Polskie
Towarzystwo Biblijne, ¿ywi³y przekonanie i pragnienie, by dok³adnie stosowaæ
siê do wytycznych, otrzymanych od Towarzystwa z Londynu. (…) Maj¹c g³êboko w sercu zwiêkszenie zainteresowania nios¹c¹ zbawienie instytucj¹, która
w³aœnie u nas powsta³a, pragn¹³bym, by zawsze bra³a ona sobie za wzór pierwotne Towarzystwo tak przez wzgl¹d na jego trwanie i osi¹gniêcia, jak i po to,
by zas³u¿yæ sobie na opinie i wszelk¹ pomoc bratersk¹, której nam udzieli naród tyle¿ oœwiecony i potê¿ny, co szczodrobliwy.”4
Historia ruchu Towarzystw Biblijnych ma bowiem swój pocz¹tek w Walii, gdzie ks. Thomas Charles dostrzeg³ g³ód S³owa Bo¿ego wœród swoich wiernych i zwi¹zane z nim du¿e zapotrzebowanie na Pismo Œwiête. Biblia wœród
osób prywatnych by³a wówczas niezbyt czêsto spotykan¹ i drog¹ ksiêg¹. Dlatego ks. Charles i jego przyjaciele postanowili za³o¿yæ stowarzyszenie, które zajê³oby siê rozpowszechnianiem Biblii i u³atwianiem jej nabycia. Pad³o wtedy
pytanie: skoro dla Walii, to dlaczego nie dla ca³ej Wielkiej Brytanii? Dlaczego
nie dla œwiata? Powsta³o wówczas w Londynie Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne (BiZTB). By³ rok 1804.
Idea dzielenia siê S³owem Bo¿ym zosta³a wkrótce przeniesiona z Wysp
Brytyjskich na kontynent i dalej w œwiat. Zaczê³y powstawaæ krajowe Towarzystwa Biblijne. Zamiarem propagatorów tego ruchu by³o zapewnienie dostêpu do w³asnej Biblii ka¿demu cz³owiekowi, stworzenie mo¿liwoœci, aby ka¿dy,
kto chce, móg³ sobie kupiæ Pismo Œwiête, a jeœli nie ma na to œrodków, by znaleŸli siê ludzie, którzy w tym pomog¹. Celem ruchu by³o równie¿ d¹¿enie do
duchowej odnowy w Europie przez rozpowszechnianie Pisma Œwiêtego. Jego
za³o¿yciele byli bowiem g³êboko przekonani o tym, ¿e Europa musi powróciæ
do wartoœci chrzeœcijañskich5 . Biblia zaœ, fundament wiary wszystkich chrzeœcijan, postrzegana by³a jako element ³¹cz¹cy Koœcio³y prawos³awne, katolickie i protestanckie. By³ to wiêc – mo¿na powiedzieæ – pierwszy ruch ekumeniczny. Powstawa³y kolejne Towarzystwa Biblijne, m.in. w Bazylei (1804),
Berlinie (1805), Petersburgu (1813), a w roku 1816 powsta³y: Amerykañskie
Towarzystwo Biblijne, Norweskie Towarzystwo Biblijne i Towarzystwo Biblijne w Polsce6 .

4
Orygina³ listu w jêzyku francuskim w Cambridge University Library (Bible Society Archives). T³um.
A. Madej-Przybylska.
5
Por. S. Meurer, The Bible Movement in Europe in the 19th and 20th Centuries, w: The Impact of the
Word on the World, United Bible Societies, 2000, s. 28.
6
W Ÿród³ach z lat 1816-1992 wystêpuj¹ równie¿ nazwy: Polskie Towarzystwo Biblijne, Warszawskie Towarzystwo Biblijne, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Polsce, Polski Oddzia³ Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Od roku 1992 oficjalna nazwa to: Towarzystwo Biblijne
w Polsce.
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Nowo powstaj¹ce Towarzystwa Biblijne budzi³y zainteresowanie, anga¿owano siê w ich misjê, ros³o zapotrzebowanie na Pismo Œwiête. Informacje o
pocz¹tkach dzia³alnoœci i zasadach dzia³ania Towarzystwa znajdujemy m.in.
w wydanej w Wilnie w 1816 r. w jêzyku polskim broszurze pt. O celu Rossyyskiego Towarzystwa Bibliynego. Opisane zosta³o tam zaanga¿owanie ludzi w
realizacjê celów Towarzystwa, zak³adanie jego oddzia³ów, a tak¿e zainteresowanie S³owem Bo¿ym. Chêtnie zamawiano Bibliê w ró¿nych jêzykach, a zainteresowanie ni¹ wykazywali ludzie ró¿nych stanów i wyznañ, pos³uguj¹cy siê
ró¿nymi jêzykami.7 W okresie zaborów Bibliê w jêzyku polskim rozpowszechnia³y Towarzystwa Biblijne i ich oddzia³y na terenie Królestwa Polskiego, Rosji, Austrii i Prus.
Takich broszur ukaza³o siê kilka. Cytuje je Piotr Chmielowski, pisz¹c m.
in.: „Ju¿ w roku 1813 starano siê w Wilnie przygotowaæ umys³y do tych pogl¹dów i d¹¿noœci, jakiemi kierowa³y siê towarzystwa biblijne, rozpowszechniaj¹ce ksiêgi Pisma Œw. po niezmiernie nizkiej cenie, aby je dla niezamo¿nych
uprzystêpniæ i jak najwiêksz¹ liczbê ludzi do czytania go zachêciæ. (...) W 1816
r. wydrukowano w Grodnie ksi¹¿eczkê O towarzystwie biblijnym wiadomoœæ
dla obywateli gubernii Grodzieñskiej. Jest to rodzaj wezwania do zapisywania
siê na cz³onków towarzystwa (...) Znamiennemi s¹ uwagi, maj¹ce na celu
wykazanie wa¿noœci zadañ Towarzystwa biblijnego”.8 Autor, zachêcaj¹c
mieszkañców guberni do materialnego wspierania Towarzystwa Biblijnego,
podkreœla ich prawowiernoœæ i szacunek dla religii, jaki zawsze okazywali, a z
którego powinno wynikaæ ich zaanga¿owanie siê w cele Towarzystwa. Ma nadziejê, ¿e „choæ cz¹steczkê swoich dochodów i chwil zbywaj¹cych poœwiêc¹
dla Tego, od którego wszystko otrzymali”. Cz³onkami Towarzystwa mogli byæ
chrzeœcijanie ró¿nych wyznañ, którzy zobowi¹zywali siê p³aciæ dobrowolne
ofiary. Towarzystwo zaœ mia³o za zadanie sprzeda¿ i bezp³atne rozdawnictwo
Biblii w ró¿nych jêzykach, szczególnie tych, którymi pos³ugiwali siê mieszkañcy danej okolicy. Ksi¹¿ki dostarcza³ „za cenê jak najpomierniejsz¹” komitet
petersburski.9 Takie same cele przyœwieca³y równie¿ za³o¿ycielom Towarzystwa Biblijnego w Warszawie.
W Europie w tym czasie zakoñczy³y siê wojny napoleoñskie. Ona zaœ,
po ustaleniach, jakie zapad³y na Kongresie Wiedeñskim, mia³a nowy kszta³t.
Przesta³o istnieæ Ksiêstwo Warszawskie, bêd¹ce namiastk¹ pañstwa polskiego. W jego miejsce utworzono: Wielkie Ksiêstwo Poznañskie podporz¹dkowa-

Por. O celu Rossyyskiego Towarzystwa Bibliynego, Wilno 1815, s. 1-2.
Piotr Chmielowski, Liberalizm i obskurantyzm na Litwie i Rusi (1815-1823), Biblioteka Dzie³ Wyborowych; nr 21, Warszawa 1898, s. 151-154.
9
Por. tam¿e.
7
8
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ne Prusom, Królestwo Polskie podporz¹dkowane Rosji i Rzeczpospolit¹ Krakowsk¹ pod kontrol¹ wszystkich trzech zaborców.
BiZTB prze¿ywa³o wtedy dynamiczny rozwój. Dziêki zaanga¿owaniu
ró¿nych grup chrzeœcijañskich w Anglii, przede wszystkim osób œwieckich,
mo¿liwe sta³o siê finansowe wspieranie projektów wydawania Biblii w ró¿nych
jêzykach i rozpowszechniania jej w ró¿nych krajach. Dok³adne sprawozdania,
w tym finansowe, wydawane by³y co roku w formie ksi¹¿kowej przez BiZTB
w Londynie.

II. Do koñca II wojny œwiatowej
W ci¹gu 200 lat istnienia i dzia³ania zebrano ró¿ne doœwiadczenia, ró¿ne
by³y prze¿ycia pracowników Towarzystwa. Niektóre wydarzenia historyczne
utrudnia³y ich pracê. Nie brakowa³o te¿ jej przeciwników i to zarówno w œrodowiskach politycznych, jak i koœcielnych. Takie zjawiska, jak polityka rusyfikacyjna carów czy powstanie listopadowe, nie sprzyja³y rozpowszechnianiu
Pisma Œwiêtego po polsku. Protestanckie korzenie Towarzystwa, wywodz¹cego siê z bardzo pietystycznych i tradycyjnych krêgów, spowodowa³y, ¿e Biblia
by³a wydawana bez komentarzy i przypisów, a tak¿e bez ksi¹g deuterokanonicznych, zwanych przez protestantów apokryfami. Dotyczy³o to zarówno
przek³adów protestanckich, jak i katolickich. Takie zasady utrudnia³y pracê
wœród wiêkszoœci katolickiego spo³eczeñstwa. Dzia³alnoœæ Towarzystwa potêpili te¿ papie¿e (Leon XII w r. 1824 i Pius VIII w r. 1829), dlatego koncentrowa³o siê ono g³ównie na ewangelikach i wydawa³o przede wszystkim Bibliê
Gdañsk¹, przek³ad z 1632 roku. Ca³y czas jednak rozpowszechnia³o równie¿
nieco okrojon¹ Bibliê w przek³adzie ks. Jakuba Wujka.
Podobnie by³o w innych krajach – popularnoœæ Towarzystw Biblijnych
wzrasta³a pocz¹tkowo bardzo szybko, jednak w krótkim stosunkowo czasie
rozwój ruchu zacz¹³ s³abn¹æ. Najpierw wycofali siê katolicy, póŸniej prawos³awni. Towarzystwa Biblijne wbrew swym intencjom sta³y siê w mniejszym
lub wiêkszym stopniu organizacjami protestanckimi, co tak naprawdê nigdy nie
by³o ich zamiarem10 .
Jednak placówka Towarzystwa w Warszawie dzia³a³a nieŸle, co odnotowuj¹ sprawozdania BiZTB w Londynie. Przez d³u¿szy czas, pod koniec

10

Por. S. Meurer, dz. cyt., s. 29.
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XIX w., odpowiedzialni za ni¹ byli A. Kantor i jego syn, E. Kantor. Znajdujemy te¿ informacjê o po¿arze sk³adu w Warszawie w 1898 r., co mia³o wp³yw
na zmniejszenie dystrybucji Biblii. Na prze³omie wieku XIX i XX placówka
Towarzystwa w Warszawie zatrudnia³a zwykle kilku kolporterów, którzy dzia³ali w ró¿nych dystryktach. I tak np. w roku 1900 dzia³a³o piêciu kolporterów: w
dystrykcie pó³nocno-wschodnim – zamieszka³y w Kownie p. Kebler, w dystrykcie ³ódzkim – zamieszka³y w £odzi p. Hartmann, w dystrykcie po³udniowym – p. Klatt z Lublina, a w dystrykcie wschodnim – p. Twardowski z Warszawy. Kolporterzy zwi¹zani byli z misj¹ Towarzystwa Biblijnego przez wiele
lat. Równie¿ w 1900 r. po trzydziestu jeden latach pracy przeszed³ na emeryturê kolporter J. WoŸniak, pomagaj¹c jednak nadal, choæ w mniejszym zakresie,
przy dystrybucji Biblii. W £odzi pracowa³ przez 9 lat R. Pfeil (do œmierci w
1903 r.), którego ojciec by³ kolporterem przez 23 lata.11
Wojny œwiatowe nie oszczêdzi³y Towarzystwa Biblijnego w Polsce.
W roku 1914 pod zaborem rosyjskim mia³o tylko jeden sk³ad, w Warszawie,
gdzie pracowa³y dwie osoby. Od koñca lipca 1915 r. Warszawa by³a odciêta od
agenta Towarzystwa Brytyjskiego w Petersburgu, jednak mimo bombardowañ,
walk i – w ich konsekwencji – okupacji niemieckiej, placówka Towarzystwa
nie zosta³a w tym czasie zamkniêta. Mieœci³a siê wówczas przy ul. Senatorskiej 9, a prowadzi³ j¹ K. Felsch. W tym czasie wiele egzemplarzy Pisma
Œwiêtego zosta³o rozpowszechnionych wœród walcz¹cych ¿o³nierzy oraz wœród
rannych i jeñców, niezale¿nie od ich narodowoœci.
W okresie miêdzywojennym (do roku 1920) za warszawsk¹ placówkê odpowiedzialni byli kolejno ks. H.E. Millard (przedstawiciel BiZTB w Wiedniu) i
ks. H.C. Carpenter, który zajmowa³ siê sprawami Towarzystwa Biblijnego dodatkowo, by³ bowiem przedstawicielem misji brytyjskiej i kapelanem ambasady.
Ks. H.C. Carpenter przej¹³ zarz¹dzanie interesami Towarzystwa Biblijnego do
czasu przejêcia w 1920 roku kierownictwa przez Aleksandra Enholca (18931968), m³odego polskiego protestanta z wykszta³ceniem handlowym. W pierwszym roku swojej pracy rozpowszechni³ on ponad 55 000 egz. Pisma Œwiêtego.
Przez pierwsze lata pracowa³ sam, a dopiero w 1924 r. zatrudniono kolporterów,
by rozwin¹æ dzia³alnoœæ na terenach, na których by³o zapotrzebowanie na Biblie
w jêzyku polskim. Kolporterzy spotykali siê zarówno z zainteresowaniem, jak
równie¿ z ignorancj¹ i uprzedzeniami, a nawet wrogoœci¹.
W czasie II wojny placówka Towarzystwa pracowa³a a¿ do wybuchu
Powstania Warszawskiego, podczas którego jego siedziba zosta³a zburzona.
Dyrektor A. Enholc i jego ¿ona Maria starali siê zabezpieczyæ magazyn Biblii,
11
Por. The Ninety-Seventh Report of the British and Foreign Bible Society for the Year ending March
MCCCCI. The Bible House, 146, Queen Victoria Street, London EC4, 1901, s. 109.
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ratuj¹c przed zniszczeniem, co siê da³o. Kilkakrotnie przes³uchiwani i wiêzieni
przez okupanta cudem uniknêli obozu koncentracyjnego. Wiemy z relacji kilku
osób, ¿e podczas wojny ludzie kupowali Pismo Œwiête przy al. Jerozolimskiej
15. Towarzystwo Biblijne znajdowa³o siê tam w latach 1927-1945. Wczeœniej
mia³o swój sk³ad i biuro przy ul. Senatorskiej najpierw pod nr. 2, póŸniej pod
nr. 9 (do roku 1920) i przy ul. Hortensja 3 (w latach 1920-1927).

III. W latach powojennych
Po wojnie, dziêki znacznej pomocy finansowej Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, Towarzystwo mog³o podj¹æ dzia³alnoœæ ju¿ w
roku 1946, w odbudowanej kamienicy przy ul. Nowy Œwiat 40, jednej z g³ównych ulic Warszawy. Wœród gruzów przedwojennej siedziby znaleziono tablicê
z napisem – cytatem z Ewangelii wed³ug œw. Mateusza 24,35: „Niebo i ziemia
przemin¹, ale s³owa Moje nie przemin¹”12 . Ten werset jest po dziœ dzieñ mottem dzia³alnoœci Towarzystwa Biblijnego w Polsce.
W tym samym roku, w dniach 6-9 maja, w Anglii, podczas konferencji
przedstawicieli Towarzystw Biblijnych w Haywards Heath, zosta³a za³o¿ona
organizacja pod nazw¹ Zjednoczone Towarzystwa Biblijne (ZTB). Delegaci
reprezentowali Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Amerykañskie
Towarzystwo Biblijne, Holenderskie Towarzystwo Biblijne, Towarzystwo Biblijne w Szkocji oraz Towarzystwa Biblijne w Czechos³owacji, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Norwegii, Polsce, Szwajcarii i Szwecji. Zjednoczone
Towarzystwa Biblijne zosta³y powo³ane w celu wzajemnego wspierania siê
w dzia³aniach, realizowania wspólnych projektów, dzielenia siê zasobami intelektualnymi i materialnymi. Towarzystwo w Polsce reprezentowa³ jego ówczesny dyrektor, A. Enholc. Statut Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych formu³uje, ¿e zadaniem Towarzystw, „jest osi¹ganie mo¿liwie najszerszego, skutecznego i znacz¹cego rozpowszechniania Pisma Œwiêtego oraz pomoc ludziom
w poznawaniu dzia³ania S³owa Bo¿ego. Towarzystwa Biblijne d¹¿¹ do realizowania swojego zadania we wspó³pracy ze wszystkimi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi oraz z organizacjami z nimi zwi¹zanymi”13 .
12
Por. Edwin H. Robertson, Taking the Word to the World. 50 Years of the United Bible Societies, United
Bible Societies 1996, s.13.
13
Statut Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych, United Bible Societies 2000, par.2. W dokumentach Towarzystwa Biblijnego w Polsce.
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Zakoñczenie II wojny œwiatowej nie oznacza³o koñca problemów, z którymi Towarzystwu przysz³o siê borykaæ. Jego dzia³alnoœæ uznawano za nielegaln¹, a w³adze komunistyczne ci¹gle grozi³y likwidacj¹ warszawskiej placówki, co potwierdza zachowana korespondencja m. in. z Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego. Na jednym z listów w sprawach Towarzystwa z
Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Ministerstwa Administracji Publicznej,
datowanym 13 kwietnia 1950 r., widnieje odrêczny napis „Porozumieæ siê z
MBP (Dep I i V) i iœæ w kierunku likwidacji”14 . A ostatnie zdaniu listu Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego do Departamentu Politycznego Ministerstwa Administracji Publicznej brzmi: „Natomiast M.A.P. winno wszelkimi
dostêpnymi œrodkami zmierzaæ do likwidacji tej placówki”15 . By³a ona bowiem
uwa¿ana za wrog¹ instytucjê, wspó³pracuj¹c¹ z imperialistycznym Zachodem.
Od zakoñczenia II wojny œwiatowej do roku 1992, tj. do reorganizacji i
powo³ania Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce – ekumenicznego gremium zarz¹dzaj¹cego, Towarzystwo nosi³o nazwê: Brytyjskie i
Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Polsce. I by³o przez dziesiêciolecia, a¿
do zmian zwi¹zanych z Soborem Watykañskim II, kojarzone z protestantyzmem. Wydawa³o jednak nadal zarówno Bibliê Gdañsk¹, jak i Bibliê w przek³adzie ks. J. Wujka bez ksi¹g deuterokanonicznych oraz komentarzy. Zawsze
te¿ pozostawa³o otwarte na potrzeby wszystkich chrzeœcijan, a bêd¹c przez
dziesiêciolecia jedynym dystrybutorem wydañ krytycznych Starego i Nowego
Testamentu w jêzykach oryginalnych, s³u¿y³o teologom i biblistom ró¿nych
wyznañ.

IV. T³umaczenie Pisma Œwiêtego
„Poniewa¿ ta Ksiêga zawiera przes³anie, którego potrzebuje ca³a ludzkoœæ, nie mo¿e byæ uwiêziona w jednym lub dwóch jêzykach. (...) Ju¿ w chwili, kiedy uczniowie po raz pierwszy j¹ g³osili, Ewangelia sprawdzi³a siê jako
zdolna do pokonywania barier jêzykowych. Doœwiadczenie Piêædziesi¹tnicy
by³o symbolem i proroctwem zwyciêstw, które mo¿e odnieœæ Bo¿a Dobra Nowina mimo zamêtu jêzykowego na œwiecie”16 .
Kopia listu w Archiwum Towarzystwa. Orygina³y w Archiwum Akt Nowych.
Tam¿e.
16
Roger Steer, The Story of Bible Society. 200 years of making the Bible heard. Monarch Books 2004,
s. 449-450.
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Na œwiecie istnieje ok. 6900 jêzyków. Warto nadmieniæ, ¿e do koñca
2015 r. wydano przek³ady Biblii w 2935 jêzykach, z czego w 563 – to przek³ady
ca³ej Biblii, w 1334 – przek³ady Nowego Testamentu i w 1038 – przek³ady pojedynczych ksi¹g biblijnych. Obecnie w ramach Zjednoczonych Towarzystw
Biblijnych na ca³ym œwiecie trwaj¹ prace nad 400 t³umaczeniami Pisma Œwiêtego.17
Za³o¿yciele Towarzystwa postanowili „wydawaæ i rozpowszechniaæ Pismo Œwiête w t³umaczeniu ks. Jakuba Wujka dla wyznawców Koœcio³a rzymskokatolickiego, dla innych zaœ wyznañ wed³ug przyjêtych przez nich t³umaczeñ w jêzyku polskim”18 , czyli Bibliê Gdañsk¹ dla protestantów. By³y to wówczas istniej¹ce przek³ady Biblii, dokonane œrednio dwieœcie lat wczeœniej.
Jednak po kilkudziesiêciu latach od za³o¿enia Towarzystwa zaistnia³a potrzeba
nowego t³umaczenia.
Jak pisa³ ks. Gustaw Manitius (lut.): „Biblja Gdañska z roku 1632 niezawodnie nale¿y pod wzglêdem wiernoœci do najlepszych przek³adów Pisma
Œwiêtego, lecz z postêpem czasu, poniewa¿ jêzyk nasz uleg³ zmianie, wiele
straci³a na swej jasnoœci z powodu zwrotów mowy dziœ niew³aœciwych oraz
wyrazów przestarza³ych, teraz nie u¿ywanych lub inne znaczenie maj¹cych. Z
tego powodu przegl¹d wszystkich czêœci Pisma Œwiêtego, czyli prawie nowy
przek³ad, sta³ siê koniecznoœci¹.”19 I dlatego zaj¹³ siê w latach siedemdziesi¹tych XIX wieku nowym t³umaczeniem Nowego Testamentu na jêzyk polski.
By³a to praca zespo³owa. Ks. Manitius wymienia zaanga¿owane w ni¹ na ró¿nych etapach osoby: ks. Karola Diehla (ref.), prof. Jana Pap³oñskiego i Wolframa, prof. Józefa Przyborowskiego oraz dyrektora Viewegera i prof. Fechta, a
tak¿e literata, Ludwika Jenike20 . „T³ómaczenie nasze Nowego Testamentu
wysz³o w piêknem wydaniu w Wiedniu 1881 roku nak³adem Brytañskiego i
Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego”.21 I by³o wielokrotnie wznawiane.
Powy¿sza wypowiedŸ ks. Manitiusa w prosty sposób uzasadnia koniecznoœæ nowych przek³adów Pisma Œwiêtego. S³owo Bo¿e musi byæ zrozumia³e.
T³umaczenia Biblii, pocz¹wszy od tych najstarszych, powstawa³y nie po to,
abyœmy dzisiaj mogli mieæ piêkne zabytki jêzyka polskiego, ale aby S³owo
Bo¿e by³o przystêpne dla ludzi wspó³czesnych. To, co œwiête, nie musi byæ niezrozumia³e. Niemal 350 lat wczeœniej ks. dr Marcin Luter napisa³: „...nie nale17
Global Scripture Access Report. 2015 Annual Progress, United Bible Societies, 2016. •ród³o: unitedbiblesocieties.org
18
B. Enholc-Narzyñska, J. Narzyñski, dz. cyt., s. 4.
19
Gustaw Manitius, Nowe t³ómaczenie Nowego Testamentu na jêzyk polski. W: Zwiastun Ewangeliczny,
Nr 1, Warszawa, dnia 2 (15) stycznia 1902 r., s. 10.
20
Por. tam¿e, s. 11-12.
21
Tam¿e, s. 12.
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¿y pytaæ liter ³aciñskich, jak powinno siê mówiæ po niemiecku (...), ale trzeba
o to pytaæ matkê w domu, dzieci na ulicy, prostego cz³owieka na rynku, i s³uchaæ jak mówi¹, i wed³ug tego t³umaczyæ; wtedy to rozumiej¹ i czuj¹, ¿e mówi
siê z nimi po niemiecku” 22 . T³umaczenie musi byæ wierne orygina³owi, ale te¿
musi przekazywaæ jego treœæ w sposób zrozumia³y dla odbiorcy.
Potrzeba nowego t³umaczenia Biblii pojawi³a siê ju¿ przed II wojn¹
œwiatow¹, kiedy to ks. bp Jan Szeruda rozpocz¹³ pracê nad Ksiêg¹ Psalmów.
Wydana zosta³a przez BiZTB w 1937 r. Niestety, wybuch wojny spowodowa³
nie tylko wstrzymanie prac przek³adowych, ale równie¿ zniszczenie rêkopisów
ju¿ przet³umaczonych ksi¹g i innych przygotowanych materia³ów. Po wojnie
przyst¹piono do nowego przek³adu Biblii w ramach wspó³pracy biblistów z
Wydzia³u Teologii Ewangelickiej UW i Towarzystwa Biblijnego w Warszawie.
Towarzystwo koordynowa³o prace i finansowa³o projekt, przy znacz¹cym
wsparciu materialnym Towarzystwa w Londynie. Aby ten przek³ad móg³ s³u¿yæ ró¿nym Koœcio³om protestanckim, „przet³umaczone teksty Pisma Œwiêtego” by³y „przedk³adane przed drukiem Komisji Rewizyjnej, w sk³ad której”
wchodzili „przedstawiciele Koœcio³ów: Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Metodystycznego, Baptystycznego, Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego i Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego”23 . Wœród t³umaczy znaleŸli siê wybitni bibliœci ewangeliccy: bp prof. Jan Szeruda, bp prof.
Andrzej Wantu³a, ks. prof. Karol Wolfram, ks. prof. Wiktor Niemczyk , ks.
prof. Jan B. Niemczyk. Nad poprawn¹ polszczyzn¹ czuwa³ prof. Bronis³aw
Wieczorkiewicz z UW. Nowy przek³ad Biblii24 z roku 1975 zajmuje wa¿ne
miejsce wœród polskich t³umaczeñ. Jako przek³ad protestancki nie zawiera
ksi¹g deuterokanonicznych. Cztery Ewangelie w tym t³umaczeniu ukaza³y siê
w roku 1964, Nowy Testament – w 1966, Ksiêga Psalmów – w 1970.
W roku 1991 Towarzystwo Biblijne wyda³o wspó³czesny przek³ad Nowego Testamentu25 , zwany potocznie dynamicznym, poniewa¿ zastosowana metoda translatorska nosi nazwê ekwiwalencji dynamicznej. Jest ona przeciwieñstwem t³umaczenia dos³ownego, czyli t³umaczenia s³owo w s³owo, a t³umacze
staraj¹ siê oddaæ sens orygina³u w zrozumia³ej formie jêzykowej, bez zachowywania sk³adni czy form gramatycznych tekstu oryginalnego. W Komisji T³u-

22

Martin Luther, Sendbrief vom Dolmetschen, Nürnberg, 8 September 1530. Za: http://www.bible-resear-

cher.com
B. Enholc-Narzyñska, J. Narzyñski, dz. cyt., s. 4.
Biblia to jest Pismo Œwiête Starego i Nowego Testamentu . Nowy przek³ad z jêzyków hebrajskiego i
greckiego opracowany przez Komisjê Przek³adu Pisma Œwiêtego, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975.
25
Nowy Testament. Przek³ad na wspó³czesny jêzyk polski. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1991.
23

24
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maczy zasiedli nie tylko przedstawiciele Koœcio³ów protestanckich (ks. prof.
W. Benedyktowicz – metodysta, ks. prof. Jan B. Niemczyk i ks. Waldemar
Preiss – luteranie, ks. Bogdan Tranda – ewangelik reformowany), ale tak¿e
reprezentant Koœcio³a polskokatolickiego (ks. doc. Edward Ba³akier).
Rosn¹ca popularnoœæ ekumenicznych przek³adów Pisma Œwiêtego na
œwiecie spowodowa³a, ¿e Towarzystwo Biblijne w Polsce równie¿ podjê³o trud
takiego t³umaczenia Biblii.
W roku 1995, na mocy uchwa³y przyjêtej przez Komitet Krajowy, Towarzystwo Biblijne powo³a³o Komisjê Ekumenicznego Przek³adu Pisma Œwiêtego.
W jej sk³ad weszli oficjalni przedstawiciele Koœcio³ów: rzymskokatolickiego,
prawos³awnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego,
ewangelicko-metodystycznego, polskokatolickiego, starokatolickiego mariawitów, baptystów, zielonoœwi¹tkowego, Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego
i Koœcio³a Zborów Chrystusowych.
Aby wspó³praca nad ekumenicznymi przek³adami by³a mo¿liwa i siê
rozwija³a, ju¿ w roku 1968 zosta³ wydany dokument zatytu³owany Wiod¹ce zasady wspó³pracy miêdzywyznaniowej w t³umaczeniu Biblii. Jego nowe wydanie
ukaza³o siê w 1987 roku pod tytu³em Wytyczne do wspó³pracy miêdzywyznaniowej w t³umaczeniu Biblii. Czytamy tam m.in.: „Jasno okreœlonym celem tych
miêdzywyznaniowych starañ jest opracowanie takich wydañ Pisma Œwiêtego,
które wszystkich pos³uguj¹cych siê danym jêzykiem zaopatrzy³yby we wspólny
tekst. To z kolei umo¿liwi, czêsto po raz pierwszy, dawanie wspólnego œwiadectwa S³owu Bo¿emu w dzisiejszym œwiecie”26 . Dokument podpisali Jan kardyna³ Willebrands, przewodnicz¹cy watykañskiego Sekretariatu ds. Jednoœci
Chrzeœcijan, wspó³za³o¿yciel Katolickiej Federacji Biblijnej, oraz lord abp Donald Coggan, honorowy przewodnicz¹cy Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych. Z Wytycznych... korzystano te¿ przy ekumenicznym przek³adzie Biblii
na jêzyk polski.
Papie¿ Jan Pawe³ II w encyklice Ut unum sint stwierdza, ¿e „postêpy
na drodze ekumenicznego nawrócenia s¹ znaczne tak¿e w innej dziedzinie, a
mianowicie tej, która dotyczy S³owa Bo¿ego. Mam tu przede wszystkim na
myœli wydarzenie tak donios³e dla ró¿nych grup jêzykowych, jakim s¹ ekumeniczne przek³ady Biblii. Po og³oszeniu przez Sobór Watykañski II konstytucji Dei verbum Koœció³ katolicki przyj¹³ oczywiœcie z radoœci¹ te przek³ady. Opracowane przez specjalistów, stanowi¹ zazwyczaj niezawodne oparcie
dla modlitwy i dzia³alnoœci duszpasterskiej wszystkich uczniów Chrystusa.
Kto pamiêta, ¿e dysputy wokó³ Pisma Œwiêtego bardzo przyczyni³y siê do
26
Wytyczne do wspó³pracy miêdzywyznaniowej w t³umaczeniu Biblii, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, Warszawa 1989 nr 2 (26), s. 77-87.
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podzia³ów, zw³aszcza na Zachodzie, potrafi zrozumieæ, jak wa¿ny krok naprzód stanowi¹ te wspólne przek³ady”27 .
Nowy Testament zosta³ prze³o¿ony z krytycznego wydania tekstu greckiego The Greek New Testament, ed. K. Aland, C.M. Martini, B.M. Metzger,
Stuttgart 19944, Stary Testament natomiast z krytycznego wydania tekstu hebrajskiego Biblia Hebraica Stuttgartensia, ed. E. Kittel, Stuttgart 19904.
Podstawow¹ cech¹ tego przek³adu jest wiernoœæ orygina³owi, ale te¿ zasadom wspó³czesnego literackiego jêzyka polskiego. T³umacze i redaktorzy
unikali archaizacji jêzyka i korzystali z osi¹gniêæ wspó³czesnej biblistyki. Jak
przysta³o na wydanie ekumeniczne, zawarte w nim przypisy nie maj¹ charakteru komentarzy teologicznych. Zawieraj¹ one jedynie objaœnienia historyczne,
geograficzne i kulturowe.
W projekt ekumenicznego przek³adu Pisma Œwiêtego zaanga¿owanych
by³o kilkadziesi¹t osób: t³umaczy, redaktorów, konsultantów koœcielnych, etc.
Formu³a wspó³pracy z takim zespo³em nie zmienia siê od ponad stu lat, bowiem to „wszystko ludzie pracy obowi¹zkowej, zajêci w ci¹gu dnia swem
powo³aniem”28 , duszpasterze, nauczyciele, wyk³adowcy. Dlatego mogli pracowaæ tylko w okreœlonych dniach i porach, by nie zaniedbywaæ swoich codziennych obowi¹zków. Tak¿e z tego wzglêdu proces przek³adania ksi¹g Pisma Œwiêtego jest procesem ¿mudnym i d³ugotrwa³ym. I nie da siê go w naszych warunkach zbytnio przyspieszyæ, bo dzieje siê to wtedy kosztem
jakoœci t³umaczenia. A ta przy przek³adzie Pisma Œwiêtego musi byæ jak najwy¿sza.
W 1997 roku ukaza³y siê: Ewangelia wed³ug œw. Mateusza i Ewangelia
wed³ug œw. Marka. W roku 2000 t³umaczenie ekumeniczne Ewangelii wed³ug
œw. £ukasza zosta³o w³¹czone do siedmiojêzycznego wydania tej Ewangelii,
opublikowanego z okazji Europejskiego Spotkania M³odych w Warszawie.
W tym samym roku, na XV Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y w Rzymie, Towarzystwo Biblijne we W³oszech oraz Stolica Apostolska wyda³y wspólnie, w milionowym nak³adzie, piêciojêzyczn¹ edycjê ekumenicznego t³umaczenia Ewangelii wed³ug œw. Marka. Znalaz³ siê tam równie¿ tekst w jêzyku polskim. Ponadto, z okazji XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie 2006 r.,
Towarzystwo Biblijne we W³oszech opublikowa³o siedmiojêzyczne wydanie
Ewangelii wed³ug œw. Marka. I w tej pozycji mamy tekst w jêzyku polskim.
Rozpowszechniono nak³ad 50 000 egz.
Ekumeniczny przek³ad Nowego Testamentu i Ksiêgi Psalmów, oddany
do r¹k czytelników we wrzeœniu 2001 roku, jest efektem dobrej wspó³pracy bi27
28

20

Jan Pawe³ II, Encyklika Ut unum sint, nr 44.
Gustaw Manitius, dz. cyt., s. 11.
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blistów (t³umaczy i redaktorów), mo¿liwej dziêki ¿yczliwoœci zwierzchników
jedenastu zaanga¿owanych w ten projekt Koœcio³ów.
O pozytywnym przyjêciu tego dzie³a œwiadczy wypowiedŸ Jego Eminencji Sawy. W s³owie wstêpnym Prawos³awny Metropolita Warszawski i ca³ej
Polski napisa³ m.in.: „Wœród wielu istniej¹cych ju¿ przek³adów Nowego Testamentu nowy przek³ad ekumeniczny zajmie, jak mo¿na ¿ywiæ nadziejê, miejsce
szczególne. Jest bowiem tekstem, który ³¹czy chrzeœcijan w Polsce, i tym samym S³owo Bo¿e bêdzie docieraæ do wszystkich w tych samych s³owach, tych
samych zdaniach. Pok³adamy nadziejê, ¿e przek³ad ten wyda tak¿e b³ogos³awione owoce w postaci ¿ycia zgodnego z wymogami Pisma Œwiêtego”29 . Kardyna³ Józef Glemp, Prymas Polski, w liœcie z okazji wydania Nowego Testamentu i Ksiêgi Psalmów w przek³adzie ekumenicznym wyrazi³ radoœæ „z wykonania kolejnego wznios³ego kroku na drodze realizacji zadañ maj¹cych na
celu zjednoczenie chrzeœcijan, tak aby nasta³a jedna owczarnia i jeden pasterz
(J 10,16)”30 .
Opinie o tym przek³adzie, zarówno teologów, jak i jêzykoznawców, ukaza³y siê w prasie koœcielnej i œwieckiej. W liœcie gratulacyjnym do Towarzystwa Biblijnego abp Alfons Nossol nazwa³ fakt ukazania siê ekumenicznego
przek³adu Nowego Testamentu i Ksiêgi Psalmów „wielkim i zauwa¿enia godnym wydarzeniem teologicznym i koœcielnym w Polsce”31 . Bp Jan Szarek z
Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego podkreœli³, ¿e przek³ad jest dowodem
ekumenicznej dojrza³oœci poszczególnych Koœcio³ów. „Pomimo wielu jeszcze
ró¿nic mamy jedn¹, wspóln¹ skarbnicê wiary – Pismo Œwiête. Niech jeszcze
gorliwiej bêdzie czytane w nowej, bli¿szej naszym czasom polszczyŸnie”32 .
Arcybiskup Jeremiasz z Koœcio³a prawos³awnego powiedzia³ m.in.: „Winniœmy wdziêcznoœæ temu, kto regularnie czyta Pismo Œwiête i podejmuje siê jego
przek³adu na jêzyk wspó³czesny. Ka¿da próba przek³adu tekstów natchnionych
jest kontynuacj¹ Piêædziesi¹tnicy i uobecnianiem na nowo Chrystusa”33 .
Od 2008 r. ukazuj¹ siê poszczególne tomy Starego Testamentu w przek³adzie ekumenicznym. I tak¿e przyjmowane s¹ ¿yczliwie przez czytelników i
oficjalnych przedstawicieli Koœcio³ów oraz jêzykoznawców. Zasady, zastosowane przez t³umaczy i redaktorów s¹ takie same, jak przy przek³adzie ekumenicznym Nowego Testamentu. Przypisy i wstêpy do poszczególnych ksi¹g bi29
Nowy Testament i Psalmy. Przek³ad na Trzecie Tysi¹clecie. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa
2001, s. IX.
30
Z listu Kardyna³a Józefa Glempa do Towarzystwa Biblijnego w Polsce, wrzesieñ 2001. W archiwum
Towarzystwa Biblijnego w Polsce.
31
Zwiastun, 20 (2001).
32
Niedziela, R. 44 (2001), nr 42, s. 18.
33
Tam¿e.
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blijnych nie zawieraj¹ komentarzy teologicznych. Do chwili obecnej ukaza³y
siê nastêpuj¹ce tomy: Stary Testament. Ksiêgi dydaktyczne (2008), Stary Testament. Ksiêgi deuterokanoniczne (2012) i Piêcioksi¹g (2014), Stary Testament.
Ksiêgi historyczne (2016). W paŸdzierniku 2016 r. zostanie wydany ostatni z
tomów – Stary Testament. Ksiêgi prorockie. Wydanie jednotomowe Biblii Ekumenicznej Towarzystwo Biblijne planuje na rok 2017. W ten sposób pragnie
zaakcentowaæ jubileusz 500-lecia Reformacji.

V. Wydawanie i rozpowszechnianie Pisma Œwiêtego
W XIX wieku i do po³owy XX w. Biblia wydawana by³a w ró¿nych formatach, na ogó³ w czarnej oprawie twardej p³óciennej lub skórzanej z zabarwionymi na czerwono lub z³oto brzegami stron, póŸniej tak¿e w oprawie skórzanych zamykanej na zamek. Pojawi³y siê te¿ wydania z indeksem ksi¹g.
Drukowano j¹ w Berlinie, Petersburgu, Moskwie, Wiedniu, Wroc³awiu, Halli
Magdeburskiej, w Warszawie i Londynie.
Ju¿ w latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych XX w. drukowano niektóre pozycje w Polsce, w Szamotu³ach, Wroc³awiu i Warszawie. Wiele tysiêcy egzemplarzy Biblii Warszawskiej wydrukowano w sto³ecznej drukarni
„Dom S³owa Polskiego”.
W 1978 r. Towarzystwo Biblijne wyda³o bestseller – Nowy Testament z
ilustracjami. By³ to przek³ad z 1975 r. z kolorowymi zdjêciami z Ziemi Œwiêtej. Wydrukowany zosta³, podobnie jak i nastêpne nak³ady, we Wroc³awskich
Zak³adach Graficznych. Ludzie, którzy chcieli kupiæ tê publikacjê, stali w d³ugiej kolejce od ksiêgarni przy ul. Nowy Œwiat 40 a¿ do ul. Foksal. Pierwszy
nak³ad zosta³ sprzedany bardzo szybko.
Obecnie, od wielu lat Biblie wydawane przez Towarzystwo drukowane
s¹ zagranic¹, gdzie jest lepsza jakoœæ produkcji i bardziej atrakcyjna jej cena.
Korzystaliœmy z us³ug drukarni w Finlandii, Japonii, Chinach i we W³oszech.
Od kilku lat polskie Biblie drukowane s¹ w du¿ej drukarni biblijnej w Korei
P³d. Tradycyjnie wydajemy Biblie w trzech formatach: du¿ym, œrednim i ma³ym. Rozwinê³a siê natomiast bardzo oferta opraw, zarówno materia³ów, jak i
kolorów. Biblie inne ni¿ czarne ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹, zw³aszcza
wœród m³odzie¿y.
Wydawanie Biblii obejmuje równie¿ format audio, a tak¿e e-booka. We
wspó³pracy ze Zjednoczonymi Towarzystwami Biblijnymi wydaliœmy te¿ Cztery Ewangelie alfabetem Braille’a.
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W pierwszym roku swojej dzia³alnoœci (1816) Towarzystwo Biblijne rozpowszechni³o ok. 18 000 egz. Pisma Œwiêtego. By³a to Biblia Gdañska dla protestantów i Biblia w przek³adzie ks. J. Wujka dla katolików. W kolejnych latach
liczba rozprowadzonych egzemplarzy zmienia³a siê, równie¿ w zale¿noœci od
sytuacji politycznej i wyznaniowej. Kilka przyk³adów: rok 1866 – rozpowszechniono 27 172 egz. Pisma Œwiêtego, rok 1893 – 27 368 (dane z zaboru
rosyjskiego). Wspomniani na str. 5 tego artyku³u kolporterzy rozpowszechnili w
1900 r.: p. Kebler (Kowno) – 2005 egz., p. Hartmann (£ódŸ) – 1931 egz., p.
Klatt (Lublin) – 1002 egz., a p. Twardowski (Warszawa) – 2299 egz.34 . Natomiast po I wojnie œwiatowej, w roku 1920, rozpowszechniono 55 702 egz.35
Zaraz po II wojnie œwiatowej, w roku 1945, rozprowadzono zaledwie 316 egz.
Biblii, jednak w kolejnym roku ju¿ ponad 50 000 egz.36 Towarzystwo podjê³o
regularn¹ pracê w roku 1947 i w ci¹gu nastêpnych 20 lat (do roku 1966) „warszawski oddzia³ Towarzystwa rozpowszechnia przeciêtnie oko³o 110 tysiêcy
egzemplarzy rocznie”. Nale¿y dodaæ, ¿e te dane liczbowe dotycz¹ zarówno
wydañ ca³ej Biblii, jak i wydañ Nowego Testamentu oraz poszczególnych ksi¹g
biblijnych, np. pojedynczych Ewangelii czy Ksiêgi Psalmów. Od pocz¹tku swojego istnienia do koñca 2015 r. Towarzystwo Biblijne w Polsce rozpowszechni³o ponad 16 mln egzemplarzy Pisma Œwiêtego. Obecnie rozprowadza œrednio
40 000 egz. Pisma Œwiêtego rocznie.
Na ca³ym œwiecie natomiast w 2015 r. Zjednoczone Towarzystwa Biblijne rozpowszechni³y 418,7 mln egzemplarzy Pisma Œwiêtego, w tym ponad 34,4
mln egzemplarzy ca³ej Biblii. W ZTB jest 148 krajowych Towarzystw Biblijnych, które dzia³aj¹ w ponad 200 krajach.37
Obok projektu ekumenicznego t³umaczenia Biblii, wydawania Pisma
Œwiêtego w ró¿nych formatach, oprawach i na ró¿nych noœnikach oraz rozpowszechniania go poprzez sprzeda¿ detaliczn¹ i hurtow¹ oraz dotowan¹, Towarzystwo Biblijne prowadzi równie¿ projekty bezp³atnego rozpowszechniania
Biblii lub jej czêœci. S¹ to m. in.:
„Biblia dla dzieci i m³odzie¿y”
– projekt skierowany do uczniów ró¿nych szkó³ i studentów, polegaj¹cy
na spotkaniach o Biblii i jej znaczeniu. Organizowane s¹ one w szko³ach, parafiach, zborach, na obozach letnich etc. Pracownicy Towarzystwa dzia³aj¹ tutaj

Por. The Ninety-Seventh Report of the British and Foreign Bible Society..., dz. cyt. s. 109.
Wszystkie dane liczbowe (o ile nie zaznaczono inaczej) za: B. Enholc-Narzyñska, J. Narzyñski,
dz.cyt., s. 4-6.
36
Za: J. Molton Roe, A History of the British and Foreign Bible Society 1905-1954, BFBS 1965, s. 421.
37
Global Scripture Distribution Report. 2015 Annual Progress. United Bible Societies 2016. •ród³o:
unitedbiblesocieties.org
34
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w œcis³ej wspó³pracy z w³adzami szkó³, katechetami, nauczycielami i duszpasterzami. Jest to obecnie najwiêkszy projekt bezp³atnego rozpowszechniania
Biblii. W ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat rozpowszechniliœmy w ramach tego
projektu na ok. 100 spotkaniach ok. 30 000 egz. specjalnego wydania Nowego
Testamentu w przek³adzie ekumenicznym oraz innych wydañ Pisma Œwiêtego.
„Biblia w ka¿dej wiêziennej celi”
– projekt skierowany do ludzi osadzonych w zak³adach karnych, którzy
potrzebuj¹ nadziei, przemiany ¿ycia, zmiany sposobu myœlenia. Spotkania odbywaj¹ siê zawsze we wspó³pracy z w³adzami wiêziennymi i kapelanami tych
placówek.
„Biblia dla ludzi w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych”
– projekt skierowany do osób starszych, niewidomych lub niedowidz¹cych, chorych i w trudnych sytuacjach ¿yciowych.

VI. Aspekt ekumeniczny
Za³o¿one jako organizacja miêdzykoœcielna, pozosta³o Towarzystwo
wierne takiej misji i od 1992 roku funkcjonuje w naszym kraju jako najszersze
gremium ekumeniczne. Cz³onkami Towarzystwa s¹ przedstawiciele jedenastu
Koœcio³ów: Rzymskokatolickiego, Prawos³awnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Koœcio³a Mariawitów, Koœcio³a Baptystów, Adwentystów Dnia Siódmego, Zielonoœwi¹tkowego, Koœcio³a Chrystusowego
w RP. Przez jakiœ czas do tego grona nale¿a³ te¿ Koœció³ Anglikañski w Polsce.
Ka¿dy z Koœcio³ów ma swojego oficjalnego przedstawiciela w Komitecie Krajowym.
Obecnie, mimo ¿e projekty Towarzystwa obejmuj¹ wszystkie Koœcio³y,
nie tylko Koœcio³y cz³onkowskie, miêdzywyznaniowy charakter tej organizacji
nadal nie jest powszechnie znany. Dlatego Towarzystwo stara siê popularyzowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ.
Od 1972 r. jest cz³onkiem stowarzyszonym Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE), a dyrektor Towarzystwa wchodzi w sk³ad jej Prezydium. U³atwia
to znacznie udzia³ w ró¿nych oficjalnych wydarzeniach koœcielnych i ekumenicznych, pozwala te¿ na informowanie o dzia³alnoœci Towarzystwa na forum
PRE. Dziêki cz³onkostwu w PRE mo¿emy przynajmniej raz do roku przygotowaæ z Redakcj¹ Ekumeniczn¹ TVP dwudziestominutowy reporta¿ o pracy
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Towarzystwa, emitowany przez TVP2. Nasza dzia³alnoœæ jest prezentowana
w Polskim Radiu, gdzie co najmniej kilka razy w roku nadawane s¹ nabo¿eñstwa ekumeniczne z okazji Dni Biblijnych i audycje informuj¹ce o naszej
dzia³alnoœci.
W tym kontekœcie trzeba nadmieniæ, ¿e od 1993 roku Towarzystwo organizuje Ekumeniczne Dni Biblijne, które – po Tygodniu Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan – s¹ chyba najwiêksz¹ modlitewn¹ inicjatyw¹ ekumeniczn¹. Ponadto nabo¿eñstwa, koncerty i spotkania w Sosnowcu, Poznaniu, Szczecinie,
Olsztynie, Bydgoszczy oraz w innych miastach, wskazuj¹ na to, ¿e jest zainteresowanie Bibli¹, tym fundamentem wiary wszystkich chrzeœcijan, i wiele
osób chce o tej Ksiêdze w ró¿ny sposób œwiadczyæ i tym œwiadectwem siê
dzieliæ. W Warszawie natomiast organizowane jest od 2008 r. Warszawskie
Ekumeniczne Œwiêto Biblii. Przez pierwsze trzy lata odbywa³o siê ono na Placu Zamkowym przy znacznej finansowej pomoc w³adz m.st. Warszawy. W
nastêpnych latach mia³o miejsce w portalu koœcio³a ewangelicko-augsburskiego
œw. Trójcy, przed koœcio³em baptystów i w koœciele ewangelicko-reformowanym. Czytanie tekstów biblijnych, scenki biblijne, pieœñ solowa i chóralna wype³nia³y program kilkugodzinnego wydarzenia. Mia³a te¿ miejsce wystawa rysunków o tematyce biblijnej, autorstwa dzieci z warszawskich szkó³. Wystawa
i wystêpy dzieci zachêci³y do udzia³u w Œwiêcie Biblii tak¿e rodziców m³odych artystów, ich dziadków i nauczycieli.
Od chwili ukazania siê ekumenicznego przek³adu Nowego Testamentu
teksty nowotestamentowe przeznaczone do czytania i rozwa¿ania podczas nabo¿eñstw w Tygodniu Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan podawane s¹ w³aœnie w
tym t³umaczeniu.
Niewielki zespó³ pracowników Towarzystwa Biblijnego sk³ada siê z
cz³onków ró¿nych Koœcio³ów. Na co dzieñ uczymy siê wiêc akceptacji i szacunku dla innych wyznañ. Wype³niamy nasze zadania w przekonaniu o s³usznoœci deklaracji misji, w której m.in. czytamy: „Towarzystwo Biblijne w
Polsce – za³o¿one w roku 1816 i odt¹d prowadzone przez ludzi, którzy znali i
znaj¹ znaczenie S³owa Bo¿ego dla doczesnego i wiecznego ¿ycia ka¿dego
cz³owieka – (...) s³u¿y chrzeœcijanom oraz Koœcio³om i organizacjom chrzeœcijañskim, jak równie¿ wszystkim ludziom zainteresowanym Bibli¹ i wszystkim,
którym doskwiera g³ód S³owa Bo¿ego. (...) Znaj¹c wartoœæ Biblii jako wielkiego skarbu i maj¹c w pamiêci najwiêksze przykazanie mi³oœci Boga i mi³oœci
bliŸniego, pracownicy Towarzystwa Biblijnego oraz wszystkie osoby z nim
wspó³pracuj¹ce zobowi¹zani s¹ do dzielenia siê tym skarbem z innymi i do
zachêcania innych chrzeœcijan, by czynili to samo, maj¹c œwiadomoœæ przywileju, jakim jest mo¿liwoœæ posiadania w³asnej Biblii, ¿ycia zgodnie ze S³owem
Boga i odkrywanie Jego mocy. S¹ oni zobowi¹zani do dzia³ania bez jakiegokolARTYKU£Y
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wiek prozelityzmu i niew³aœciwej konkurencji, w przekonaniu, ¿e ludzie gromadz¹cy siê wokó³ Biblii d¹¿¹ do jednoœci i pokoju pomimo ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej.”38 .
Od 2005 r. Towarzystwo Biblijne ma now¹ siedzibê. Zosta³a ona poœwiêcona przez duchownych trzech tradycji chrzeœcijañskich: katolickiej, prawos³awnej i protestanckiej. Na uroczystoœæ otwarcia licznie przybyli ekumeniczni
goœcie. W ksiêgarni, obok wydañ Towarzystwa Biblijnego, s¹ do nabycia
wszystkie uznane przek³ady Pisma Œwiêtego.
Ju¿ od ponad dziesiêciu lat Towarzystwo Biblijne we wspó³pracy z kilkoma Towarzystwami europejskimi, wydaje kalendarz i roczny plan czytania Biblii. Plan czytania Biblii jest publikacj¹, wydawan¹ przez Ekumeniczne Stowarzyszenie Czytañ Biblijnych (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen) wed³ug autorskiego projektu tej organizacji. Wybiera ona has³o roku, has³a
poszczególnych miesiêcy oraz codzienne czytania biblijne, umo¿liwiaj¹ce
przeczytanie ca³ej Biblii w ci¹gu siedmiu lat. Wykorzystywane s¹ one m.in. w
publikacji Z Bibli¹ na co dzieñ. W ubieg³ym roku Towarzystwo Biblijne w Polsce zosta³o zaproszone, aby zostaæ cz³onkiem tego stowarzyszenia. Jesteœmy
w tym gronie czwartym Towarzystwem Biblijnym (po Austriackim, Niemieckim i Szwajcarskim) oraz pierwsz¹ organizacj¹ spoza niemieckiego obszaru
jêzykowego. Jest to dla nas du¿y zaszczyt, ale te¿ odpowiedzialnoœæ, mamy
bowiem teraz wp³yw na wybór hase³ biblijnych na kolejne lata.
W ekumenicznym gronie goœci z kraju i zagranicy obchodzone by³y te¿
jubileusze Towarzystwa. Stulecie jego dzia³alnoœci przypad³o na czas I wojny
œwiatowej, nie mog³o wiêc byæ mowy o œwiêtowaniu. 150-lecie Towarzystwa
w Polsce obchodzono w roku 1966, roku tysi¹clecia Chrztu Polski, pod has³em
Biblia jako S³owo pojednania miêdzy narodami. Na uroczystoœci przybyli delegaci Towarzystw Biblijnych i Koœcio³ów z jedenastu krajów. Jednym z g³ównych wydarzeñ podczas tego Jubileuszu by³a prezentacja Nowego Testamentu
w nowym polskim przek³adzie.
175-lecie Towarzystwa Biblijnego w Polsce (1991) œwiêtowano w gronie
goœci z osiemnastu krajów. Byli wœród nich bp Eduard Lohse, ówczesny prezydent Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych, bp Alberto Ablondi – prezydent
Katolickiego Apostolatu Biblijnego, ks. dr John Ericsson – sekretarz generalny
Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych. Motywami przewodnimi by³y: Biblia w
Europie dzisiaj oraz Rola i zadania Biblii w reewangelizacji posttotalitarnej Europy.
W obchodzonej w czerwcu 2016 r. pierwszej czêœæ uroczystoœci 200-lecia Towarzystwa Biblijnego w Polsce uczestniczyli cz³onkowie Komitetu Kra38
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jowego, zwierzchnicy wszystkich Koœcio³ów cz³onkowskich lub ich przedstawiciele oraz klienci i sympatycy tej organizacji, duchowni i œwieccy, jak równie¿ jej pracownicy. Goœæmi specjalnymi byli: dyrektor Austriackiego Towarzystwa Biblijnego, dr Jutta Henner oraz sekretarz generalny Katolickiej Federacji Biblijnej, ks. Jan J. Stefanów SVD. W dniach 3-5 czerwca odby³y siê:
koncert Beaty Bednarz w koœciele zielonoœwi¹tkowym, sesja popularno-naukowa w Bibliotece Narodowej i ekumeniczne nabo¿eñstwo dziêkczynne w ewangelicko-augsburskim koœciele œw. Trójcy. Wa¿nym punktem uroczystoœci by³a
prezentacja kolejnego, przedostatniego ju¿ tomu ekumenicznego przek³adu Pisma Œwiêtego – Stary Testament. Ksiêgi Historyczne. Jubileuszowe wydarzenia
zosta³y pokazane w TVP, Polskie Radio nagra³o i wyemitowa³o kilka audycji, o
jubileuszu Towarzystwa pisa³a prasa koœcielna i œwiecka, pojawi³y siê informacje w internecie. Towarzystwo Biblijne z tej okazji otrzyma³o te¿ listy z ¿yczeniami. Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanis³aw G¹decki,
napisa³ m.in.: „Dzia³alnoœæ wydawnicza i translatorska, to jednak nie jedyny
sposób s³u¿by S³owu. Towarzystwo Biblijne w Polsce jest bowiem inicjatorem
Ekumenicznych Dni Biblijnych, które na szerok¹ skalê przyczyniaj¹ siê do popularyzowania Œwiêtych Pism. Wiemy, jak wa¿ne i trudne to zadanie w czasach, kiedy coraz rzadziej siêga siê po s³owo”39 . Zwierzchnik Diecezji Warszawskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, bp Jan Cieœlar, podkreœli³, ¿e
zadanie, przed którym stanê³o Towarzystwo Biblijne w Polsce 200 lat temu,
by³o niezwykle trudne, ale i zaszczytne oraz potrzebne. „Zadanie to wpisywa³o
siê zarówno w Chrystusowy nakaz spisany na kartach Ewangelii Marka: S³uchajcie mnie wszyscy i rozumiejcie, jak równie¿ w reformacyjne pryncypium
Sola Scriptura”40 . Abp Henryk Hoser przywo³a³ w swoim liœcie niezmiernie
wa¿ny aspekt, pisz¹c: „Dzia³alnoœæ Towarzystwa w Polsce jest nie do przecenienia szczególnie wówczas, gdy spojrzy siê na ni¹ nie tylko z perspektywy
zagadnieñ biblijnych czy ekumenicznych, ale tak¿e uwarunkowañ historycznych. Obecnoœæ Towarzystwa, w wyniku której wierz¹cy w Polsce otrzymywali polskojêzyczny tekst Pisma Œwiêtego, rozpoczê³a siê w czasach, gdy Ojczyzny naszej nie by³o na mapie Europy... Spo³eczeñstwo zyska³o dodatkowy orê¿
w walce o zachowanie jêzyka. Podobnie w latach po II wojnie œwiatowej pó³ki
Towarzystwa Biblijnego w Polsce by³y czêsto jedynymi, na których chrzeœcijanie mogli znaleŸæ Bibliê”41 . Coraz to nowe nak³ady Biblii, drukowane i rozpo39
Z listu abp. S. G¹deckiego do Towarzystwa Biblijnego, Warszawa 31.05.2016. W archiwum Towarzystwa Biblijnego w Polsce.
40
Z listu bp. Jana Cieœlara do Towarzystwa Biblijnego w Polsce, Warszawa 5.06.2016, W archiwum Towarzystwa Biblijnego w Polsce.
41
Z listu abp. H. Hosera do Towarzystwa Biblijnego, Warszawa, 4.06.2016. W archiwum Towarzystwa
Biblijnego w Polsce.
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wszechniane przez Towarzystwo, zapewnia³y zachowanie polskiej mowy, a
poprzez czytanie Pisma Œwiêtego po polsku w wielu domach i w ró¿nych Koœcio³ach pielêgnowano jêzyk ojczysty.

VII. Wyzwania wspó³czesnoœci
Dzia³alnoœæ Towarzystwa Biblijnego nie polega wy³¹cznie na samym
t³umaczeniu, wydawaniu i dostarczaniu Biblii do ksiêgarñ czy do parafii. Biblia
jest dla chrzeœcijan przede wszystkim S³owem Boga. Na licznych spotkaniach
podkreœlamy, jak wa¿ne jest jej posiadanie oraz mo¿liwoœæ czytania i rozwa¿ania w ojczystym jêzyku.
Aby ka¿dy móg³ mieæ Pismo Œwiête, potrzeba intensywnej pracy, wielu
modlitw oraz chêci dzielenia siê tym skarbem, jakim jest S³owo Bo¿e. Dla
wielu osób posiadanie Biblii jest czymœ oczywistym; jednak nie zawsze tak
by³o i nie wszêdzie tak jest.
Mamy czytelników bez S³owa – wszêdzie tam, gdzie brak jeszcze przek³adu Pisma Œwiêtego w danym jêzyku, gdzie ludzi nie staæ na zakup Biblii,
gdzie chrzeœcijanie s¹ przeœladowani, gdzie ludzie stracili wszystko w wyniku
klêsk ¿ywio³owych, gdzie nadal s¹ analfabeci.
Mamy tak¿e S³owo bez czytelników. To przede wszystkim Biblia, która
le¿y nieu¿ywana na pó³ce, zapomniany podarunek, albo Biblia po pradziadkach,
któr¹ siê jedynie chwalimy jako rodzinnym bia³ym krukiem. Podobno Biblia
jest niemal w ka¿dym polskim domu. W ilu jednak jest na co dzieñ czytana i
rozwa¿ana?
We wspó³czesnym œwiecie pojawi³o siê równie¿ s³owo alternatywne,
bêd¹ce wyzwaniem dla nas, chrzeœcijan. Ono stara siê zast¹piæ S³owo Bo¿e,
podszyæ pod nie, to jest s³owo w¹tpliwych autorytetów dzisiejszego œwiata.
Wyzwania, z którymi spotyka siê Towarzystwo Biblijne w Polsce i na œwiecie,
s¹ podobne do tych, które napotykaj¹ na swej drodze Koœcio³y. Jednak znalezienie propozycji, dziêki którym wspó³czesny cz³owiek zainteresowa³by siê Pismem Œwiêtym, jest doœæ trudne. Towarzystwo Biblijne w Polsce próbuje sprostaæ temu wyzwaniu. Jedn¹ z ofert jest wydanie Biblii Warszawskiej w formie
e-booka, które cieszy siê du¿ym powodzeniem. Inn¹ – atrakcyjne formaty i
oprawy wydawanych Biblii, jeszcze inn¹ – spotkania o Biblii z m³odzie¿¹.
W tym aspekcie bardzo wa¿na jest wspó³praca z Koœcio³ami i ich ró¿nymi agendami, aby ludzi, tak¿e m³odych, gromadziæ wokó³ Biblii, a tak¿e zachêcaæ do czytania Pisma Œwiêtego i ¿ycia S³owem Bo¿ym na co dzieñ.
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Du¿ym wyzwaniem dla Towarzystwa jest zdobywanie funduszy. Przez
dziesiêciolecia otrzymywa³o bowiem dotacje na dzia³alnoœæ z ZTB. Dlatego
rozwinê³o fundraising dopiero w roku 2005, kiedy to z dobrowolnych ofiar zebra³o niewiele ponad tysi¹c z³otych. Powoli zyskiwaliœmy darczyñców, s¹ i
tacy, którzy ju¿ od paru lat wp³acaj¹ regularnie niewielk¹ kwotê. Koœcio³y
cz³onkowskie zaczê³y p³aciæ sk³adki. Obecnie Towarzystwo otrzymuje rocznie
oko³o 40 000 z³otych, z czego prawie po³owê stanowi¹ wp³aty od osób indywidualnych. ZTB udzielaj¹ grantów na projekty, jednak dzieje siê to coraz rzadziej. Ostatnio taki grant, otrzymany przez Towarzystwo Biblijne w Polsce by³
przeznaczony na ekumeniczny przek³ad Biblii i zosta³ ju¿ rozliczony. Dziêki
niemu mogliœmy sfinansowaæ ok. 90% tego projektu.
Aby móc realizowaæ swoje cele, jak czytamy w broszurze o Rosyjskim
Towarzystwie Biblijnym: „…Towarzystwo potrzebuje pieniêdzy. Zbiera wiêc
potrzebne summy przez ofiary coroczne i jednorazowe. Czego jeden cz³owiek,
albo ma³a liczba, dokazaæ nie mo¿e, to z wielk¹ ³atwoœci¹ przywodzi siê do
skutku przez spólne po³¹czenie siê ludu. A któ¿ z chrzeœcijan nie zapragnie
bydŸ uczestnikiem tak dobrey sprawy?”42
„Bp dr Kenneth C. McMillan, po d³ugoletniej s³u¿bie w Kanadyjskim
Towarzystwie Biblijnym i znacz¹cym zaanga¿owaniu w struktury Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych, z ufnoœci¹ patrzy³ w przysz³oœæ: Z wielu powodów nale¿y wierzyæ, ¿e najlepsze dni ruchu Towarzystw Biblijnych s¹ w przysz³oœci, a nie w przesz³oœci. Szybko zmieniaj¹ce siê wydarzenia na œwiecie,
które utrudniaj¹ tradycyjn¹ pracê, mog¹ staæ siê nowymi mo¿liwoœciami dla
Towarzystwa Biblijnego. (...) Nawet w epoce po-gutenbergowskiej strona drukowana bêdzie wyj¹tkowym i charakterystycznym komunikatem, ale Towarzystwa Biblijne bêd¹ coraz bardziej anga¿owaæ siê równie¿ w publikacje elektroniczne... Najwiêkszym wyzwaniem, jakie stoi przed ruchem Towarzystw Biblijnych, jest wyjœcie naprzeciw wspó³czesnemu œwiatu z tak¹ sam¹ wizj¹ i
wiar¹, z jak¹ wychodzili naprzeciw swojej rzeczywistoœci jego za³o¿yciele”43 .
I to wyzwanie dotyczy równie¿ Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

42

O celu Rossyyskiego Towarzystwa Biblijnego…,dzie³o cyt., s. 6.
List od McMillana 9.08.1993, W: Edwin H. Robertson, dz. cyt., s. 305-306.

43

ARTYKU£Y

29

KAROL KARSKI

Karol Karski

ROSYJSKI KOŒCIÓ£ PRAWOS£AWNY
A RUCH EKUMENICZNY

Spotkanie papie¿a Franciszka z prawos³awnym patriarch¹ moskiewskim
na Kubie 12 lutego 2016 roku da³o asumpt do formu³owania przesadnych, b³êdnych i nieœcis³ych wypowiedzi w massmediach. Mo¿na wiêc by³o przeczytaæ
lub us³yszeæ, ¿e to pierwsze spotkanie papie¿a i patriarchy po trwaj¹cym blisko
1000 lat roz³amie, i ¿e ma ono prze³omowe znaczeniu dla stosunków katolicko-prawos³awnych. W polskiej prasie prawicowo-katolickiej znaleŸæ mo¿na
by³o z kolei wypowiedŸ, ¿e spotkanie papie¿a „z by³ym agentem KGB”, i to
na terenie komunistycznej Kuby, jest po prostu skandalem.
Spróbujmy wykorzystaæ to wydarzenie do zaprezentowania miejsca i roli
Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego w ruchu ekumenicznym. Zacznijmy jednak od pewnych podstawowych informacji.

Ró¿nice miêdzy katolicyzmem i prawos³awiem
pod wzglêdem organizacyjno-strukturalnym
Koœció³ rzymskokatolicki jest Koœcio³em o zasiêgu œwiatowym, który w
osobie papie¿a posiada widzialnego zwierzchnika. Liczba katolików wed³ug
najnowszych danych (2015) to 1,27 miliarda, co stanowi 17,8% ludnoœci
œwiata. Liczbê prawos³awnych ocenia siê na ok. 260 milionów. Jest ich wiêc
ok. piêæ razy mniej ni¿ katolików.
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O prawos³awiu nie da siê powiedzieæ, ¿e jest to jednorodny Koœció³ o
zasiêgu œwiatowym. Istnieje 14 niezale¿nych Koœcio³ów prawos³awnych,
tzw. autokefalicznych, i kilku autonomicznych. Za honorowego zwierzchnika
prawos³awni uznaj¹ patriarchê Konstantynopola, ale jego pozycji nie da siê
nijak porównaæ z pozycj¹ papie¿a w Koœciele rzymskokatolickim, któremu
Sobór Watykañski I z 1870 roku przyzna³ prymat jurysdykcyjny oraz nieomylnoœæ w sprawach wiary i obyczaju.
W liturgii prawos³awnej jest zwyczaj wymieniania imion zwierzchników poszczególnych Koœcio³ów prawos³awnych wed³ug ustalonej kolejnoœci.
Najpierw wymieniane s¹ imiona zwierzchników czterech historycznych patriarchatów: Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy. Pi¹tym historycznym patriarchatem by³ kiedyœ Rzym, ale po schizmie w 1054 roku
imiê biskupa Rzymu czyli papie¿a jest pomijane. Dzisiaj Patriarchat Moskiewski jest wymieniany na pi¹tym miejscu. Rangê patriarchatu maj¹ jeszcze Koœcio³y: Serbii, Rumunii, Bu³garii i Gruzji. Potem nastêpuj¹ Koœcio³y
nie bêd¹ce patriarchatami, dwunast¹ pozycjê wœród 14 Koœcio³ów autokefalicznych w tym „rankingu” zajmuje Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny.
Krótka charakterystyka Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. Ruœ
przyjê³a chrzest z Bizancjum w 988 roku, a wiêc 22 póŸniej ni¿ Polska.
Pierwsza siedziba metropolity znajdowa³a siê w Kijowie, a wiêc na dzisiejszej Ukrainie, do Moskwy przeniesiono j¹ dopiero w 1448 roku, czyli 4 i pó³
wieków póŸniej. Konstantynopol podniós³ Moskwê do rangi patriarchatu w
1589 roku. Sto lat póŸniej, pod koniec XVII w. car Piotr Wielki zniós³ patriarchat, wprowadzaj¹c w jego miejsce instytucjê œw. Synodu, zale¿n¹ ca³kowicie od woli monarchy. Przywrócenie patriarchatu nast¹pi³o po wybuchu rewolucji w 1917 roku.
Wed³ug statystyki z 2013 r. z Patriarchatem Moskiewskim zwi¹zana
jest ponad po³owa wszystkich wyznawców prawos³awia. W Rosji mieszka
ponad 101 mln, na Ukrainie blisko 39 mln, a na Bia³orusi prawie 6 mln, co
razem stanowi ok. 55 % wszystkich prawos³awnych na œwiecie. £¹cznie jurysdykcji Patriarchatu Moskiewskiego podlegaj¹ wyznawcy prawos³awia w
ponad 60 krajach œwiata, m.in. w Chinach, Japonii, Mo³dawii, krajach Azji
Œrodkowej i krajach ba³tyckich1 .

1

SiDE 2014 nr 1-2, s. 250.

ARTYKU£Y

31

KAROL KARSKI

Pierwsze kontakty z ruchem ekumenicznym
Niemal do koñca XIX w. prawos³awie zajmowa³o nieufn¹ postawê wobec Koœcio³ów Zachodu. Stopniowo zaczê³a siê ona zmieniaæ na pocz¹tku XX
w. Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola rozes³a³ w 1902 r. „Orêdzie do
wszystkich Koœcio³ów prawos³awnych”, w którym m.in. zosta³a te¿ podjêta
kwestia „naszych stosunków w teraŸniejszoœci i przysz³oœci z obu wielkimi
ga³êziami chrzeœcijañstwa”, tj. z rzymskokatolicyzmem i protestantyzmem2 .
Pierwsze, inspirowane przez anglikañskiego biskupa Charlesa Brenta
(1862-1929), plany nawi¹zania kontaktów z Koœcio³ami prawos³awnymi powsta³y w 1911 r. W dwa lata póŸniej, dziekan Hotowicki reprezentowa³ arcybiskupa Platona, zwierzchnika Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego w USA,
na posiedzeniu poœwiêconym przygotowaniu przysz³ej konferencji Ruchu Wiara
i Ustrój Koœcio³a3 .
Okres miêdzywojenny, po opanowaniu Rosji przez ideologiê komunistyczn¹, nie sprzyja³ jakimkolwiek kontaktom miêdzykoœcielnym. Na arenie
ekumenicznej anga¿owali siê jedynie rosyjscy emigranci, teologowie Sergiusz
Bu³hakow (1871-1944), Miko³aj Arseniew (1888-1977) i kilku innych.
Bezpoœrednio po zakoñczeniu II wojny œwiatowej Komitet Tymczasowy
Œwiatowej Rady Koœcio³ów podj¹³ intensywne wysi³ki w kierunku nawi¹zania
³¹cznoœci z Patriarchatem Moskiewskim. Odpowiednia decyzja w tej sprawie
zapad³a na posiedzeniu w Genewie, w 1946 r. Prowadzono szerok¹ korespondencjê, lecz do spotkania nie dosz³o4 .
W dniach 8-18 lipca 1948 r. odby³o siê w Moskwie Zgromadzenie Doradcze Przedstawicieli Koœcio³ów Prawos³awnych. Zwo³ano je w zwi¹zku z 500
rocznic¹ autokefalii Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. Przybyli przedstawiciele wszystkich Koœcio³ów prawos³awnych z wyj¹tkiem Patriarchatu Jerozolimy oraz Koœcio³ów Cypru i Finlandii. Reprezentanci Patriarchatu Konstantynopola i Koœcio³a Grecji zachowali podczas obrad status obserwatora i nie
g³osowali nad podejmowanymi uchwa³ami.
Wœród wielu innych tematów rozwa¿ano tak¿e kwestiê udzia³u prawos³awia w ruchu ekumenicznym. W wyniku obrad podjêto nastêpuj¹c¹ decyzjê:
„W obecnej sytuacji nasza Konferencja Przywódców i Przedstawicieli Samo-

2
Por. C.G. Patelos (red.), The Orthodox Church in the Ecumenical Movement. Documents and Statements, 1902-1975, Geneva 1978, s. 30n.
3
T. Tatlow, Die Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung, w: R. Rouse-S.C. Neill (red.), Geschichte der Ökumenischen Bewegung 1517-1948, Göttingen 1957, t. 2, s. 9n, 12.
4
J.A. Hebly, The Russians and the World Council of Churches, Belfast-Dublin-Ottawa 1978, s. 23n.
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dzielnych Koœcio³ów Prawos³awnych, po ¿arliwej modlitwie o obecnoœæ Ducha
Œwiêtego, postanowi³a, by w odpowiedzi na zaproszenie do uczestnictwa w
Konferencji Amsterdamskiej w charakterze cz³onków – powiadomiæ Œwiatow¹
Radê Koœcio³ów, i¿ wszystkie narodowe Koœcio³y prawos³awne, które uczestnicz¹ w tym spotkaniu, czuj¹ siê zmuszone odmówiæ udzia³u w ruchu ekumenicznym w jego obecnej formie”5 .
W uzasadnieniu stwierdzono m. in., ¿e ruch ekumeniczny w jego obecnej formie zbyt wczeœnie utraci³ wiarê w mo¿liwoœæ osi¹gniêcia jednoœci
Jednego, Œwiêtego, Katolickiego i Apostolskiego Koœcio³a. Zrezygnowano z
wysi³ków na rzecz jednoœci dogmatycznej i skoncentrowano siê na zagadnieniach spo³ecznych i politycznych. W latach 1937-1948 nie mia³a miejsca
¿adna dyskusja na temat mo¿liwoœci ponownego zjednoczenia Koœcio³ów.
Sprawie tej nadano znaczenie drugorzêdne. Z ostr¹ krytyk¹ spotka³a siê te¿
„baza dogmatyczna” ŒRK.
1 sierpnia 1948 r. metropolita Miko³aj (1892-1961) przes³a³ odpis tej decyzji sekretarzowi generalnemu ŒRK. W zakoñczeniu listu pisa³: „Odmowa nie
oznacza bynajmniej, ¿e w ogóle nie interesujemy siê dzia³alnoœci¹ ruchu ekumenicznego (…) Tote¿ prosimy was o sta³e informowanie nas o dzia³alnoœci
Œwiatowej Rady Koœcio³ów przez przesy³anie odpowiedniej literatury, sprawozdañ ze zgromadzeñ i konferencji, komunikatów o wszystkich istotnych problemach itd.”6 .
Tak wiêc, w okresie narodzin ŒRK (1948), wspó³pracowa³y z t¹ organizacj¹ jedynie Koœcio³y prawos³awne z obszaru jêzyka greckiego. Sytuacja ta
zmieni³a siê dopiero na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych XX wieku.
Od roku 1948 przedstawiciele ŒRK starali siê utrzymywaæ kontakty z
RKP, informuj¹c Patriarchat Moskiewski o wszystkich podejmowanych inicjatywach oraz przesy³aj¹c mu materia³y i dokumenty z posiedzeñ i konferencji.
Pierwszy bezpoœredni kontakt nast¹pi³ w roku 1952, gdy na zaproszenie
patriarchy Aleksego I (1877-1970) przebywa³ w Zwi¹zku Radzieckim ks. Martin Niemöller (1892-1984). Pastor Niemöller, wieloletni wiêzieñ niemieckich
obozów koncentracyjnych, by³ w tym okresie cz³onkiem Komitetu Naczelnego
ŒRK, a jednoczeœnie aktywnym dzia³aczem Œwiatowej Rady Pokoju. Podró¿
do ZSRR podj¹³ on bez skonsultowania siê z Genew¹, lecz po powrocie z³o¿y³
sprawozdanie Komitetowi Wykonawczemu ŒRK7 . Jego œladem posz³o wkrótce
wielu innych przywódców koœcielnych na Zachodzie. Dobr¹ okazj¹ do podtrzy-

5
G.K.A. Bell, Die KÖnigsherrschaft Jesu Christi. Die Geschichte des Ökumenischen Rates der Kirchen,
Hamburg-Bergstedt 1960, s. 66nn.
6
J. A. Hebly, dz. cyt., s. 46.
7
Tam¿e, s. 57n.
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mywania kontaktów sta³o siê II Zgromadzenie Ogólne ŒRK w Evanston (USA,
1954), gdzie postanowiono przekazaæ dokumenty Zgromadzenia bezpoœrednio
przedstawicielowi Patriarchatu Moskiewskiego. W ten sposób sekretarz generalny Rady, Willem A. Visser ‘t Hooft (1900-1985) spotka³ siê w Berlinie z egzarch¹ Patriarchatu Borysem (1906-1965) i przekaza³ mu wspomniane materia³y. By³ to pocz¹tek nowego etapu w stosunkach z prawos³awiem rosyjskim8 .
W lutym 1955 r. dyrektor Wydzia³u Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego, metropolita Miko³aj, przes³a³ list do Sekretariatu Generalnego ŒRK. Pismo wyra¿a³o generaln¹ aprobatê apelu uchwalonego w Evanston, jednoczeœnie
jednak zaleca³o Radzie zrewidowanie dotychczasowego jej stanowiska wobec
Œwiatowej Rady Pokoju, z któr¹ RKP wspó³pracuje9 .
Projekt odpowiedzi – dyskutowany przez Komitet Naczelny w kwietniu
1955 r. – zawiera³ m.in. stwierdzenie, ¿e nadszed³ ju¿ czas, by zintensyfikowaæ
dialog, przy czym nale¿y „skoncentrowaæ siê na zasadniczych aspektach wspó³pracy Koœcio³ów oraz na podstawowych zagadnieniach chrzeœcijañskiej wiary i
sumienia, by z tej p³aszczyzny przejœæ póŸniej do zagadnienia miejsca chrzeœcijan w œwiecie”10 . Pod d³u¿szej debacie projekt listu zosta³ przyjêty jednomyœlnie. Komitet Naczelny wyra¿a³ w ten sposób gotowoœæ pójœcia drog¹ wiod¹c¹
do ekumenicznej wspólnoty z Koœcio³em rosyjskim.
Odpowiadaj¹c Komitetowi Naczelnemu, metropolita Miko³aj zawiadamia³, ¿e Patriarchat Moskiewski pozytywnie ustosunkowa³ siê do propozycji
spotkania z przedstawicielami ŒRK. Wkrótce, bo w marcu 1956 r. uda³a siê do
ZSRR delegacja Krajowej Rady Koœcio³ów w USA. Przewodnicz¹cy Komitetu
Naczelnego, dr Franklin Clark Fry (1900-1968), który wchodzi³ w sk³ad tej delegacji, ustali³ wówczas z metropolit¹ Miko³ajem, i¿ spotkanie przedstawicieli
obu stron nast¹pi w styczniu 1957 r. w Pary¿u. Tymczasem jednak Miko³aj poprosi³ o od³o¿enie tego terminu, „by daæ przedstawicielom naszego Koœcio³a
wiêcej czasu na przygotowania”11 .
Do spotkania dosz³o wreszcie w Utrechcie, w dniach 6-9 sierpnia 1958 r.
Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów reprezentowali : W.A. Visser ‘t Hooft, F. C. Fry i
metropolita Jakub z Malty, natomiast Rosyjski Koœció³ Prawos³awny: metropolita Miko³aj, bp Micha³ ze Smoleñska i Aleksander Bujewski – profesor Akademii Teologicznej w Zagorsku. Spotkanie odby³o siê w Hotelu des Pays-Bas, tym
samym, w którym obradowali delegaci, którzy w 1938 r. powo³ali do ¿ycia Komitet Tymczasowy ŒRK.
Tam¿e, s. 80.
„The Ecumenical Review”, Geneva 1955, t. VII, nr 4, s. 389n.
10
„The Ecumenical Review”, Geneva 1956, t. VIII, nr 1, s. 64.
11
W.A. Visser ‘t Hooft, Die Welt war meine Gemeinde. Autobiographie, München 1972, s. 320; J.A. Hebly,
dz. cyt., s. 82nn.
8
9
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Z dyskusji wynika³o, ¿e delegacja rosyjska by³a gotowa zrewidowaæ
uchwa³y Konferencji Moskiewskiej z 1948 r., co nie oznacza³o jednak, ¿e poruszone wówczas problemy nie absorbuj¹ jej nadal. Przedstawiciele prawos³awia rosyjskiego wyra¿ali zaniepokojenie, czy Rada przypadkiem nie zaniedbuje problemu jednoœci Koœcio³a i krytykowali bazê dogmatyczn¹,
uchwalon¹ na I Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w Amsterdamie w 1948 r.
We wspólnym komunikacie wydanym na zakoñczenie spotkania dano
wyraz przekonaniu, ¿e stanowi³o ono dobr¹ sposobnoœæ do lepszego poznania
siê. Stwierdzono zgodnie, ¿e obie strony s¹ odpowiedzialne za to, by „w
¿yciu Koœcio³a manifestowa³a siê jednoœæ”. Wyra¿ano g³êbok¹ troskê o „pokój na œwiecie, któremu towarzyszyæ winny sprawiedliwoœæ i wolnoœæ”. Delegaci rosyjscy zobowi¹zali siê powiadomiæ Patriarchat Moskiewski i
wszystkie Koœcio³y, które w 1948 roku uczestniczy³y w Konferencji Moskiewskiej, ¿e stanowisko prawos³awia daje siê w pe³ni pogodziæ z zasadami ruchu ekumenicznego12 .
Komitet Naczelny, zebrawszy siê wkrótce potem w Nyborgu (Dania),
postanowi³ zapraszaæ na przysz³e swoje posiedzenia obserwatorów z RKP.
W po³owie 1959 r. Witalij Borowoj (1916-2008) z Akademii Teologicznej w Leningradzie i Wiktor Aleksejew z Sekretariatu Patriarchatu Moskiewskiego przebywali przez trzy tygodnie w Genewie jako goœcie Sekretariatu
Generalnego ŒRK. W sierpniu tego samego roku obaj wziêli udzia³ – jako
obserwatorzy – w posiedzeniu Komitetu Naczelnego na wyspie Rodos. By³o
to pierwsze spotkanie Komitetu Naczelnego w kraju o tradycji prawos³awnej.
G³ównym tematem obrad by³o „Znaczenie tradycji wschodnich i zachodnich
dla chrzeœcijañstwa”. Obrady pomog³y cz³onkom Komitetu Naczelnego lepiej
zrozumieæ ducha wschodniego chrzeœcijañstwa.
Z okazji obrad na wyspie Rodos, metropolita Miko³aj przys³a³ list z wyrazami sympatii i uznania od RKP dla inicjatyw Komitetu Naczelnego. Jednoczeœnie jednak pisa³: „Uwa¿am za rzecz konieczn¹ daæ wyraz nadziei, ¿e
zaanga¿owanie spo³eczne Œwiatowej Rady Koœcio³ów nie zaciemni g³ównego zadania ruchu ekumenicznego, tj. sprawy jednoœci wiary, rozbitej teraz
wskutek ró¿nych interpretacji”13 . Natomiast Komitet Naczelny wyrazi³ zadowolenie z nawi¹zanych kontaktów i z zaproszenia do ZSRR przedstawicieli
Rady14 .

12
S.C. Neill, Männer der Einheit. Ökumenische Bewegung von Edinburgh bis Neu-Delhi, Kassel 1961,
s. 79; W. A. Visser ‘t Hooft, dz.cyt., s. 321; J.A. Hebly, dz.cyt., s. 87nn.
13
World Council of Churches. Minutes and Reports of the Twelfth Meeting of the Central Committee in
Rhodos (Greece), Geneva 1959, s. 208.
14
Tam¿e, s. 72.
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W grudniu 1959 r. 5-osobowa delegacja pod przewodnictwem
W. A. Visser ‘t Hoofta uda³a siê do Zwi¹zku Radzieckiego. Wówczas nie
chodzi³o jeszcze o przyst¹pienie RKP do ŒRK, lecz o ustalenie œrodków i
dróg wzajemnego informowania siê o prowadzonej dzia³alnoœci. Przedstawicielom Rady stworzono mo¿liwoœæ zapoznania siê z ¿yciem i dzia³alnoœci¹
Koœcio³a rosyjskiego. W przemówieniu po¿egnalnym patriarcha Aleksy I
wyrazi³ ¿yczenie, by miêdzy RKP a innymi Koœcio³ami nawi¹za³y siê bliskie
stosunki: „Winniœmy pog³êbiæ nasz¹ przyjaŸñ duchow¹, podejmuj¹c próby
przybli¿enia wam skarbów naszej wiary, odziedziczonej i przekazanej nam
przez Aposto³ów i Ojców Koœcio³a (…) Nasza si³a le¿y w sakramentach
Koœcio³a, w misterium, ¿e sam Pan, w sposób niewidzialny, lecz realny, do
nas zstêpuje i jest wœród nas obecny”15 .
Z okazji obrad Komitetu Naczelnego w 1960 r., w których ponownie
uczestniczyli obserwatorzy z RKP, patriarcha Aleksy I pisa³:
„Cieszymy siê, ¿e najbli¿szym celem, jaki w swej dzia³alnoœci stawia
sobie Œwiatowa Rada Koœcio³ów, jest osi¹gniêcie jednomyœlnoœci i wspó³pracy
Koœcio³ów chrzeœcijañskich w dziedzinie zaspokojenia aktualnych potrzeb
ludzkoœci. To wspólne dzia³anie, inspirowane chrzeœcijañsk¹ mi³oœci¹, staje
siê stopniowo podstaw¹, na której chrzeœcijanie rzeczywiœcie zbli¿aj¹ siê do
siebie, realizuj¹c si³ê braterstwa jako wyraz jednoœci w Chrystusie. Mi³oœæ,
która gotowa jest do ofiar, pragnie naprawdê przezwyciê¿yæ zniekszta³cenia
zasad wiary, który dotychczas sta³y na drodze jednoœci chrzeœcijañskiej”16 .
11 kwietnia 1961 r., patriarcha Aleksy I, w imieniu RKP, zg³osi³ wniosek
o przyjêcie do ŒRK. „Rosyjski Koœció³ Prawos³awny – czytamy w tekœcie
wniosku – zawsze przyk³ada³ najwiêksze znaczenie do ogólnochrzeœcijañskiego zbli¿enia, do wzrostu porozumienia miêdzy podzielonymi dotychczas chrzeœcijanami i do wzmocnienia – na gruncie Ewangelii – powszechnego braterstwa, mi³oœci i pokoju miêdzy narodami (…) Rosyjski Koœció³ Prawos³awny
jest zdecydowany wnieœæ swój wk³ad do wielkiego dzie³a jednoœci chrzeœcijañskiej, zgodnie z tradycj¹ ruchów: Wiara i Ustrój Koœcio³a, Praktyczne Chrzeœcijañstwo, a tak¿e Œwiatowego Zwi¹zku Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami za poœrednictwem Koœcio³ów. Dzia³alnoœæ tych organizacji znalaz³a
obecnie wspólny wyraz w ró¿nych formach pracy Œwiatowej Rady Koœcio³ów,
zmierzaj¹cej do realizacji wy¿ej wymienionych celów”17 .

Cyt. za: „Ecumenical Press Service”, Geneva, 22 XII 1959.
World Council of Churches. Minutes and Reports of the Thirteenth Meeting of the Central Committee
in St. Andrews (Scotland), Geneva 1960, s. 101.
17
Cyt. za: „Ökumenische Rundschau”, Stuttgart 1961, nr 3, s. 179n.
15

16
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W III Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w New Delhi, w 1961 r., uczestniczy³a 16-osobowa delegacja RKP. Po g³osowaniu, które przygniataj¹c¹ wiêkszoœci¹
g³osów wypowiedzia³o siê na rzecz przyjêcia w poczet cz³onków ŒRK Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, Rumuñskiego Koœcio³a Prawos³awnego, Bu³garskiego Koœcio³a Prawos³awnego i Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, g³os zabra³ przedstawiciel Patriarchatu ekumenicznego Konstantynopola, abp Athenagoras z Tiatyry. Wyrazi³ on radoœæ, ¿e marzenie Patriarchatu,
wypowiedziane w Orêdziu z 1920 r., zrealizowa³o siê obecnie. Da³ wyraz przekonaniu, ¿e od tej chwili „poselstwo chrzeœcijañstwa prawos³awnego bêdzie lepiej s³yszalne w ca³ym œwiecie chrzeœcijañskim, a jego testament i dziedzictwo,
wysoko cenione przez wszystkich, wyjdzie te¿ wszystkim na po¿ytek”18 .
Patriarcha Aleksy przys³a³ do New Delhi orêdzie, w którym wyra¿a³ g³êbokie zadowolenie z faktu, ¿e „Rosyjski Koœció³ Prawos³awny sta³a siê cz³onkiem bractwa Koœcio³ów i denominacji chrzeœcijañskich, które tworz¹ Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów”. Oczekiwa³, ¿e Rada zwiêkszy wysi³ki zmierzaj¹ce do
realizacji jednoœci chrzeœcijan i ¿e „zamanifestuje jeszcze wiêksz¹ wytrwa³oœæ w aktywizowaniu chrzeœcijan na rzecz rozwi¹zywania problemów wspó³czesnego œwiata”19 .
Raport Sekcji „S³u¿ba” stwierdza³: „Przyjêcie Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego w poczet cz³onków Œwiatowej Rady Koœcio³ów witamy jako dramatyczne potwierdzenie naszej wiary, ¿e Bóg, mimo grzechu i nie³adu powodowanego przez ludzi, dba o spójnoœæ swej rodziny jako oznaki nadziei dla
œwiata”20 .
G³ówna zas³uga przedstawicieli Koœcio³ów prawos³awnych na III Zgromadzeniu Ogólnym polega³a na tym, ¿e w sposób istotny przyczynili siê do
uchwalenia nowej „bazy dogmatycznej”, formu³y jednoœci i dokumentu o prozelityzmie.

Dzia³alnoœæ w ramach Œwiatowej Rady Koœcio³ów
Aktywizacja Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego na miêdzynarodowej
arenie chrzeœcijañskiej zaowocowa³a nie tylko w fakcie przyst¹pienia tego
Koœcio³a do ŒRK. W okresie Bo¿ego Narodzenia 1960 r. zwierzchnik Koœcio³a
18
W.A. Visser ‘t Hooft (red.), Neu-Delhi 1961. Dokumentarbericht über die Dritte Vollversammlung des
Ökumenischen Rates der Kirchen, Stuttgart 1962, s. 74.
19
J.A. Hebly, dz. cyt., s. 124n.
20
Neu-Delhi 1961…, s. 121.
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rosyjskiego Aleksy I odwiedzi³ patriarchê Konstantynopola Athenagorasa I
(1886-1972). Od utworzenia Patriarchatu Moskiewskiego w 1589 r. by³a to
pierwsza wizyta, jak¹ jego zwierzchnik z³o¿y³ w Konstantynopolu. Dalsze wizyty Aleksego, z³o¿one zwierzchnikom prawos³awnym w Atenach i na Bliskim
Wschodzie, spowodowa³y, ¿e miêdzyprawos³awna wspó³praca sta³a siê rzeczywistoœci¹21 .
Na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika 1961 r. odby³a siê na wyspie Rodos
I Konferencja Ogólnoprawos³awna poœwiêcona przygotowaniom do „Wielkiego
i Œwiêtego Soboru Ogólnoprawos³awngo”. Podczas obrad podjêto nie tylko problemy wspó³pracy miêdzyprawos³awnej, lecz równie¿ zajêto siê intensywnie
spraw¹ stosunków z Koœcio³ami innych tradycji i z ruchem ekumenicznym
jako ca³oœæ22 .
Po III Zgromadzeniu Ogólnym kontakty miêdzy ŒRK a RKP powa¿nie
siê wzmocni³y. Na zaproszenie Patriarchatu Moskiewskiego w 1964 r. obradowa³ w Odessie Komitet Wykonawczy Rady, a w 1966 r. odby³o siê w Zagorsku
posiedzenie Komitetu Roboczego Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a. Wzorem
Patriarchatu Konstantynopola, Patriarchat Moskiewski ustanowi³ w 1962 r.
swoje przedstawicielstwo w ŒRK w Genewie. Pierwszym dyrektorem zosta³
ks. prof. Witalij Borowoj, który nastêpnie obj¹³ stanowisko zastêpcy dyrektora
Sekretariatu Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a. Dziêki swemu przedstawicielstwu RKP uzyska³ bezpoœredni wgl¹d w pracê wszystkich organów w ŒRK.
Wa¿nym wydarzeniem by³a równie¿ wizyta w latach szeœædziesi¹tych w siedzibie ŒRK patriarchy Aleksego I.
Kierownik Wydzia³u Zagranicznego RKP metropolita Leningradu Nikodem (1929-1978) przemawiaj¹c na IV Zgromadzeniu Ogólnym w Uppsali
(1968), dokona³ podsumowania 7-letniej wspó³pracy z ŒRK. Stwierdzi³, ¿e
przyst¹pienie Koœcio³a rosyjskiego jak i innych Koœcio³ów prawos³awnych do
Rady nie mia³o i nie ma ¿adnej jakoœci eklezjologicznej. Tak¹ jakoœci¹ nie jest
zreszt¹ ani ruch ekumeniczny, ani Rada, ani sztab genewski. Metropolita
stwierdzi³ dos³ownie: „Dla œwiadomoœci prawos³awnej by³o oczywiste od samego pocz¹tku, ¿e wspó³praca w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów (…) oznaczaæ
bêdzie nieuniknione zanurzenie siê w sferze protestantyzmu i (…) pewien wariant kenosis (…) Ten stan rzeczy przestanie istnieæ dopiero wówczas, gdy
wszystkie Koœcio³y chrzeœcijañskie osi¹gn¹ jednomyœlnoœæ w wyznawaniu
wiary, tzn. gdy wiara wszystkich Koœcio³ów – cz³onków Œwiatowej Rady Koœcio³ów – bêdzie zgodna z wiar¹ pierwotnego, nie podzielonego Koœcio³a, przy
czym ich prawowiernoœæ lub, jeœli wolicie, ich ortodoksja nie musi koniecznie
21
22
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pokrywaæ siê z ortodoksj¹ tego lub innego Koœcio³a lokalnego, w tym tak¿e z
ortodoksj¹ Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego”23 .
W 1973 r. ukaza³o siê orêdzie nowego patriarchy moskiewskiego Pimena
(1910-1990), które skoncentrowa³o swoj¹ krytykê na zwo³anej przez ŒRK
Œwiatowej Konferencji Misyjnej, która prze³omie 1972 i 1973 odby³a siê w
Bangkoku (Tajlandia).
Orêdzie wyliczywszy najpierw pozytywne punkty dokumentu koñcowego
z Bangkoku, stwierdza³o z ubolewaniem, ¿e jest w nim tak¿e wiele stwierdzeñ
negatywnych, które zbawienie pojmuj¹ jako „skrajny horyzontalizm”. Nie
mówi siê nic o ostatecznym celu zbawienia, tj. o wiecznym ¿yciu w Bogu.
ŒRK musi siê sprzeciwiæ temu fa³szywemu pojêciu zbawienia. „U wielu
chrzeœcijan, którym droga jest tradycja dawnego Koœcio³a, po³o¿enie nacisku
prawie wy³¹cznie na wymiar poziomy zbawienia mo¿e wywo³aæ wra¿enie, ¿e
wspó³czesny ekumenizm ka¿e wstydziæ siê g³oszenia Chrystusa ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego, mocy i m¹droœci Bo¿ej. Z powodu tej tendencji i nieuzasadnionej obawy przed zacofaniem i utrat¹ popularnoœci przemilcza siê
sam¹ istotê Ewangelii”24 .
Trzy miesi¹ce po zakoñczeniu V Zgromadzenia Ogólnego w Nairobi
(1975) Synod RKP wystosowa³ do ŒRK pismo, w którym ustosunkowa³ siê do
powziêtych uchwa³. By³ to pierwszy przypadek, ¿e jeden z Koœcio³ów prawos³awnych dokona³ oceny Zgromadzenia Ogólnego w tak oficjalnej formie.
Obok zadowolenia z ogólnego przebiegu obrad, w piœmie znalaz³o siê tak¿e
wiele s³ów krytycznych. W³adze zwierzchnie RKP wyrazi³y m.in. ubolewanie, ¿e prawos³awie nie by³o nale¿ycie reprezentowane wœród g³ównych prelegentów Zgromadzenia, z dezaprobat¹ wypowiada³y siê o postêpowaniu
tych, którzy w Nairobi krytykowali prawos³awnych za to, i¿ nie praktykuj¹ interkomunii. Pismo Synodu przypomina³o, ¿e pierwszorzêdnym celem ruchu
ekumenicznego jest poszukiwanie jednoœci w wierze. Przestrzega³o przed
niebezpieczeñstwem przypisywania Radzie statusu jakiegoœ „ponad-Koœcio³a”, niezale¿nego znaczenia eklezjologicznego lub pewnej roli profetycznej, które mia³yby sprawiæ, i¿ jedno z nastêpnych zgromadzeñ ogólnych bêdzie mog³o staæ siê prawdziwym, powszechnym soborem wszystkich chrzeœcijan25 .

23
Por. Metropolitan Nikodem, The Russian Orthodox Church and the Ecumenical Movement, „The Ecumenical Review”, Geneva 1969, nr 2, s. 116nn.
24
Cyt. za: „¯ycie i myœl”, Warszawa 1974, nr 3, s. 138nn.
25
Polski przek³ad tego dokumentu zamieœci³ „Biuletyn ekumeniczny” Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, Warszawa 1976 nr 4, s. 9nn.
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Stosunki ekumeniczne po upadku komunizmu
Rzecz¹ znamienn¹ by³o to, ¿e wraz z upadkiem komunizmu na pocz¹tku
lat 90. XX w. pogorszy³y siê stosunki ekumeniczne miêdzy Wschodem a Zachodem. Dodaæ trzeba, ¿e ustrój komunistyczny zdominowa³ ¿ycie politycznospo³eczne szczególnie w krajach tradycyjnie prawos³awnych. W reakcji na
powsta³¹ sytuacjê patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I (ur. 1940) zwo³a³ w
po³owie marca 1992 r. w Stambule konsultacjê zwierzchników Koœcio³ów autokefalicznych i autonomicznych. Orêdzie, opublikowane na zakoñczenie spotkania, zwróci³o uwagê na g³ówne problemy, z jakimi w owym momencie historycznym by³y konfrontowane Koœcio³y prawos³awne26 .
W pierwszej kolejnoœci zwierzchnicy zwracali uwagê na zagro¿enie jednoœci prawos³awia przez grupy schizmatyckie i zobowi¹zywali siê wzajemnie
do potêpiania takich grup i unikania wszelkiej wspólnoty z nimi. Nastêpnie dawali wyraz rozczarowaniu, ¿e po za³amaniu siê rz¹dów komunistycznych, które „w sposób tak bardzo bolesny przeœladowa³y i drêczy³y wiele Koœcio³ów
prawos³awnych”, oczekiwali braterskiego wsparcia lub przynajmniej zrozumienia dla ich tragicznej sytuacji finansowej i pastoralnej, która wytworzy³a
siê po 50 lub nawet 70 latach bezwzglêdnych przeœladowañ. Zamiast tego kraje
tradycyjnie prawos³awne uznano za „tereny misyjne”. W kontekœcie tym
zwierzchnicy potêpili szczególnie dzia³alnoœæ zwi¹zanych z Rzymem unitów, a
tak¿e aktywnoœæ misyjn¹ fundamentalistów protestanckich.
Nawi¹zuj¹c do uczestnictwa swoich Koœcio³ów w pracach ŒRK, prawos³awni zwierzchnicy odrzucili zdecydowanie „pewne najnowsze tendencje wystêpuj¹ce w ruchu ekumenicznym, jak dopuszczenie kobiet do urzêdu kap³añskiego lub u¿ywanie inkluzyjnego jêzyka w odniesieniu do Boga, gdy¿ s¹ one
powa¿n¹ przeszkod¹ w przywróceniu jednoœci”.
Konsultacja nie by³a w stanie zapobiec polaryzacji postaw w niektórych
Koœcio³ach prawos³awnych. W Gruzji ujawni³ siê antyekumeniczny nurt nacjonalistyczny, który sta³ siê powa¿nym zagro¿eniem dla jednoœci Koœcio³a
prawos³awnego. Nie chc¹c dopuœciæ do roz³amu, kierownictwo Koœcio³a podjê³o w maju 1997 r. decyzjê w sprawie wyst¹pienia z ŒRK. Schizma koœcielna w Bu³garii, powsta³a na tle sporów wokó³ kolaborowania czêœci hierarchów z w³adz¹ komunistyczn¹, by³a jednym z powodów, ¿e równie¿ tamtejszy Koœció³ prawos³awny postanowi³ w 1998 r. zrezygnowaæ z cz³onkostwa
w Radzie.
26
Por. Spotkanie zwierzchników Koœcio³ów prawos³awnych, Stambu³, Fanar, 13-15 marca 1992: Orêdzie, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1992 nr 2, s. 108-111.
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Pozosta³e Koœcio³y prawos³awne postanowi³y ograniczyæ swoj¹ aktywnoœæ podczas najbli¿szego VIII Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w Harare (Zimbabwe, 1998). Wiêkszoœæ z nich wys³a³a do Harare reprezentantów ni¿szego
szczebla koœcielnego. RKP, któremu – jako najwiêkszemu Koœcio³owi cz³onkowskiemu ŒRK – przydzielono 25 mandatów, wys³a³ na obrady tylko piêciu
delegatów, wœród których nie by³o ani jednego biskupa27 .
Lider delegacji RKP o. Hilarion Alfiejew (ur. 1966) ostrzeg³ Radê, ¿e
jeœli nie przeprowadzi radykalnych reform, to wiêkszoœæ Koœcio³ów prawos³awnych opuœci jej szeregi. „Chcemy radykalnej reformy ŒRK, tak aby sta³a
siê ona prawdziwym domem dla prawos³awnych w 21. stuleciu”. Jego zdaniem, Koœcio³y tradycji prawos³awnej i protestanckiej „rozwijaj¹ siê w przeciwnym kierunku”. Podczas gdy te pierwsze s¹ za utrzymaniem tradycyjnych
wartoœci chrzeœcijañskich, wiele Koœcio³ów protestanckich „przejmuje liberalne wartoœci Zachodu i odrzuca po kolei tradycyjne wartoœci chrzeœcijañskie”28 .
Dla poprawy stosunków z prawos³awnymi Koœcio³ami cz³onkowskimi,
Zgromadzenie podjê³o uchwa³ê w sprawie powo³ania Komisji Nadzwyczajnej
ds. prawos³awnego uczestnictwa w pracach ŒRK. Jej cz³onkami mieli byæ w
po³owie prawos³awni i w po³owie reprezentanci innych Koœcio³ów cz³onkowskich. Mia³a ona zbadaæ mo¿liwoœci uzyskania przez prawos³awnych wiêkszych wp³ywów w Radzie oraz sformu³owaæ propozycje dotycz¹ce koniecznych zmian w jej strukturze, stylu i etosie29 .
Mimo tej uchwa³y RKP postanowi³ zawiesiæ swoje uczestnictwo w pracach Komitetu Naczelnego ŒRK. O. Alfiejew wyjaœni³: „Jeœli bêdziemy zadowoleni z osi¹gniêæ Komisji, podejmiemy na nowo nasz¹ pracê w Komitecie
Naczelnym. Jeœli nie, nasz Koœció³ wycofa siê z ŒRK”30 .
Komisja Nadzwyczajna odby³a w latach 1999-2002 cztery posiedzenia.
Plonem jej pracy by³ raport, którego zalecenia przyj¹³ Komitet Naczelny ŒRK
wiêkszoœci¹ g³osów31 .
Koœció³ rosyjski swoj¹ bardzo krytyczn¹ postawê wobec ŒRK i ruchu
ekumenicznego wyartyku³owa³ szczególnie dobitnie w dokumencie, przyjêtym

27
Por. listê uczestników w: Together on the Way. Official Report of the Eighth Assembly of the World Council of Churches, D. Kessler (red.), Geneva 1999, s. 282nn.
28
WypowiedŸ zaczerpniêta z materia³ów powielonych VIII Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w Harare
(1998).
29
Together on the Way..., s. 152.
30
WypowiedŸ zaczerpniêta z materia³ów powielonych VIII Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w Harare
(1998).
31
Raport koñcowy Komisji Nadzwyczajnej do spraw uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach Œwiatowej Rady Koœcio³ów, SiDe 2003 nr 1, s. 72-123.
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podczas jubileuszowego Synodu Biskupów w Moskwie, który obradowa³ w
sierpniu 2000 r., a wiêc ju¿ po podjêciu dzia³alnoœci przez Komisjê Nadzwyczajn¹.
Dokument poœwiêcony ekumenizmowi, zatytu³owany „Podstawowe zasady postawy Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego wobec innych wyznañ chrzeœcijañskich”32 stwierdza, ¿e Koœció³ rosyjski jest bardzo zaanga¿owany w pracy ekumenicznej, pragnie jednoœci powszechnego Koœcio³a Chrystusowego i
uwa¿a podzia³ chrzeœcijañstwa za grzech. Jednoczeœnie podkreœla, ¿e Koœció³
prawos³awny jest w rzeczywistoœci prawdziwym Koœcio³em, a nie jednym
spoœród innych o równej randze Koœcio³ów. „Koœció³ prawos³awny jest prawdziwym Koœcio³em, w którym przechowana jest w sposób nietkniêty Œwiêta
Tradycja i pe³nia zbawczej ³aski Boga”33 . Tote¿ wszelkie kroki ku jednoœci,
podejmowane z chrzeœcijanami, którzy ‘oddzielili siê’ od Koœcio³a prawos³awnego, s¹ mo¿liwe tylko pod warunkiem zaakceptowania dogmatów i tradycji
prawos³awnej.
W odniesieniu do Koœcio³ów nieprawos³awnych dokument stwierdza, ¿e
Koœció³ rosyjski nie mo¿e uznaæ „równoœci wyznañ (…) Istniej¹ce ró¿nice
dogmatyczne trzeba przezwyciê¿aæ a nie po prostu omijaæ”. Jednak¿e dodaje
siê, ¿e Koœcio³y nieprawos³awne „nigdy nie by³y uwa¿ane przez Koœció³ prawos³awny jako ca³kowicie pozbawione Bo¿ej £aski”.
Dokument, doceniaj¹c liczne wysi³ki podejmowane w biegu dziejów na
rzecz przywrócenia jednoœci koœcielnej, skupia szczególn¹ uwagê na dialogach
teologicznych z Koœcio³ami nieprawos³awnymi. Ocenia pozytywnie godne
uwagi osi¹gniêcia w tym zakresie na p³aszczyŸnie œwiatowej. Zwraca jednak
uwagê, ¿e szczególnie w ostatnim czasie powsta³y na tym polu trudnoœci. Stosunki z Koœcio³em anglikañskim s¹ mocno obci¹¿one wskutek dopuszczania
kobiet do kap³añstwa i urzêdu biskupiego. Dokument wypowiada siê pozytywnie na temat dwustronnych rozmów z Koœcio³em luterañskim i reformowanym.
Jednak tym, co spotkanie z protestantyzmem czyni tak trudnym, jest ŒRK, jej
ekumeniczne koncepcje, a szczególnie jej polityka w ostatnich latach. Dla RKP
cz³onkostwo w ŒRK sta³o siê po VII Zgromadzeniu Ogólnym w Canberrze
(1991) problematyczne34 .
Dokument Koœcio³a rosyjskiego przypomina³, ¿e z ostr¹ krytyk¹ prawos³awia spotka³y siê d¹¿enia wielu Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK zmierzaj¹ce do
wprowadzenia interkomunii i ordynacji kobiet oraz nowej oceny homoseksualizmu, a tak¿e dzia³alnoœæ misyjna zachodnich Koœcio³ów protestanckich na tradySzerokie omówienie tego dokumentu w: SiDE 2001 nr 1, s. 119-122.
Tam¿e, s. 119.
34
Tam¿e, s. 121.
32
33

42

ARTYKU£Y

ROSYJSKI KOŒCIÓ£ PRAWOS£AWNY A RUCH EKUMENICZNY

cyjne prawos³awnym obszarze. Poza tym w stosunku do liczby swoich wiernych
Koœcio³y prawos³awne czuj¹ siê w ŒRK niedostatecznie reprezentowane i pozbawione mo¿liwoœci z³o¿enia odpowiedniego œwiadectwa o jednoœci Koœcio³a.
W kontekœcie tym nastêpuje ostra krytyka wspó³czesnych, bêd¹cych pod
silnym wp³ywem protestantyzmu koncepcji teologii ekumenicznej („jednoœæ w
wieloœci”, „pojednana ró¿norodnoœæ”) jako nie daj¹cych siê pogodziæ z prawos³awn¹ nauk¹ o Koœciele, a zatem nie do zaakceptowania. Ka¿dy nowy krok,
który umacnia protestanckie pojmowanie Koœcio³a, „prowadzi do duchowego
samobójstwa Œwiatowej Rady Koœcio³ów”. ŒRK musi siê zreformowaæ dog³êbnie. RKP – czytamy w dokumencie – ograniczy³ swoj¹ aktywnoœæ w Radzie. Czuje siê zmuszony do zrewidowania swoich stosunków z ŒRK i liczy
siê ze zmian¹ swego statusu w tej wspólnocie. Konkretnie oznacza to, ¿e
przejdzie na status obserwatora albo ca³kiem wyst¹pi z Rady. Jednak „tego rodzaju decyzja zostanie podjêta dopiero wówczas, gdy wyczerpane zostan¹
wszystkie œrodki mog¹ce siê przyczyniæ do zmiany charakteru ŒRK”35 .
Metropolita Hilarion, stoj¹cy na czele Wydzia³u Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego, wyg³osi³ podczas X Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w
Pusan (Republika Korei, 2013) wyk³ad, który wielu delegatów przyjê³o ze zdziwieniem i wzburzeniem36 . W swoich rozwa¿aniach mówi³ on o dwóch wyzwaniach, z którymi konfrontowany jest dzisiaj œwiat chrzeœcijañski. Pierwszym
wyzwaniem – w jego opinii – jest „wojuj¹cy sekularyzm”, który w tak zwanych „krajach rozwiniêtych” staje siê coraz silniejszy. Natomiast drugim wyzwaniem jest „radykalny islamizm, który zagra¿a egzystencji chrzeœcijañstwa
w wielu regionach œwiata”37 .
Zdaniem przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego, w krajach by³ego
Zwi¹zku Sowieckiego, dzisiaj „ma miejsce bezprzyk³adny w swoim rozmiarze
renesans religijny”, o czym dowodzi choæby fakt, ¿e w Rosyjskim Koœciele
Prawos³awnym „w ostatnich 25 latach zbudowano lub podniesiono z ruin ponad 25 000 domów Bo¿ych”. Natomiast „w wielu krajach Europy Zachodniej
daje siê zauwa¿yæ zmniejszaj¹ca siê liczba cz³onków parafii, kryzys powo³añ,
klasztory i koœcio³y bywaj¹ zamykane”. Co gorsza, „coraz jawniej antychrzeœcijañska staje siê retoryka wielu polityków i funkcjonariuszy pañstwa, którzy
wzywaj¹ do zupe³nego wyrugowania religii z ¿ycia publicznego i rezygnacji z
podstawowych norm etycznych, które s¹ wspóln¹ w³asnoœci¹ wszystkich g³ównych tradycji religijnych”38 .

Tam¿e, s. 122.
Polski przek³ad: Metropolita Hilarion, G³os Koœcio³a musi byæ profetyczny, SiDE 2014 nr 1-2, s. 59-66.
37
Tam¿e, s. 60.
38
Tam¿e, s. 61.
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W opinii metropolity Hilariona, jednym z g³ównych celów dzia³añ wojuj¹cego sekularyzmu jest „konsekwentne niszczenie tradycyjnego pojêcia ma³¿eñstwa i rodziny”. Œwiadczy o tym „zjawisko równouprawnienia zwi¹zków
homoseksualnych z ma³¿eñstwem i przyznawane parom jednop³ciowym prawo
do adopcji dzieci”. W konsekwencji hierarcha prawos³awny dochodzi do wniosku, ¿e odchodzenie chrzeœcijan liberalnych od tradycyjnego rozumienia norm
etycznych oznacza, „¿e stoimy przed bardzo powa¿nym problemem naszego
wspólnego chrzeœcijañskiego œwiadectwa”. Pyta wiêc: „Czy mo¿emy z³o¿yæ
takie œwiadectwo, gdy w kwestiach nauki o moralnoœci, która dla zbawienia
jest równie wa¿na jak dogmatyka, jesteœmy tak g³êboko podzieleni?” W konkluzji stwierdza: „Œwiatowa Rada Koœcio³ów musi znaleŸæ swój samodzielny
g³os, który jest zrozumia³y dla dzisiejszych spo³eczeñstw a przy tym zwiastuje
nieprzemijaj¹ce wartoœci wiary chrzeœcijañskiej”39 .

Patriarchat Moskiewski – Koœció³ rzymskokatolicki
W tym samym 1961 roku, kiedy Patriarchat Moskiewski przystêpowa³ do
ŒRK, papie¿ Jan XXIII (1881-1963) zapowiedzia³, ¿e Sobór Watykañski II
zbierze siê w roku nastêpnym. Jednoczeœnie odpowiedzialny za kontakty z innymi Koœcio³ami watykañski Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan przystêpowa³ do nawi¹zywania kontaktów z innymi Koœcio³ami, w tym z patriarchatami
prawos³awnymi. Liczono, ¿e patriarcha Konstantynopola, wykazuj¹cy du¿e zainteresowanie zbli¿aj¹cym siê soborem, wyœle do Rzymu obserwatorów. Jednak¿e okaza³o siê, ¿e po zbadaniu opinii innych Koœcio³ów prawos³awnych,
Patriarchat Konstantynopola uzna³, i¿ nie nadszed³ jeszcze czas na przyjêcie
zaproszenia. Ku ogólnemu zdumieniu, z zaproszenia skorzysta³ Patriarcha Moskiewski, wysy³aj¹c do Rzymu dwóch obserwatorów. Tu¿ przed otwarciem
obrad, w paŸdzierniku 1962 r., do Rzymu przyby³o dwóch obserwatorów tego
Koœcio³a: Witalij Borowoj i W³odzimierz Kotlarow (ur. 1929). Fakt ten by³
przyczyn¹ nieporozumieñ wewn¹trz prawos³awia. Patriarchat moskiewski t³umaczy³ siê, ¿e przyjmuj¹c zaproszenie przypuszcza³, ¿e Konstantynopol równie¿ to uczyni³. Napiêcie nie trwa³o jednak d³ugo. Sobór Watykañski II obradowa³ w latach 1962-65. Na jego nastêpnych sesjach liczba obserwatorów prawos³awnych wzros³a40 .
39
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W styczniu 1964 roku dosz³o w Jerozolimie do historycznego spotkania
papie¿a Paw³a VI (1897-1978) i patriarchy Konstantynopola Athenagorasa I
(1886-1972). Nieca³e dwa lata póŸniej, 7 grudnia 1965 roku, w przeddzieñ zamkniêcia obrad Soboru, w Rzymie i Konstantynopolu (Stambule) dosz³o do
zniesienia ekskomunik z 1054 roku. Od tego czasu ka¿dy nowy patriarcha Konstantynopola sk³ada wizytê w Rzymie, a ka¿dy nowy papie¿ – w Konstantynopolu. Papie¿ Jan Pawe³ II (1921-2005) podczas swojej wizyty w Konstantynopolu w 1979 roku podpisa³ z ówczesnym patriarch¹ Dimitriosem I (1914-1991)
wspóln¹ deklaracjê ustanawiaj¹c¹ podjêcie dialogu katolicko-prawos³awnego
na szczeblu œwiatowym41 . Od 1980 r. Komisja Teologiczna Katolicko-Prawos³awna spotyka siê co dwa lata na sesjach plenarnych. W jej pracach uczestnicz¹ reprezentanci wszystkich autokefalicznych Koœcio³ów prawos³awnych, w
tym równie¿ Koœcio³a rosyjskiego.
Poczynaj¹c od Soboru Watykañskiego II szczególne wiêzi zawi¹za³y siê
miêdzy watykañskim Sekretariatem ds. Jednoœci Chrzeœcijan a Patriarchatem
Moskiewskim. Œwiêty Synod RKP wyda³ ju¿ w 1967 roku dekret uznaj¹cy wa¿noœæ ma³¿eñstw zawieranych pomiêdzy prawos³awnymi i katolikami w obecnoœci kap³ana katolickiego. PóŸniej dopuszczono do Komunii œw., udzielanej
wed³ug rytu prawos³awnego, tych katolików, którym ich Koœció³ nie móg³ zapewniæ opieki duszpasterskiej. Obie decyzje by³y odpowiedzi¹ na podobne inicjatywy Koœcio³a katolickiego wzglêdem prawos³awia.
Oficjalne rozmowy miêdzy przedstawicielami tych Koœcio³ów rozpoczê³y siê w 1967 roku. Obradowano wówczas w Leningradzie nad katolick¹ doktryn¹ spo³eczn¹. Po raz drugi spotkano siê w Bari (W³ochy), w 1970 r., gdzie
zajêto siê tematem: „Rola chrzeœcijan w rozwijaj¹cym siê spo³eczeñstwie”.
Trzecia runda rozmów toczy³a siê w Zagorsku k. Moskwy, w 1973 r., a dotyczy³a miejsca Koœcio³a w zmieniaj¹cym siê œwiecie42 . Czwarte spotkanie, odbywaj¹ce siê w Trydencie, w 1975 r., pod ogólnym has³em: „Chrzeœcijañskie
zwiastowanie zbawienia w œwiecie bêd¹cym w procesie przemian”, podjê³o
wiele kwestii eklezjologicznych, jak stosunek chrzeœcijan do innych religii i
ideologii, relacjê zachodz¹c¹ miêdzy Koœcio³em lokalnym a Koœcio³em uniwersalnym, koncepcjê autorytetu w Koœciele43 . Powy¿sza tematyka by³a konty-

40
L. Vischer, The Ecumenical Movement and the Roman Catholic Church, w: H.E. Fey (red.), The Ecumenical Advance. A History of the Ecumenical Movement, London 1979, s. 323.
41
Por. Wspólne oœwiadczenie papie¿a Jana Paw³a II i patriarchy ekumenicznego Dymitriosa I, „WiêŸ”,
Warszawa 1980 nr s., s. 19n.
42
Wspólny komunikat o trzecim spotkaniu teologów Koœcio³ów Rzymskokatolickiego i Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, „Chrzeœcijanin w œwiecie” 1973 nr 6, s. 93nn.
43
Rozmowy miêdzy Koœcio³em katolickim a Patriarchatem Moskiewskim, „Biuletyn ekumeniczny”, Komisja Episkopatu ds. Ekumenizmu, Warszawa 1976 nr 1, s. 14n.
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nuowana podczas pi¹tego spotkania przedstawicieli Watykanu i Patriarchatu
Moskiewskiego, zorganizowanego w Odessie, w 1980 r.44 .
Upadek komunizmu spowodowa³ jednak, ¿e stosunki Watykanu z Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym uleg³y znacznemu pogorszeniu. Z³o¿y³y siê na
to g³ównie dwie przyczyny.
Pierwsza przyczyna to Koœcio³y unickie. Przypomnijmy, ¿e w 1596 roku
na mocy porozumienia w Brzeœciu diecezje prawos³awne dzia³aj¹ce na
wschodnich terenach ówczesnej Rzeczypospolitej zawar³y uniê z Rzymem,
która polega³a na uznaniu w³adzy papie¿a przy jednoczesnym zagwarantowaniu dotychczasowego obrz¹dku wschodniego. W wyniku rozbiorów unia ta zosta³a zlikwidowana na terenach, które przejê³a Rosja, przetrwa³a jedynie w
by³ym zaborze austriackim. Po roku 1918 tereny te znalaz³y siê w granicach II
Rzeczypospolitej, a w wyniku II wojny œwiatowej wesz³y w sk³ad ZSRR. W³adza sowiecka zlikwidowa³a uniê, a wiernym da³a tylko jedn¹ mo¿liwoœæ –
przy³¹czenie siê do RKP. Po upadku ZSRR unici, w liczbie ok. 5 mln wiernych,
odrodzili siê jako odrêbna wspólnota na Ukrainie Zachodniej. Patriarchat Moskiewski, któremu parafie te dotychczas podlega³y, nie potrafi do dzisiaj pogodziæ siê z t¹ sytuacj¹.
Drugi zarzut wysuwany przez Patriarchat Moskiewski powiada³, ¿e Koœció³ rzymskokatolicki pod pozorem pracy duszpasterskiej wœród swoich wiernych prowadzi dzia³alnoœæ prozelick¹ wœród prawos³awnych na terenie Rosji.
Pole konfliktu powsta³o na pocz¹tku 2002 roku, gdy Watykan ustanowi³ w Rosji
regularne struktury koœcielne. Patriarchat Moskiewski uzna³ ten krok za nieprzyjazny i psuj¹cy perspektywy poprawy stosunków miêdzy obu Koœcio³ami.
Wspomniany dokument z Synodu Biskupów w Moskwie z 2000 r., zatytu³owany „Podstawowe zasady postawy Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego
wobec innych wyznañ chrzeœcijañskich” stwierdza³, ¿e rozmowy z Koœcio³em
rzymskokatolickim zosta³y przerwane, gdy¿ Koœció³ ten od prze³omu politycznego uprawia na terytorium prawos³awnym dzia³alnoœæ prozelick¹, a ponowne
umocnienie siê Koœcio³ów unickich nie sprzyja porozumiewaniu siê. „Dialog
teologiczny z Koœcio³em rzymskokatolickim musi rozwijaæ siê paralelnie do
oceny najwa¿niejszych problemów stosunków wzajemnych. Najwa¿niejszymi
tematami dialogu s¹ unia i prozelityzm”45 .
Pogorszenie stosunków Patriarchatu Moskiewskiego z Watykanem nie
oznacza³o jednak ca³kowitego zerwania wzajemnych kontaktów. Œwiadcz¹ o
tym wizyty dygnitarzy watykañskich w Moskwie i rosyjskich w Watykanie.
44
Pi¹te spotkanie delegacji Koœcio³a Rzymskokatolickiego oraz Patriarchatu Moskiewskiego, „Biuletyn
ekumeniczny”, Komisja Episkopatu ds. Ekumenizmu, Warszawa 1980 nr 3, s.41nn.
45
Cyt. za: SiDE 2001 nr 1, s. 121.
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Kardyna³ Walter Kasper (ur. 1933), przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds.
Jednoœci Chrzeœcijan, po swojej wizycie w Moskwie w 2005 r. ujawni³ w Radio
Watykañskim, ¿e wkrótce rozpoczn¹ siê rozmowy z Patriarchatem Moskiewskim na temat prymatu papieskiego oraz Koœcio³a greckokatolickiego. Z kolei
s³u¿by prasowe Patriarchatu poinformowa³y, ¿e kard. Kasper obieca³ prawos³awnym, i¿ na terenie Rosji nie bêdzie greckokatolickich struktur koœcielnych46 .
W roku nastêpnym (luty 2006) na osobiste zaproszenie patriarchy Aleksego II (1929-2008) w stolicy Rosji przebywa³ kard. Roger Etchegaray (ur. 1922),
emerytowany przewodnicz¹cy Papieskiej Rady „Iustitia et PAX”. Kardyna³
wezwa³ katolików rosyjskich do „otwarcia siê na dialog z prawos³awnymi”
pomimo napiêtych stosunków. Przekaza³ te¿ list papie¿a Benedykta XVI (ur.
1927) do patriarchy Aleksego II z ¿yczeniami imieninowo-urodzinowymi oraz
medal pami¹tkowy z okazji rozpoczêcia pontyfikatu. Patriarcha w odpowiedzi
wyrazi³ nadziejê, ¿e wraz z „prymasem Koœcio³a rzymskokatolickiego” bêdzie
móg³ przeciwstawiaæ siê sekularyzmowi i zagro¿eniu wartoœci chrzeœcijañskich47 .
W maju 2006 Benedykt XVI przyj¹³ na audiencji ówczesnego przewodnicz¹cego Wydzia³u Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego, metropolitê
smoleñskiego i kaliningradzkiego Cyryla (ur. 1946), póŸniejszego patriarchê.
Komunikat Patriarchatu stwierdza³: „Uznano za po¿yteczne wypracowanie
wspólnego stanowiska w sprawach bioetyki. Za niezbêdne uznano te¿ zespolenie wysi³ków obu Koœcio³ów w obronie i umocnieniu instytucji rodziny i wartoœci ¿ycia ludzkiego”48 .
Podczas kolejnej wizyty w Rosji (maj 2008) kard. Walter Kasper spotka³
siê z patriarch¹ Aleksym II, któremu przekaza³ list od Benedykta XVI. Po jej
zakoñczeniu wyrazi³ przekonanie, ¿e droga pojednania „nie bêdzie ³atwa, ale
jest nadzieja”. Pewn¹ trudnoœæ stanowi¹ „powa¿ne problemy miêdzy Konstantynopolem i Moskw¹”. „My nie mo¿emy ingerowaæ, poniewa¿ jest to wewnêtrzna kwestia prawos³awia, bêdziemy jednak nalegaæ, aby znaleziono rozwi¹zanie b¹dŸ jakiœ kompromis, dlatego, ¿e dalszy dialog bez RKP choæ nie
by³by niemo¿liwy, by³by niezwykle trudny. My chcemy prowadziæ dialog ze
wszystkimi Koœcio³ami prawos³awnymi jako ca³oœci¹ i mamy nadziejê na
osi¹gniêcie tego celu”49 . W grudniu 2008 r. kardyna³ uczestniczy³ w pogrzebie
patriarchy Aleksego II50 , natomiast 1 lutego 2009 r. przewodniczy³ delegacji

SiDE 2006 nr 1-2, s. 268.
SiDE 2006 nr 1-2, s. 279.
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SiDE 2007 nr 1-2, s. 327.
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SiDE 2009 nr 1, s. 145.
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katolickiej podczas intronizacji nowego patriarchy – Cyryla I51 . Nowy przewodnicz¹cy Wydzia³u Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego metropolita
Hilarion we wrzeœniu tego samego roku zosta³ przyjêty na audiencji przez papie¿a Benedykta XVI, przy tej okazji spotka³ siê tak¿e z kard. Walterem
Kasprem52 . Hierarcha ten powita³ z zadowoleniem nawi¹zanie w grudniu 2009
r. stosunków dyplomatycznych miêdzy Rosj¹ a Stolic¹ Apostolsk¹53 .
Kard. Kurt Koch (ur. 1950), który w lipcu 2010 r. stan¹³ na czele Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, ju¿ w marcu 2011 uda³ siê z pierwsz¹
wizyt¹ do Moskwy. Wraz z patriarch¹ Cyrylem I stwierdzili wspólnie, ¿e
mimo ró¿nic teologicznych oba Koœcio³y mog¹ œciœle wspó³pracowaæ w tych
obszarach, w których stanowiska s¹ zbie¿ne. Dotyczy to obrony tradycyjnych
wartoœci chrzeœcijañskich w Europie, obecnoœci wartoœci chrzeœcijañskich w
sferze ekonomiczno-spo³ecznej, przestrzegania zasad moralnych w badaniach
naukowych i bioetyki. Rozmowa dotyczy³a tak¿e przeciwstawiania wartoœci liberalnych wartoœciom chrzeœcijañskim i próbom dyskredytowania tych ostatnich54 .
Podczas kolejnego spotkania Cyryla I z kard. Kochem w Moskwie (18
grudnia 2013) patriarcha powiedzia³: wi¹¿emy wielkie nadzieje z wybraniem
papie¿a Franciszka (ur. 1936), gdy¿ wiele z tego, o czym on mówi, co proponuje Koœcio³owi, œwiatu i spo³eczeñstwu, pokrywa siê z nasz¹ wizj¹. Podkreœli³
zbie¿noœæ pogl¹dów z papie¿em w wielu wspó³czesnych sprawach. Zwróci³
uwagê na wspólne postrzeganie takich zagadnieñ, jak ocena sytuacji na Bliskim Wschodzie, „gdzie dzisiaj trwaj¹ przeœladowania chrzeœcijan”, zachowanie tradycyjnych wartoœci rodzinnych czy problemy niesprawiedliwoœci spo³ecznej55 .
Z ró¿nych wypowiedzi patriarchy Cyryla I oraz metropolity Hilariona
mo¿na siê zorientowaæ, w jakich dziedzinach czo³owi reprezentanci RKP
widz¹ wspóln¹ p³aszczyznê wspó³pracy miêdzy Patriarchatem Moskiewskim a
Koœcio³em rzymskokatolickim. Podkreœlaj¹ oni, ¿e ró¿nice teologiczne, które
s¹ raczej nie do przezwyciê¿enia, nie stanowi¹ przeszkody dla wspó³pracy w
sferze „obrony tradycyjnych wartoœci chrzeœcijañskich”56 . Widz¹ mo¿liwoœæ
sojuszu w obronie tradycyjnego chrzeœcijañstwa przed wyzwaniami wspó³czesnego „wojuj¹cego liberalizmu lub ateizmu”57 . Nawo³uj¹ Koœció³ rzymskokaSiDE 2009 nr 2, s. 194.
SiDE 2010 nr 1, s. 166.
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tolicki do wspólnego umocnienia instytucji rodziny i wartoœci ¿ycia oraz wystêpowania przeciwko medyczno-biologicznym eksperymentom niezgodnym z postaw¹ szacunku dla godnoœci osoby ludzkiej58 . Widz¹ mo¿liwoœæ osi¹gniêcia
zgody w problemach moralnych i spo³ecznych oraz potrzebê zawarcia praktycznego sojuszu, np. w rozwijaniu wspólnego rozumienia misji59 .
Zbli¿enie miêdzy Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym a Koœcio³em
Rzymskokatolickim komplikuj¹ tarcia miêdzy Moskw¹ a Konstantynopolem.
G³ównym przedmiotem trwaj¹cego od wielu lat sporu jest sprawa prawos³awnych Estoñczyków, którzy po upadku Zwi¹zku Sowieckiego zakwestionowali
jurysdykcyjn¹ przynale¿noœæ do Patriarchatu Moskiewskiego, poddaj¹c siê pod
jurysdykcjê Konstantynopola. Moskwa do dnia dzisiejszego ma problem z
uznaniem tego faktu.
Wspólna Miêdzynarodowa Komisja dla Dialogu Teologicznego miêdzy
Koœcio³em Rzymskokatolickim a Koœcio³em Prawos³awnym, obraduj¹ca w
Rawennie w paŸdzierniku 2007 r., przyjê³a dokument zatytu³owany „Konsekwencje eklezjologiczne i kanoniczne sakramentalnej natury Koœcio³a. Eklezjalna komunia, koncyliarnoœæ i autorytet”, w którym stwierdzi³a, ¿e ¿aden
Koœció³ lokalny nie ma prawa zmieniaæ wyznania wiary sformu³owanego
przez ekumeniczne sobory, i ¿e miêdzy prawos³awiem a rzymskim katolicyzmem istnieje wspólne przekonanie o szczególnej roli biskupa Rzymu, jako
pierwszego poœród patriarchów. Jednoczeœnie dokument przypomina ró¿nice w
rozumieniu i sprawowaniu tego¿ papieskiego prymatu60 .
Negatywn¹ ocenê dokumentu z Rawenny wyda³ bp Hilarion, który stwierdzi³, ¿e bez udzia³u najwiêkszego Koœcio³a prawos³awnego dialog z katolicyzmem jest niepe³nowartoœciowy. Delegacja Koœcio³a rosyjskiego opuœci³a obrady w Rawennie na znak sprzeciwu wobec obecnoœci przedstawiciela estoñskiego prawos³awia. Bp Hilarion stwierdzi³, ¿e w dokumencie przytoczono
szereg w¹tpliwych dowodów i stwierdzeñ nie posiadaj¹cych oparcia w prawdzie historycznej, dlatego powinien byæ wnikliwie przestudiowany w ramach
Komisji Teologicznej RKP. Jego sprzeciw budzi³ m.in. paragraf 39 dokumentu,
utrzymuj¹cy, ¿e po schizmie z 1054 roku obydwa Koœcio³y w momentach kryzysowych zwo³ywa³y sobory, w których uczestniczyli biskupi Koœcio³ów lokalnych, pozostaj¹cy w jednoœci ze stolic¹ w Rzymie lub ze stolic¹ w Konstantynopolu. Bp Hilarion nie mo¿e siê zgodziæ, ¿e o prawos³awnoœci rosyjskiego
Koœcio³a ma decydowaæ jednoœæ z patriarch¹ Konstantynopola. Prymat biskupa
Rzymu powinien byæ, wed³ug niego, omawiany w nastêpnym etapie dialogu,
SiDE 2011 nr 1-2, s. 248n.
SiDE 2009 nr 1, s. 134n.
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poœwiêconym prymatowi w Koœciele powszechnym. Wyrazi³ on przy tym obawy, ¿e katolicy zechc¹ narzuciæ pojmowanie roli „pierwszego biskupa” podobnej do tej, jak¹ pe³ni obecnie papie¿, a „Patriarchat Konstantynopolski d¹¿yæ
bêdzie do przyznania mu praw w³adzy jurydycznej w prawos³awiu, jakiej obecnie nie posiada”61 .
Bp Hilarion w wywiadzie dla austriackiego Kathpress (2009) stwierdzi³,
¿e prymat w formie, „w jakiej jest obecnie sprawowany przez biskupa Rzymu
nie jest do zaakceptowania przez Koœció³ prawos³awny”. Strona prawos³awna
nie mo¿e przyj¹æ powszechnej w³adzy jurysdykcyjnej. Wspólne rozumienie
prymatu jest do pomyœlenia jedynie w formie, jaka by³a sprawowana w pierwszym tysi¹cleciu, a wiêc papie¿ jako primus inter pares. Dalszej dyskusji wymagaj¹ ponadto sprawy uznania soborów, czy te¿ kwestie zwi¹zane z chrystologi¹62 .
Krótko potem, ju¿ jako nowy szef Wydzia³u Zagranicznego (kwiecieñ
2009), Hilarion skrytykowa³ roszczenia Konstantynopola do reprezentowania
diaspory prawos³awnej na œwiecie, a tak¿e „tendencje upodobniaj¹ce prawos³awie do rzymskiego katolicyzmu”. Jego zdaniem, zamiar przekszta³cenia prawos³awia na wzór rzymskiego katolicyzmu z mocnym podkreœleniem prymatu
jest modelem centralistycznym i niezgodnym z prawos³awn¹ tradycj¹63 .
Nied³ugo po tej wypowiedzi patriarcha Cyryl I z³o¿y³ wizytê (4-6 lipca
2009) patriarsze ekumenicznemu Konstantynopola Bart³omiejowi I (ur.
1940), któr¹ Hilarion skomentowa³ jako now¹ kartê w dialogu wewn¹trzprawos³awnym. Rezultaty przesz³y wszelkie oczekiwania, nast¹pi³o przejœcie od
konfrontacji do zaufania i wspó³dzia³ania. Hierarcha wprawdzie podkreœli³,
¿e nadal istniej¹ kwestie sporne (Estonia, Ukraina), lecz problemy te mog¹
byæ „rozwi¹zywane w szczerym i otwartym dialogu, z szacunkiem dla obu
stron”64 .
Nieca³y rok póŸniej Bart³omiej przebywa³ w Rosji na zaproszenie Cyryla
(22-31 maja 2010). Przedmiotem rozmów by³y kwestie wspólnego œwiadectwa
chrzeœcijañskiego w zsekularyzowanym œwiecie wspó³czesnej Europy Zachodniej. Mówiono te¿ o przygotowaniach do Soboru Ogólnoprawos³awnego65 .
W miêdzyczasie odby³y siê dwie kolejne (XI i XII) sesje plenarne dialogu katolicko-prawos³awnego (Pafos, Cypr, 16-23 paŸdziernika 2009; Wiedeñ,
20-27 wrzeœnia 2010). Podczas pierwszej przeanalizowano i poprawiono szkic
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dokumentu o roli biskupa Rzymu we wspólnocie Koœcio³a w pierwszym tysi¹cleciu. Postanowiono, ¿e komitet koordynacyjny nadal bêdzie pracowa³ nad tym
tekstem66 . Rozmowy na ten temat kontynuowano podczas sesji w Wiedniu67 .

Wyboista droga wiod¹ca do spotkania
papie¿a i patriarchy
Nie jest tajemnic¹, ¿e papie¿ Jan Pawe³ II marzy³ o odwiedzeniu Rosji i
spotkaniu z patriarch¹ moskiewskim. By³ nawet gotów spotkaæ siê z nim na
neutralnym gruncie. W 1997 r. rozpatrywano spotkanie Jana Paw³a II z patriarch¹ Aleksym II z okazji Drugiego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Grazu (Austria), lecz nie da³o siê go zrealizowaæ z powodu wewn¹trzkoœcielnego oporu w Koœciele rosyjskim. Niekiedy da³y siê s³yszeæ opinie, ¿e przeszkodê stanowi³ fakt, i¿ papie¿ by³ Polakiem. Okaza³o siê jednak,
¿e nie dosz³o równie¿ do spotkania patriarchy moskiewskiego z Benedyktem
XVI, papie¿em-Niemcem. Zamys³ ten mia³ siê udaæ dopiero papie¿owi nie
wywodz¹cemu siê z Europy. Tak¿e jako miejsce spotkania wybrano kraj nieeuropejski.
Sprawa spotkania papie¿a z patriarch¹ moskiewskim powraca³a w ostatnich kilku latach wielokrotnie w wypowiedziach reprezentantów Patriarchatu
Moskiewskiego, zw³aszcza metropolity Hilariona. Np. w wypowiedzi z lutego
2009 r. przedstawiciel RKP nie wyklucza³ mo¿liwoœci spotkania papie¿a Benedykta XVI z patriarch¹ Cyrylem I, lecz jednoczeœnie dodawa³, ¿e najpierw
trzeba usun¹æ przeszkody, m.in. przypadki prozelityzmu. „Chcemy wypracowaæ wspólne stanowisko, i kiedy zostanie to osi¹gniête, zorganizowaæ takie
spotkanie”. Jednym z najtrudniejszych problemów jest otwieranie nowych parafii i diecezji greckokatolickich w zachodniej i wschodniej Ukrainie68 .
W zwi¹zku z nawi¹zaniem stosunków dyplomatycznych miêdzy Rosj¹ a Stolic¹ Apostolsk¹ (3 grudnia 2009) Hilarion zaznaczy³, ¿e spotkania papie¿a i
patriarchy nie da siê zorganizowaæ tak ³atwo, jak wys³anie ambasadora do
Watykanu. Jest ono mo¿liwe jedynie pod warunkiem, ¿e „bêdzie dobrze przygotowane”. Przeszkod¹ jest przede wszystkim sprawa Ukrainy Zachodniej,
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gdzie „istniej¹ napiêcia miêdzy prawos³awnymi a unitami”. Istniej¹ te¿ inne
sporne zagadnienia, np. ustanowienie diecezji katolickich w Rosji w 2002 r.
„bez wstêpnego uzgodnienia tego kroku z RKP”69 . Argumenty te powtórzy³
tak¿e w wypowiedzi ze stycznia 2010 r.70 oraz trzy lata póŸniej podczas rozmowy z dziennikarzami w Wiedniu (27 czerwca 2013)71 .
Hilarion podczas IV Europejskiego Forum Katolicko-Prawos³awnego w
Miñsku (3 czerwca 2014) oskar¿y³ grekokatolików o destruktywn¹ rolê na
Ukrainie i podwa¿anie relacji katolicko-prawos³awnych. Obarczy³ ich odpowiedzialnoœci¹ za narastanie konfliktu. „S³owa ich wiod¹cego arcybiskupa, hierarchów i duchownych oraz niezwykle upolitycznione stanowisko doprowadzi³y
do polaryzacji spo³eczeñstwa i nasilenia konfliktu, który ju¿ doprowadzi³ do
licznych ofiar” – stwierdzi³. Zaznaczy³, ¿e w przeciwieñstwie do Ukraiñskiego
Koœcio³a Prawos³awnego Patriarchatu Moskiewskiego unici ostentacyjnie poparli tylko jedn¹ stronê konfliktu. „Agresywne s³owa unitów, dzia³ania ukierunkowane na podwa¿anie kanonicznoœci Koœcio³a prawos³awnego (PM) i aktywne kontakty ze schizmatykami [prawos³awnym Patriarchatem Kijowskim] oraz
d¹¿enie do podzia³u jednego wielonarodowego Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego spowodowa³y ogromne szkody nie tylko na Ukrainie i jej obywatelom, ale tak¿e dialogowi katolicko-prawos³awnemu”72 .
Wypowiedzi reprezentanta Patriarchatu Moskiewskiego spotka³y siê z reakcj¹ ze strony abpa Œwiatos³awa Szewczuka (ur. 1970), zwierzchnika Koœcio³a greckokatolickiego na Ukrainie. W wywiadzie dla gazety „Dzieñ” abp
Szewczuk stwierdzi³, ¿e prawdziw¹ przyczyn¹ trudnoœci w relacjach naszego
Koœcio³a z RKP jest niezdolnoœæ Moskwy do przyznania, ¿e rosyjskie prawos³awie sta³o siê w rêkach Stalina narzêdziem przymusowej likwidacji Koœcio³a
greckokatolickiego na Ukrainie. Zaznaczy³, ¿e duchowieñstwo Patriarchatu
Moskiewskiego nie wyrazi³o dot¹d ubolewania z powodu zaw³aszczenia po II
wojnie œwiatowej w³asnoœci grekokatolików. Jego zdaniem, taka zdolnoœæ jest
niezbêdnym warunkiem procesu „leczenia pamiêci”73 .
Uzupe³niaj¹co dodajmy, ¿e 10 marca 2016 r. przypad³a 70 rocznica tzw.
„synodu lwowskiego”, który pod przemo¿nym naciskiem w³adz sowieckich
zadecydowa³ o przy³¹czeniu Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego do Patriarchatu Moskiewskiego. Z tej okazji prawos³awni intelektualiœci z Rosji,
Ukrainy, Bia³orusi oraz z diaspory wezwali Patriarchat Moskiewski do uznania
prawdy o zbrodniczej likwidacji w 1946 r. w ówczesnym ZSRR Ukraiñskiego
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Koœcio³a Greckokatolickiego. Autorzy listu prosz¹ „o przebaczenie za wszystkie niesprawiedliwoœci, których grekokatolicy byli ofiarami pod os³on¹ autorytetu Koœcio³a prawos³awnego”.

Spotkanie na Kubie
Do spotkania papie¿a Franciszka i prawos³awnego patriarchy moskiewskiego Cyryla I dosz³o na lotnisku w Hawanie 12 lutego 2016 r. 52 lata po
pierwszym spotkaniu papie¿a Paw³a VI z ekumenicznym patriarch¹ Konstantynopola Athenagorasem I i 50 lat po zniesieniu wzajemnych kl¹tw z 1054 r. –
by³o to pierwsze spotkanie papie¿a ze zwierzchnikiem najwiêkszego wspó³czeœnie Koœcio³a prawos³awnego, który ma wiêcej wiernych ni¿ pozosta³e 13 autokefalicznych Koœcio³ów prawos³awnych razem wziête. Bez Koœcio³a rosyjskiego trudno wyobraziæ sobie istotn¹ poprawê stosunków katolicko-prawos³awnych. Oœwiadczenie papie¿a Franciszka, ¿e jest gotów spotkaæ siê z
Cyrylem I „w ka¿dym miejscu i w ka¿dym terminie” u³atwi³o decyzjê stronie
rosyjskiej. Tak¿e Pawe³ VI i Athenagoras I spotkali siê w 1964 r. najpierw na
„gruncie neutralnym” w Jerozolimie.
Wybór lotniska jako miejsca spotkania mia³ szereg implikacji. Chodzi³o
poniek¹d o spotkanie, podczas którego ani papie¿ ani patriarcha nie byli goœciem lub gospodarzem. Nie by³o wspólnego nabo¿eñstwa i obecnoœci ludu koœcielnego. By³o to wiêc spotkanie na najni¿szej mo¿liwie protokolarnej p³aszczyŸnie, co stronie moskiewskiej u³atwi³o odejœcie od wysuwanych wczeœniej
warunków wstêpnych. Mimo to jego skutki s¹ dalekosiê¿ne.
„Wreszcie jesteœmy braæmi” - rozpocz¹³ Franciszek swe spotkanie z patriarch¹ moskiewskim Cyrylem, który odpowiedzia³ na to: „Teraz wszystko ju¿
jest ³atwiej”, na co z kolei papie¿ wyrazi³ przekonanie, ¿e „najwidoczniej jest
to wola Bo¿a”. Papie¿ podziêkowa³ Cyrylowi za to, ¿e przesun¹³ datê tego
wydarzenia na czas, gdy obaj znajd¹ siê w Ameryce £aciñskiej i zauwa¿y³, ¿e
Stolica Apostolska d¹¿y³a do tego spotkania. „W sercu by³o wielkie pragnienie
tego spotkania” - powiedzia³ Franciszek. Podkreœli³, podobnie jak wspomnia³ o
tym patriarcha, ¿e czas takiego spotkania jest bardzo odpowiedni. „Serdecznie
dziêkujê Waszej Œwi¹tobliwoœci, ¿e zmieni³ datê swej wizyty na Kubie, gdy ja
nie mog³em przybyæ na Wasz¹ pierwsz¹ propozycjê” - doda³ biskup Rzymu.
Równie¿ zwierzchnik RKP stwierdzi³, ¿e „spotkanie odbywa siê w prawid³owym czasie i w prawid³owym miejscu” i doda³, ¿e „nie ma przeszkód dla organizacji innych spotkañ”.
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Po wymianie pozdrowieñ i krótkiej rozmowie ludzie mediów opuœcili salê
i obaj hierarchowie z towarzysz¹cymi im osobami rozpoczêli spotkanie prywatne za zamkniêtymi drzwiami. W spotkaniu wziêli udzia³ – oprócz obu
zwierzchników koœcielnych – tak¿e kard. Kurt Koch i metropolita wo³oko³amski Hilarion.
Plonem krótkiego spotkania na Kubie by³o podpisanie opracowanej wczeœniej Wspólnej deklaracji. Liczy ona 30 punktów74 .
Franciszek i Cyryl zwracaj¹ siê „przede wszystkim ku tym regionom
œwiata, gdzie chrzeœcijanie s¹ ofiarami przeœladowañ”. Wyjaœniaj¹ ze smutkiem, ¿e w wielu krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej, nasi bracia i
siostry w Chrystusie s¹ eksterminowani, a ich koœcio³y s¹ burzone i niszczone
w barbarzyñski sposób. Dodaj¹, ¿e „w Syrii, Iraku i innych krajach Bliskiego
Wschodu z bólem widzimy masow¹ ucieczkê chrzeœcijan z tej ziemi, na której
rozpoczê³o siê szerzenie naszej wiary”.
Wzywaj¹ zatem wspólnotê miêdzynarodow¹ do natychmiastowego dzia³ania, aby postawiæ kres wypêdzaniu chrzeœcijan Bliskiego Wschodu. „Wzywamy spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ do zespolenia siê, aby po³o¿yæ kres przemocy i terroryzmowi, a zarazem przyczyniaæ siê – na drodze dialogu – do jak
najszybszego osi¹gniêcia pokoju obywatelskiego” - stwierdzaj¹.
Kieruj¹ gor¹cy apel do wszystkich stron zaanga¿owanych w konflikt, aby
wykaza³y dobr¹ wolê i zasiad³y przy stole negocjacji. Apeluj¹ o zapewnienie
pomocy humanitarnej „umêczonej ludnoœci” i uchodŸcom.
Podobnie wyra¿aj¹ ubolewanie „z powodu konfliktu na Ukrainie, który
ju¿ spowodowa³ spokojnym mieszkañcom wiele ofiar, niezliczone obra¿enia i
wepchn¹³ spo³eczeñstwo w powa¿ny kryzys gospodarczy i humanitarny. Wzywamy wszystkie strony konfliktu do rozwagi, solidarnoœci spo³ecznej i dzia³añ
na rzecz budowania pokoju”.
Nie pominiêto te¿ najtrudniejszego tematu miêdzy obydwoma Koœcio³ami. Uznano prawo do egzystencji bêd¹cego w unii z papie¿em Koœcio³a greckokatolickiego, chocia¿ przyznaje siê, ¿e u¿ywana w przesz³oœci metoda
„uniatyzmu”, pojmowanego jako „przy³¹czenie jednej wspólnoty do drugiej,
odrywaj¹c j¹ od swego Koœcio³a, nie jest sposobem pozwalaj¹cym na przywrócenie jednoœci. Jednak¿e wspólnoty koœcielne powsta³e w tych okolicznoœciach
historycznych maj¹ prawo do istnienia…”. Obaj hierarchowie wzywaj¹ swoje
Koœcio³y na Ukrainie „do podjêcia dzia³añ na rzecz zgody spo³ecznej, powstrzymania siê od udzia³u w starciach oraz nie wspierania dalszego rozwoju
konfliktu”.
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Podkreœlaj¹ potrzebê dialogu miêdzyreligijnego we wspó³czesnym œwiecie. „Ró¿nice w rozumieniu praw religijnych nie powinny przeszkadzaæ ludziom ró¿nych wierzeñ ¿yæ w pokoju i zgodzie” - wyjaœniaj¹. Przywódcom
religijnym przypominaj¹ ich „szczególn¹ odpowiedzialnoœæ za wychowanie
swej owczarni w duchu poszanowania przekonañ tych, którzy nale¿¹ do innych
tradycji religijnych”. Bez wymieniania konkretnego adresata czytamy dalej:
„Ca³kowicie niedopuszczalne s¹ próby usprawiedliwienia zbrodniczych dzia³añ
za pomoc¹ hase³ religijnych. ¯adnej zbrodni nie mo¿na dokonywaæ w imiê
Boga”.
Obaj pasterze potwierdzaj¹c wielk¹ wartoœæ wolnoœci religijnej, dziêkuj¹
Bogu za odrodzenie religijne wiary chrzeœcijañskiej w Rosji i innych krajach
Europy Wschodniej. A jednoczeœnie wyra¿aj¹ zaniepokojenie sytuacj¹ w tych
krajach, gdzie chrzeœcijanie „stykaj¹ siê z ograniczeniem wolnoœci religijnej i
prawa do œwiadczenia o swych przekonaniach i do ¿ycia zgodnie z nimi”.
Wyra¿aj¹ te¿ zaniepokojenie „ograniczaniem praw chrzeœcijan, nie mówi¹c
ju¿ o ich dyskryminacji, gdy niektóre si³y polityczne, kieruj¹c siê ideologi¹
œwieckoœci, która czêsto staje siê agresywna, d¹¿¹ do zepchniêcia ich na margines ¿ycia spo³ecznego”.
Przyznaj¹, ¿e proces integracji europejskiej zosta³ przyjêty z wielk¹ nadziej¹, ale dystansuj¹ siê od takiej formy integracji, która nie respektuje to¿samoœci religijnej. „Jesteœmy przekonani, ¿e Europa musi pozostaæ wierna swoim korzeniom chrzeœcijañskim „ - oœwiadczaj¹ wspólnie.
Przyznaj¹, ¿e we wspó³czesnym œwiecie Koœcio³y chrzeœcijañskie s¹
wezwane, by broniæ wymagañ sprawiedliwoœci, szacunku dla tradycji narodów
i solidarnoœci z tymi, którzy cierpi¹.
Podkreœlaj¹ wielk¹ wartoœæ rodziny i przyznaj¹, ¿e jest ona „naturalnym
oœrodkiem ¿ycia ludzkiego i spo³eczeñstwa”. Wyra¿aj¹ zaniepokojenie kryzysem rodziny w wielu krajach. Oœwiadczaj¹ wspólnie, ¿e „prawos³awni i katolicy dziel¹c tê sam¹ koncepcjê rodziny s¹ wezwani do dawania œwiadectwa, ¿e
jest to droga do œwiêtoœci”. WyraŸnie podkreœlaj¹, ¿e „rodzina oparta jest na
ma³¿eñstwie, bêd¹cym swobodnym i prawdziwym aktem mi³oœci mê¿czyzny i
kobiety”. Jednoczeœnie wyra¿aj¹ ubolewanie, ¿e „inne formy wspó³¿ycia s¹
obecnie stawiane na tym samym poziomie jak ten zwi¹zek”. Jednak wyraŸna
moralna dezaprobata homoseksualizmu nie zostaje wypowiedziana.
Wzywaj¹ do respektu ¿ycia. Zauwa¿aj¹, ¿e miliony dzieci s¹ pozbawiane
prawa do przyjœcia na œwiat. Sprzeciwiaj¹ siê wszelkim próbom wprowadzenia
eutanazji. Wyra¿aj¹ równie¿ sprzeciw wobec technologii sztucznego poczêcia.
W odniesieniu do wzajemnych relacji Wspólna deklaracja stwierdza:
„Nie jesteœmy konkurentami, lecz braæmi i tym pojêciem powinny kierowaæ
siê wszystkie nasze wzajemne dzia³ania oraz dzia³ania wobec œwiata zeARTYKU£Y
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wnêtrznego”. Wyklucza siê „jak¹kolwiek formê prozelityzmu”. Jednoczeœnie
obaj sygnatariusze mówi¹ o „wspólnej tradycji pierwszego tysi¹clecia Koœcio³a” i jednoczeœnie wyra¿aj¹ ubolewanie „z powodu utraty jednoœci, bêd¹cej
nastêpstwem s³aboœci ludzkiej i grzesznoœci”. Maj¹ jednak nadziejê, ¿e „nasze
spotkanie wniesie wk³ad do sprawy osi¹gniêcia tej, upragnionej przez Boga
jednoœci, o któr¹ modli³ siê Chrystus”, gdy¿ œwiat „oczekuje od nas nie tylko
s³ów, ale tak¿e czynów”.
Abp Œwiatos³aw Szewczuk, zwierzchnik Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego przyj¹³ Wspóln¹ deklaracjê z rozczarowaniem. Stwierdzi³, ¿e
uznaj¹cy zwierzchnoœæ papie¿a ukraiñscy grekokatolicy czuj¹ siê zdradzeni
przez Watykan. Jego krytyczna opinia dotyczy tego punktu Wspólnej deklaracji,
w którym mowa jest o wojnie w Donbasie. Papie¿ i rosyjski patriarcha nawo³uj¹ w nim strony konfliktu do dzia³añ na rzecz pokoju. Tymczasem, jak podkreœla zwierzchnik grekokatolików, Koœció³ rosyjski jest de facto stron¹ konfliktu, bo aktywnie wspiera agresywn¹ politykê Federacji Rosyjskiej. Jego zdaniem samo s³owo konflikt u¿yte w deklaracji jest niew³aœciwe, bo na
wschodzie Ukrainy mamy do czynienia z rosyjsk¹ agresj¹.
Hierarcha odniós³ siê te¿ sceptycznie do tych punktów hawañskiej deklaracji, gdzie mowa jest o samych grekokatolikach i konfesyjnej sytuacji na
Ukrainie. Napisano o nas bez konsultacji z nami - podsumowuje arcybiskup.
Wielu ukraiñskich wiernych odbiera ten dokument jako zdradê grekokatolików
przez Watykan oraz wyra¿one przez Stolicê Apostolsk¹ poparcie dla rosyjskiej
agresji. Mówiono o nas bez nas, nie dopuœciwszy nas do g³osu. „Wywo³a³ g³êbokie rozczarowanie wœród wielu wiernych naszego Koœcio³a i po prostu nieobojêtnych obywateli Ukrainy”.
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MARCIN LUTER I ¯YDZI
Konieczne przypomnienie
z okazji jubileuszu Reformacji
Deklaracja niemieckich ewangelików,
11 listopada 2015

W okresie poprzedzaj¹cym jubileusz Reformacji w 2017 roku nie pomija
siê tak¿e tych w¹tków teologii reformatorskiej, które rzucaj¹ na ni¹ niekorzystne œwiat³o. Stosunek do judaizmu, zw³aszcza podejœcie do pism Marcina Lutra
poœwiêconych ¯ydom, wymaga ponownego wyjaœnienia. Tote¿ Synod Koœcio³a
Ewangelickiego w Niemczech (EKD) jak równie¿ Konferencja Biskupów
Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Niemiec (VELKD) podczas swoich posiedzeñ jesieni¹ 2015 roku podjê³y w tej sprawie uchwa³ê, któr¹
publikujemy poni¿ej.
Koœció³ ewangelicki obchodzi w 2017 roku 500-lecie Reformacji. Spogl¹daj¹c na nasze historyczne i teologiczne dziedzictwo pytamy o istotne przekonania dla nas dzisiaj. Mimo wszelkiej wdziêcznoœci i radoœci nie przymykamy
oczu na b³êdy i grzeszne uwik³ania reformatorów i Koœcio³ów wyros³ych z
Reformacji.

Drêcz¹ce przekonania
1. Reformacja zmierza³a do reformy Koœcio³a opartej na mocy Ewangelii. Tylko w niewielu przypadkach wi¹za³o siê to z nowym spojrzeniem na
¯ydów. Reformatorzy znajdowali siê w tradycji wrogich ¯ydom wzorców myœlowych, których korzenie siêgaj¹ pocz¹tków Koœcio³a.
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2. Jesteœmy odpowiedzialni za wyjaœnienie, w jaki sposób pos³ugujemy
siê z wrogimi wobec ¯ydów wypowiedziami okresu Reformacji
oraz skutkami ich oddzia³ywania i recepcji. Pytamy, w jakiej mierze sprzyja³y one anty¿ydowskiej postawie w Koœciele ewangelickim i jak mo¿na j¹ dzisiaj przezwyciê¿yæ. Przyk³adne znaczenie przys³uguje tutaj rozprawie z postaw¹ Lutra wobec ¯ydów.
3. Luter po³¹czy³ centralne przekonania swojej teologii z wrogimi wobec
¯ydów wzorcami myœlowymi. Jego zalecenia w sprawie konkretnego postêpowania z ¯ydami by³y sprzeczne. Siêgaj¹ one od wypowiedzi na rzecz przyjaznego traktowania a¿ po oszczerstwa i ¿¹dania zmierzaj¹ce do ca³kowitego
pozbawienia praw i wypêdzenia ¯ydów.
4. W okresie poprzedzaj¹cym jubileusz Reformacji nie mo¿emy przejœæ
obok tej naznaczonej win¹ historii. Fakt, ¿e wrogie wobec ¯ydów porady tzw.
póŸnego Lutra zosta³y wykorzystane na rzecz narodowosocjalistycznego antysemityzmu, stanowi dalsze obci¹¿enie dla Koœcio³a ewangelickiego.

Obci¹¿aj¹ce dziedzictwo
5. Miêdzy wczesnymi wypowiedziami Lutra a jego póŸniejszymi pismami po roku 1538 z ich nieukrywan¹ nienawiœci¹ wobec ¯ydów istnieje kontynuacja w zakresie teologicznej oceny ¯ydów. W ¿ydostwie swojej epoki widzia³
religiê, która uchybia swemu w³asnemu przeznaczeniu. Kieruje siê ona pe³nymi zas³ug uczynkami i odrzuca lekturê Starego Testamentu zorientowan¹ na
Jezusa Chrystusa. Cierpienie ¯ydów jest wyrazem kary Bo¿ej za wypieranie
siê Jezusa Chrystusa.
6. Ocena ¯ydów przez Lutra by³a powi¹zana z zachodni¹ tradycj¹ wrogoœci wobec ¯ydów. Najpierw odrzuca³ rozpowszechnione oszczerstwa jak
zarzut profanacji hostii i mordu rytualnego jako zmyœlone historie. Jednak potem powróci³ do tradycyjnych stereotypów, staj¹c siê wiêŸniem irracjonalnych
lêków i resentymentów.
7. Wspó³¿ycie ¯ydów i chrzeœcijan mog³o dla Lutra istnieæ tylko czasowo i w nadziei na nawrócenie ¯ydów. W dobitnej krytyce rozpowszechnionej
nagonki na ¯ydów wyra¿a³ w 1523 roku nadziejê, ¿e „gdy podchodzi siê
uprzejmie do ¯ydów i naucza siê ich starannie z Pisma Œwiêtego, wówczas
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wielu z nich stanie siê prawdziwymi chrzeœcijanami…” (Dass unser Herr Jesus ein geborener Jude sei – „¯e nasz Pan Jezus Chrystus jest rodzonym
¯ydem”). W 1543 roku opublikowa³ pismo Von den Juden und ihren Lügen („O
¯ydach i ich k³amstwach”). Z obawy, ¿e tolerowanie religii ¿ydowskiej mog³oby sprowadziæ gniew Bo¿y tak¿e na wspólnotê chrzeœcijañsk¹, zaleci³ on w
konkluzji tego pisma zwierzchnoœci œwieckiej m.in. spalenie synagog, zniszczenie ¿ydowskich domów, konfiskatê Talmudu i modlitewników, zakaz handlu
i pracê przymusow¹. Gdy to nie pomo¿e, doradza³, ¯ydzi powinni „byæ wypêdzeni jak wœciek³e psy”.
8. Z porad Lutra mo¿na by³o korzystaæ przez stulecia. Z jednej strony
powo³uj¹c siê na wzglêdnie przyjazn¹ postawê wobec ¯ydów z 1523 roku
opowiadano siê za tolerowaniem ¯ydów, lecz tak¿e za zintensyfikowan¹
misj¹ wœród ¯ydów. Z drugiej strony powo³ywano siê na póŸne pisma Lutra
dla usprawiedliwienia nienawiœci wobec ¯ydów i ich przeœladowania, w sposób szczególny mia³o to miejsce wraz z rodz¹cym siê rasowym antysemityzmem i okresem narodowego socjalizmu. Prostej ci¹g³oœci nie da siê tu wykazaæ. Mimo to w XIX i XX stuleciu mo¿na by³o w przypadku teologicznego
i koœcielnego antyjudaizmu oraz politycznego antysemityzmu powo³aæ siê na
Lutra.

Odnawiaj¹ce przebudzenie
9. Po 1945 roku zacz¹³ siê w Niemczech ostro¿ny do dnia dzisiejszego
niedokoñczony proces edukacyjny Koœcio³ów w odniesieniu do ich zawinionej
postawy wobec ¿ydostwa. Koœció³ Ewangelicki w Niemczech sformu³owa³ na
nowo pod wzglêdem teologicznym swój stosunek do ¿ydostwa, odrzuci³
wszelk¹ formê wrogoœci wobec ¯ydów i wezwa³ do spotkania z ¿ydostwem.
Odpowiednie wypowiedzi zosta³y w³¹czone do statutów koœcielnych wielu Koœcio³ów cz³onkowskich EKD.
10. Lutra wizja ¿ydostwa i jego inwektywy wymierzone w ¯ydów s¹
wed³ug naszego dzisiejszego rozumienia sprzeczne z wiar¹ w jednego Boga,
który objawi³ siê w ¯ydzie Jezusie. Stosownie do tego jego ocena Izraela nie
jest zgodna z biblijnymi wypowiedziami na temat Bo¿ej wiernoœci wobec przymierza z Jego ludem i trwa³ego wybrania Izraela.
11. W teologii i Koœciele wychodzimy naprzeciw wyzwaniu przemyœlenia na nowo centralnych nauk teologicznych Reformacji i nie podpadniêcia
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przy tym w negatywne stereotypy ze szkod¹ dla ¿ydostwa. W sposób szczególny dotyczy to rozró¿nieñ „Prawo i Ewangelia”, „Obietnica i spe³nienie”, „Wiara i uczynki” oraz „Stare i Nowe Przymierze”.
12. Uznajemy koniecznoœæ krytycznego pos³ugiwania siê naszym dziedzictwem reformacyjnym w wyk³adzie Pisma Œwiêtego, zw³aszcza Starego
Testamentu. W ¿ydowskim wyk³adzie Tenach uznajemy „perspektywê, która
jest nie tylko uprawniona, lecz nawet konieczna tak¿e dla interpretacji chrzeœcijañskiej” (Koœció³ i Izrael, Teksty leuenberskie, II, 2.2.7); gdy¿ percepcja
¿ydowskiego wyk³adu Biblii otwiera nam g³êbiej bogactwo Pisma Œwiêtego.
13. Zdajemy sobie sprawê, jaki udzia³ ma tradycja reformacyjna w bolesnej historii „zaniechanych spotkañ” (Martin Buber) chrzeœcijan i ¯ydów. Dalekosiê¿ny zawód poczyniony przez Koœció³ ewangelicki wobec ludu ¿ydowskiego nape³nia nas smutkiem i wstydem. Z przera¿enia spowodowanego historycznymi i teologicznymi bezdro¿ami oraz z nabytej wiedzy o winie za
cierpienia ludnoœci ¿ydowskiej wyrasta dzisiaj szczególna odpowiedzialnoœæ za
sprzeciwianie siê i wystêpowanie przeciw wszelkiej formie wrogoœci wobec
¯ydów.
14. „Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada „Pokutujcie, gdy¿
przybli¿y³o siê królestwo Niebios”, to chce, aby ca³e ¿ycie wiernych by³o nieustann¹ pokut¹” (Marcin Luter). Jubileusz Reformacji w roku 2017 stwarza
okazjê do dalszych kroków w zakresie nawrócenia i odnowy.
Brema, 11 listopada 2015
T³umaczy³: Karol Karski
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EKUMENICZNE SPOTKANIA
PAPIE¯A FRANCISZKA

Z patriarch¹ moskiewskim Cyrylem I
Na lotnisku stolicy Kuby, Hawanie, odby³o siê 12 lutego 2016 pierwsze w
historii spotkanie g³owy Koœcio³a katolickiego papie¿a Franciszka ze zwierzchnikiem Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, patriarch¹ Moskwy i Ca³ej Rusi,
Cyrylem I. Zakoñczy³o siê ono podpisaniem Wspólnej Deklaracji katolickoprawos³awnej, której tekst zamieszczamy poni¿ej.
„£aska Pana Jezusa Chrystusa, mi³oœæ Boga i dar jednoœci w Duchu
Œwiêtym niech bêd¹ z wami wszystkimi” (2 Kor 13, 13).
1. Z woli Boga Ojca, od którego pochodzi wszelki pokój, w Imiê Pana
naszego Jezusa Chrystusa i przy pomocy Ducha Œwiêtego Pocieszyciela my,
Franciszek – papie¿ i Cyryl – patriarcha moskiewski i ca³ej Rusi, spotkaliœmy
siê dzisiaj w Hawanie. Wyra¿amy wdziêcznoœæ Bogu uwielbionemu w Trójcy
Œwiêtej za to spotkanie, pierwsze w dziejach.
Z radoœci¹ spotkaliœmy siê jak bracia w wierze chrzeœcijañskiej, którzy
spotkali siê, aby „osobiœcie porozmawiaæ” (por. 2 J 12), z serca do serca oraz
omówiæ stosunki wzajemne miêdzy Koœcio³ami, pal¹ce problemy naszej
owczarni i perspektywy rozwoju cywilizacji ludzkiej.
2. Nasze braterskie spotkanie odby³o siê na Kubie, na skrzy¿owaniu dróg
miêdzy Pó³noc¹ a Po³udniem, Zachodem a Wschodem. Z tej wyspy – symbolu
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nadziei „Nowego Œwiata” i dramatycznych wydarzeñ historii XX wieku – kierujemy nasze s³owo do wszystkich narodów Ameryki £aciñskiej i innych kontynentów. Cieszymy siê, ¿e dziœ rozwija siê tu dynamicznie wiara chrzeœcijañska. Potê¿ny potencja³ religijny Ameryki £aciñskiej, jej wielowiekowe tradycje
chrzeœcijañskie, urzeczywistniaj¹ce siê w ¿yciowym doœwiadczeniu milionów
ludzi, s¹ gwarancj¹ wielkiej przysz³oœci tego regionu.
3. Spotkawszy siê z dala od dawnych sporów „Starego Œwiata” ze szczególn¹ si³¹ odczuwamy koniecznoœæ wspólnych dzia³añ katolików i prawos³awnych, wezwanych z ³agodnoœci¹ i bojaŸni¹ Bo¿¹, „do obrony wobec ka¿dego,
kto domaga siê od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 Pt 3, 15).
4. Dziêkujemy Bogu za te dary, które otrzymaliœmy dziêki przyjœciu na
œwiat Jego Syna Jednorodzonego. Podzielamy wspóln¹ Tradycjê duchow¹
pierwszego tysi¹clecia chrzeœcijañstwa. Œwiadkami tej Tradycji s¹ Najœwiêtsza Matka Bo¿a, Maryja Panna i œwiêci, których czcimy. S¹ wœród nich niezliczeni mêczennicy, którzy zaœwiadczyli wiernoœæ Chrystusowi i stali siê „nasieniem chrzeœcijañstwa”.
5. Mimo wspólnej Tradycji pierwszych dziesiêciu wieków katolicy i prawos³awni od prawie tysi¹ca lat s¹ pozbawieni jednoœci w Eucharystii. Dziel¹
nas rany, zadane w konfliktach odleg³ej i niedawnej przesz³oœci, dziel¹ nas te¿
odziedziczone po naszych przodkach ró¿nice w rozumieniu i wyjaœnieniu naszej wiary w Boga, jednego w trzech Osobach – Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego.
Ubolewamy z powodu utraty jednoœci, bêd¹cej nastêpstwem s³aboœci ludzkiej i
grzesznoœci, do której dosz³o wbrew Arcykap³añskiej Modlitwie Chrystusa
Zbawiciela: „Aby byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni
stanowili w Nas jedno” (J 17, 21).
6. Œwiadomi rozliczanych przeszkód, jakie nale¿y pokonaæ, mamy nadziejê, ¿e nasze spotkanie wniesie wk³ad do sprawy osi¹gniêcia tej, upragnionej przez Boga jednoœci, o któr¹ modli³ siê Chrystus. Niech nasze spotkanie
bêdzie natchnieniem dla chrzeœcijan ca³ego œwiata, aby z now¹ ¿arliwoœci¹
przyzywali Pana, modl¹c siê o pe³n¹ jednoœæ wszystkich Jego uczniów. Niech
w œwiecie, który oczekuje od nas nie tylko s³ów, ale tak¿e czynów – bêdzie ona
znakiem ufnoœci dla wszystkich ludzi dobrej woli.
7. Zdecydowani dok³adaæ niezbêdnych starañ, aby przezwyciê¿aæ
odziedziczone przez nas historycznie rozbie¿noœci, chcemy zespoliæ swe
wysi³ki w celu dawania œwiadectwa o Ewangelii Chrystusowej i o wspólnym

62

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

EKUMENICZNE SPOTKANIA PAPIE¯A FRANCISZKA

dziedzictwie Koœcio³a pierwszego tysi¹clecia, odpowiadaj¹c wspólnie na
wyzwania wspó³czesnego œwiata. Prawos³awni i katolicy winni nauczyæ siê
dawaæ uzgodnione œwiadectwo prawdy w tych dziedzinach, w których jest to
mo¿liwe i konieczne. Cywilizacja ludzka wesz³a w okres epokowych zmian.
Sumienie chrzeœcijañskie i odpowiedzialnoœæ duszpasterska nie pozwalaj¹
nam na pozostawanie biernymi w obliczu wyzwañ, wymagaj¹cych wspólnej
odpowiedzi.
8. Nasze spojrzenie zwraca siê przede wszystkim ku tym regionom œwiata, gdzie chrzeœcijanie s¹ ofiarami przeœladowañ. W wielu krajach Bliskiego
Wschodu i Afryki Pó³nocnej nasi bracia i siostry w Chrystusie s¹ mordowani
ca³ymi rodzinami, wsiami i miastami. Ich œwi¹tynie s¹ w sposób barbarzyñski
dewastowane i rozgrabiane, przedmioty œwiête – profanowane a zabytki – niszczone. W Syrii, Iraku i innych krajach Bliskiego Wschodu z bólem widzimy
masow¹ ucieczkê chrzeœcijan z tej ziemi, na której rozpoczê³o siê szerzenie
naszej wiary i gdzie ¿yli oni od czasów apostolskich wraz z innymi wspólnotami religijnymi.
9. Wzywamy wspólnotê miêdzynarodow¹ do natychmiastowych dzia³añ
w celu zapobie¿enia dalszemu wypieraniu chrzeœcijan z Bliskiego Wschodu.
Podnosz¹c swój g³os w obronie przeœladowanych chrzeœcijan, wspó³czujemy
cierpieniom wyznawców innych tradycji religijnych, padaj¹cych ofiarami wojny domowej, chaosu i przemocy terrorystycznej.
10. W Syrii i Iraku przemoc ta spowodowa³a tysi¹ce ofiar œmiertelnych,
pozostawiaj¹c miliony ludzi bez dachu nad g³ow¹ i œrodków do ¿ycia. Wzywamy spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ do zespolenia siê, aby po³o¿yæ kres przemocy i terroryzmowi, a zarazem przyczyniaæ siê – na drodze dialogu – do jak najszybszego osi¹gniêcia pokoju obywatelskiego. Niezbêdna jest zakrojona na
szerok¹ skalê pomoc humanitarna dla cierpi¹cego narodu i dla niezliczonych
uchodŸców w krajach s¹siednich. Prosimy wszystkich, którzy mog¹ wp³yn¹æ
na losy wszystkich uprowadzonych, w tym metropolitów Aleppo Paw³a i Jana
Ibrahima, porwanych w kwietniu 2013, aby zrobiæ wszystko, co mo¿na dla jak
najszybszego ich uwolnienia.
11. Zanosimy modlitwy do Chrystusa, Zbawiciela œwiata, o ustanowienie
na ziemi Bliskiego Wschodu pokoju, bêd¹cego „dzie³em sprawiedliwoœci” (Iz
32, 17), o umocnienie braterskiego wspó³istnienia miêdzy znajduj¹cymi siê na
niej ró¿nymi narodami, Koœcio³ami i religiami, o powrót uchodŸców do ich
domów, o wyleczenie rannych i o spoczynek dusz niewinnie zabitych.
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Zwracamy siê do wszystkich stron, które mog¹ byæ wci¹gniête w konflikty, z gor¹cym wezwaniem do wykazania dobrej woli i do zasi¹dniêcia do sto³u
rokowañ. Jednoczeœnie konieczne jest, aby wspólnota miêdzynarodowa podjê³a
wszelkie mo¿liwe wysi³ki w celu po³o¿enia kresu terroryzmowi za pomoc¹
ogólnych, wspólnych i skoordynowanych dzia³añ. Wzywamy wszystkie kraje,
zaanga¿owane w walkê z terroryzmem, do odpowiedzialnych i roztropnych
dzia³añ. Wzywamy wszystkich chrzeœcijan i wszystkich wierz¹cych w Boga
do ¿arliwej modlitwy do Stwórcy i Opatrznoœciowego Twórcy œwiata, aby zachowa³ On swoje stworzenie od zniszczenia i aby nie dopuœci³ do nowej wojny
œwiatowej. Po to, aby pokój by³ trwa³y i niezawodny, konieczne s¹ szczególne
wysi³ki, zmierzaj¹ce do powrotu do wspólnych, jednocz¹cych nas wartoœci,
opartych na Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa.
12. Schylamy g³owy przed mêstwem tych, którzy za cenê w³asnego ¿ycia
œwiadcz¹ o prawdzie Ewangelii, przedk³adaj¹c œmieræ ponad wyrzeczenie siê
Chrystusa. Wierzymy, ¿e mêczennicy naszych czasów, wywodz¹cy siê z ró¿nych Koœcio³ów, ale zjednoczeni wspólnym cierpieniem, s¹ gwarancj¹ jednoœci
chrzeœcijan. Do was, cierpi¹cych dla Chrystusa, kieruje swoje s³owo Jego aposto³: „Umi³owani! ... jesteœcie uczestnikami cierpieñ Chrystusowych, abyœcie
siê cieszyli i radowali przy objawieniu siê Jego chwa³y” (1 Pt 4, 12-13).
13. W tych niespokojnych czasach niezbêdny jest dialog miêdzyreligijny.
Ró¿nice w rozumieniu prawd religijnych nie powinny przeszkadzaæ ludziom
ró¿nych wierzeñ ¿yæ w pokoju i zgodzie. W obecnych warunkach przywódcy
religijni ponosz¹ szczególn¹ odpowiedzialnoœæ za wychowanie swej owczarni
w duchu poszanowania przekonañ tych, którzy nale¿¹ do innych tradycji religijnych. Ca³kowicie niedopuszczalne s¹ próby usprawiedliwienia zbrodniczych
dzia³añ za pomoc¹ hase³ religijnych. ¯adnej zbrodni nie mo¿na dokonywaæ
w imiê Boga, „Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju”
(1 Kor 14,33).
14. Potwierdzaj¹c wysok¹ wartoœæ wolnoœci religijnej, wyra¿amy
wdziêcznoœæ Bogu za bezprecedensowe odrodzenie siê wiary chrzeœcijañskiej,
jakie nastêpuje obecnie w Rosji i w wielu krajach Europy Wschodniej, gdzie
przez ca³e dziesiêciolecia panowa³y re¿ymy ateistyczne. Dziœ zrzucono pêta
wojuj¹cego bezbo¿nictwa i w wielu miejscach chrzeœcijanie mog¹ swobodnie
wyznawaæ swoj¹ wiarê. W ci¹gu æwieræwiecza wzniesiono tu dziesi¹tki tysiêcy nowych œwi¹tyñ, otwarto setki klasztorów i uczelni teologicznych. Wspólnoty chrzeœcijañskie prowadz¹ rozleg³¹ dzia³alnoœæ charytatywn¹ i spo³eczn¹,
udzielaj¹c ró¿norodnej pomocy potrzebuj¹cym. Prawos³awni i katolicy nierzad-
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ko pracuj¹ ramiê w ramiê. Broni¹ oni wspólnych podstaw duchowych wspó³¿ycia ludzkiego, daj¹c œwiadectwo o wartoœciach ewangelicznych.
15. Jednoczeœnie nasze zaniepokojenie budzi sytuacja, wystêpuj¹ca w
wielu krajach, gdzie chrzeœcijanie stykaj¹ siê z ograniczeniem wolnoœci religijnej i prawa do œwiadczenia o swych przekonaniach i do ¿ycia zgodnie z nimi.
Widzimy zw³aszcza, ¿e przeobra¿anie siê niektórych krajów w spo³eczeñstwa
zeœwiecczone, obce wszelkiej pamiêci o Bogu i Jego prawdzie, poci¹ga za
sob¹ powa¿ne zagro¿enie wolnoœci religijnej. Jesteœmy zaniepokojeni obecnym
ograniczaniem praw chrzeœcijan, nie mówi¹c ju¿ o ich dyskryminacji, gdy niektóre si³y polityczne, kieruj¹c siê ideologi¹ œwieckoœci, która czêsto staje siê
agresywna, d¹¿¹ do zepchniêcia ich na margines ¿ycia spo³ecznego.
16. Proces integracji europejskiej, rozpoczêty po wiekach krwawych konfliktów, wielu przyjê³o z nadziej¹ jako gwarancjê pokoju i bezpieczeñstwa.
Jednoczeœnie przestrzegamy przed tak¹ integracj¹, która nie szanuje to¿samoœci religijnych. Pozostaj¹c otwartymi na wk³ad innych religii do naszej cywilizacji, jesteœmy przekonani, ¿e Europa musi pozostaæ wierna swoim korzeniom
chrzeœcijañskim. Wzywamy chrzeœcijan Europy Zachodniej i Wschodniej do
zjednoczenia siê, aby wspólnie œwiadczyæ o Chrystusie i Ewangelii, aby Europa zachowa³a swoj¹ duszê ukszta³towan¹ przez dwutysi¹cletni¹ tradycjê chrzeœcijañsk¹.
17. Nasze spojrzenie kierujemy do ludzi znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji, ¿yj¹cych w warunkach skrajnego ubóstwa, podczas gdy rosn¹ bogactwa
materialne ludzkoœci. Nie mo¿emy pozostawaæ obojêtnymi na los milionów
imigrantów i uchodŸców, pukaj¹cych do drzwi krajów bogatych. Nieokie³znana
konsumpcja, charakterystyczna dla niektórych krajach najbardziej rozwiniêtych, gwa³townie wyczerpuje zasoby naszej planety. Rosn¹ce nierównoœci w
rozdziale dóbr ziemskich zwiêksza poczucie niesprawiedliwoœci narzucanego
systemu stosunków miêdzynarodowych.
18. Koœcio³y chrzeœcijañskie s¹ wezwane do obrony wymogów sprawiedliwoœci, poszanowania tradycji narodów i rzeczywistej solidarnoœci ze
wszystkimi cierpi¹cymi. My, chrzeœcijanie, nie powinniœmy zapominaæ,
¿e „Bóg wybra³ w³aœnie to, co g³upie w oczach œwiata, aby zawstydziæ mêdrców, wybra³ to, co niemocne, aby mocnych poni¿yæ; i to, co nie jest szlachetnie urodzone wed³ug œwiata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyró¿ni³ Bóg, by
to co jest, unicestwiæ, tak by siê ¿adne stworzenie nie che³pi³o wobec Boga”
(1 Kor 1, 27-29).
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19. Rodzina jest naturalnym oœrodkiem ¿ycia ludzkiego i spo³eczeñstwa.
Jesteœmy zaniepokojeni kryzysem rodziny w wielu krajach. Prawos³awni i katolicy, podzielaj¹c tê sam¹ koncepcjê rodziny, s¹ wezwani do dawania œwiadectwa, ¿e jest to droga do œwiêtoœci, o której œwiadczy wiernoœæ ma³¿onków
we wzajemnych relacjach, ich otwartoœæ na prokreacjê i wychowanie dzieci,
solidarnoœæ miêdzy pokoleniami i szacunek dla najs³abszych.
20. Rodzina oparta jest na ma³¿eñstwie, bêd¹cym swobodnym i prawdziwym aktem mi³oœci mê¿czyzny i kobiety. To mi³oœæ pieczêtuje ich wiêŸ i uczy
ich przyjmowaæ siebie nawzajem jako dar. Ma³¿eñstwo jest szko³¹ mi³oœci i
wiernoœci. Ubolewamy, ¿e inne formy wspó³¿ycia s¹ obecnie stawiane na tym
samym poziomie jak ten zwi¹zek, podczas gdy pojêcie rodzicielstwa jako
szczególnego powo³ania mê¿czyzny i kobiety w ma³¿eñstwie, uœwiêconym
przez tradycjê biblijn¹, zostaje wyparty ze œwiadomoœci publicznej.
21. Wzywamy wszystkich do poszanowania niezbywalnego prawa do
¿ycia. Miliony dzieci s¹ pozbawione wrêcz mo¿liwoœci przyjœcia na œwiat. G³os
dzieci nienarodzonych wo³a do Boga (por. Rdz 4, 10). Rozwój tak zwanej eutanazji powoduje, ¿e osoby starsze i niedo³ê¿ne zaczynaj¹ czuæ siê nadmiernym ciê¿arem dla swych rodzin i spo³eczeñstwa jako takiego. Jesteœmy równie¿ zaniepokojeni rozwojem technik rozrodu wspomaganego medycznie, poniewa¿ manipulacja ludzkim ¿yciu jest atakiem na podstawy istnienia cz³owieka,
stworzonego na obraz Boga. Uwa¿amy, ¿e naszym obowi¹zkiem jest przypomnienie niezmiennoœci chrzeœcijañskich zasad moralnych, opartych na poszanowaniu godnoœci cz³owieka powo³anego do ¿ycia, zgodnie z planem Stwórcy.
22. Pragniemy siê dziœ zwróciæ szczególnie do m³odych chrzeœcijan. Wy,
m³odzi ludzie macie za zadanie nie ukrywaæ talentu w ziemi (por. Mt 25, 25),
ale wykorzystywaæ wszystkie umiejêtnoœci, jakie da³ wam Bóg, aby umocniæ
w œwiecie prawdy Chrystusa, by wcielaæ w swoim ¿yciu ewangeliczne przykazania mi³oœci Boga i bliŸniego. Nie lêkajcie siê iœæ pod pr¹d, broni¹c prawdy o
Bogu, której dzisiejsze normy œwieckie czêsto nie odpowiadaj¹.
23. Bóg was kocha i oczekuje od ka¿dego z was, ¿e bêdziecie Jego
uczniami i aposto³ami. B¹dŸcie œwiat³oœci¹ œwiata, aby ci, którzy was otaczaj¹, widz¹c wasze dobre uczynki chwalili Ojca waszego, który jest w niebie
(por. Mt 5,14. 16). Wychowujcie wasze dzieci w wierze chrzeœcijañskiej, przekazujcie im cenn¹ per³ê wiary (por. Mt 13, 46), któr¹ otrzymaliœcie od waszych
rodziców i przodków. Pamiêtajcie, ¿e „za wielk¹ cenê zostaliœcie nabyci”
(1 Kor 6, 20), kosztem œmierci na krzy¿u Boga-Cz³owieka, Jezusa Chrystusa.
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24. Prawos³awni i katolicy s¹ zjednoczeni nie tylko wspóln¹ tradycj¹
pierwszego tysi¹clecia Koœcio³a, lecz tak¿e misj¹ g³oszenia Ewangelii Chrystusa w dzisiejszym œwiecie. Misja ta zawiera wzajemny szacunek dla cz³onków wspólnot chrzeœcijañskich i wyklucza jak¹kolwiek formê prozelityzmu.
Nie jesteœmy konkurentami, lecz braæmi i tym pojêciem powinny kierowaæ siê wszystkie nasze wzajemne dzia³ania oraz dzia³ania wobec œwiata zewnêtrznego. Zachêcamy katolików i prawos³awnych wszystkich krajów, aby
nauczyli siê ¿yæ razem w pokoju i mi³oœci, a tak¿e by „te same uczucia ¿ywili
do siebie” (Rz 15, 5). Nie mo¿na siê zatem zgodziæ na stosowanie nieuczciwych œrodków w celu zachêcenia wiernych, aby przeszli z jednego Koœcio³a do
drugiego, zaprzeczaj¹c ich wolnoœci religijnej oraz ich tradycji. Jesteœmy powo³ani, aby wprowadziæ w ¿ycie przykazanie aposto³a Paw³a: „poczytywa³em
sobie za punkt honoru g³osiæ Ewangeliê jedynie tam, gdzie imiê Chrystusa by³o
jeszcze nie znane, by nie budowaæ na fundamencie po³o¿onym przez kogo innego” (Rz 15, 20).
25. Mamy nadziejê, ¿e nasze spotkanie przyczyni siê tak¿e do pojednania, tam gdzie istniej¹ napiêcia miêdzy grekokatolikami a prawos³awnymi.
Dziœ jest jasne, ¿e u¿ywana w przesz³oœci metoda „uniatyzmu”, pojmowanego
jako przy³¹czenie jednej wspólnoty do drugiej, odrywaj¹c j¹ od swego Koœcio³a, nie jest sposobem pozwalaj¹cym na przywrócenie jednoœci. Jednak¿e
wspólnoty koœcielne powsta³e w tych okolicznoœciach historycznych maj¹ prawo do istnienia i podejmowania tego wszystkiego, co jest niezbêdne do zaspokojenia potrzeb duchowych swoich wiernych, staraj¹c siê jednoczeœnie ¿yæ w
pokoju ze swoimi s¹siadami. Prawos³awni i grekokatolicy potrzebuj¹ pojednania oraz znalezienia wzajemnie akceptowalnych form wspó³¿ycia.
26. Ubolewamy z powodu konfliktu na Ukrainie, który ju¿ spowodowa³
spokojnym mieszkañcom wiele ofiar, niezliczone obra¿enia i wepchn¹³ spo³eczeñstwo w powa¿ny kryzys gospodarczy i humanitarny. Wzywamy wszystkie
strony konfliktu do rozwagi, solidarnoœci spo³ecznej i dzia³añ na rzecz budowania pokoju. Wzywamy nasze Koœcio³y na Ukrainie do podjêcia dzia³aæ na
rzecz zgody spo³ecznej, powstrzymania siê od udzia³u w starciach oraz nie
wspieranie dalszego rozwoju konfliktu.
27. Pragniemy, aby schizma miêdzy wiernymi prawos³awnymi na Ukrainie mog³a byæ przezwyciê¿ona na podstawie obowi¹zuj¹cych norm kanonicznych, aby wszyscy ukraiñscy prawos³awni ¿yli w pokoju i zgodzie oraz aby
przyczyni³y siê do tego wspólnoty katolickie w tym kraju, aby coraz bardzie
by³o widaæ nasze chrzeœcijañskie braterstwo.
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28. We wspó³czesnym œwiecie, ró¿norodnym, ale jednak zjednoczonym
wspólnym losem, katolicy i prawos³awni s¹ wezwani do braterskiej wspó³pracy
w g³oszeniu Dobrej Nowiny zbawienia, do wspólnego œwiadczenia godnoœci
moralnej i autentycznej wolnoœci osoby, „aby œwiat uwierzy³” (J 17, 21). Ten
œwiat, w którym stopniowo zanikaj¹ duchowe filary ludzkiej egzystencji, oczekuje od nas silnego œwiadectwa chrzeœcijañskiego we wszystkich dziedzinach
¿ycia osobistego i spo³ecznego. Od naszej zdolnoœci do wspólnego dawania
œwiadectwa Ducha prawdy w tych trudnych czasach w du¿ej mierze zale¿y
przysz³oœæ ludzkoœci.
29. Niech w tym odwa¿nym œwiadczeniu prawdy o Bogu i Dobrej Nowiny o zbawieniu, wspiera nas Cz³owiek-Bóg, Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, który nas duchowo umacnia ze sw¹ niezawodn¹ obietnic¹: „Nie bój siê,
ma³a trzódko, gdy¿ spodoba³o siê Ojcu waszemu daæ wam królestwo”
(£k 12, 32)!
Chrystus jest Ÿród³em radoœci i nadziei. Wiara w Niego przekszta³ca
ludzkie ¿ycie, wype³nia je znaczeniem. Mogli siê o tym przekonaæ poprzez
swe doœwiadczenie, wszyscy ci, do których mo¿na zastosowaæ s³owa aposto³a
Piotra: „wy, którzyœcie byli nie-ludem, teraz zaœ jesteœcie ludem Bo¿ym, którzyœcie nie dost¹pili mi³osierdzia, teraz zaœ jako ci, którzy mi³osierdzia doznali” (1 P 2, 10).
30. Pe³ni wdziêcznoœci za dar wzajemnego zrozumienia wyra¿ony podczas naszego spotkania, patrzymy z nadziej¹ na Najœwiêtsz¹ Matkê Bo¿¹,
przyzywaj¹c j¹ s³owami tej staro¿ytnej modlitwy: „Pod ochronê Twojego uciekamy siê Œwiêta Matko Boga”. Niech Najœwiêtsza Maryja Panna, ze swym
wstawiennictwem, zachêca do braterstwa tych, którzy j¹ czcz¹, aby byli zjednoczeni w czasie wyznaczonym przez Boga, w pokoju i zgodzie w jeden Lud
Bo¿y na chwa³ê Przenajœwiêtszej i nierozdzielnej Trójcy!
Franciszek, Biskup Rzymu, Papie¿ Koœcio³a Katolickiego
Cyryl, Patriarcha Moskwy i Wszechrusi
12 lutego 2016, Hawana (Kuba)
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Papie¿ na Lesbos
W obozie dla uchodŸców w miejscowoœci Moria na wyspie Lesbos
dosz³o 16 kwietnia 2016 do spotkania papie¿a Franciszka z ekumenicznym
patriarch¹ Konstantynopola Bart³omiejem I oraz prawos³awnym arcybiskupem Aten i ca³ej Grecji Hieronimem II. Rezultatem spotkania jest
Wspólna deklaracja wymienionych hierarchów, w której apeluj¹ do
wspólnoty miêdzynarodowej o odwa¿ne stawienie czo³a ogromnemu kryzysowi humanitarnemu zwi¹zanemu z uchodŸcami i jego przyczynom poprzez inicjatywy dyplomatyczne, polityczne i charytatywne zarówno na
Bliskim Wschodzie jak i w Europie.
My, Papie¿ Franciszek, Ekumeniczny Patriarcha Bart³omiej i Arcybiskup
Aten i ca³ej Grecji Hieronim, spotkaliœmy siê na greckiej wyspie Lesbos, aby
zademonstrowaæ nasz g³êboki niepokój z powodu tragicznej sytuacji licznych
uchodŸców, imigrantów i poszukuj¹cych azylu, którzy przybywaj¹ do Europy
uciekaj¹c od sytuacji konfliktu, a w wielu przypadkach codziennych zagro¿eñ
dla swego prze¿ycia. Œwiatowa opinia publiczna nie mo¿e ignorowaæ gigantycznego kryzysu humanitarnego spowodowanego rozprzestrzenianiem siê
przemocy i konfliktów zbrojnych, przeœladowañ i wysiedlania mniejszoœci religijnych i etnicznych oraz wykorzenienia rodzin z ich domów, z pogwa³ceniem
ich ludzkiej godnoœci oraz podstawowych praw i wolnoœci cz³owieka.
Tragedia przymusowej migracji i wysiedlania dotyka milionów i w gruncie rzeczy jest kryzysem ludzkoœci, domagaj¹cym siê reakcji solidarnoœci,
wspó³czucia, wielkodusznoœci oraz natychmiastowego praktycznego zaanga¿owania œrodków. Z Lesbos wzywamy wspólnotê miêdzynarodow¹ do odwa¿nej
reakcji, aby stawiæ czo³o temu ogromnemu kryzysowi humanitarnemu i przyczynom le¿¹cym u jego podstaw, poprzez inicjatywy dyplomatyczne, polityczne i charytatywne oraz wspólne wysi³ki zarówno na Bliskim Wschodzie jak i w
Europie.
Jako przywódcy naszych Koœcio³ów stanowimy jedno w naszym pragnieniu pokoju i gotowoœci do popierania rozwi¹zywania konfliktów na drodze dialogu i pojednania. Uznaj¹c ju¿ podjête wysi³ki w celu zapewnienia pomocy i
opieki uchodŸcom, imigrantom i azylantom, wzywamy wszystkich przywódców politycznych do wykorzystania wszelkich œrodków na rzecz zapewnienia,
aby jednostki i wspólnoty, w tym chrzeœcijanie, pozostali w swoich ojczyznach
i cieszyli siê podstawowym prawem do ¿ycia w pokoju i bezpieczeñstwie. Pilnie potrzebny jest szerszy miêdzynarodowy konsensus i program, aby strzec
praworz¹dnoœci, broniæ podstawowych praw cz³owieka w tej niestabilnej sytuSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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acji, chroniæ mniejszoœci, zwalczaæ handel i przemyt ludzi, w celu wyeliminowania niebezpiecznych tras, takich jak te przez Morze Egejskie i ca³e Morze
Œródziemne oraz by opracowaæ bezpieczne procedury przesiedleñ. W ten sposób bêdziemy zdolni pomóc tym krajom bezpoœrednio zaanga¿owanym w zaspokajanie potrzeb tak wielu naszych cierpi¹cych braci i sióstr. W szczególnoœci wyra¿amy nasz¹ solidarnoœæ z mieszkañcami Grecji, którzy pomimo w³asnych problemów gospodarczych wielkodusznie zareagowali na ten kryzys.
Wspólnie uroczyœcie b³agamy o zakoñczenie wojny i przemocy na Bliskim Wschodzie, o sprawiedliwy i trwa³y pokój i godny powrót osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Prosimy wspólnoty religijne o zwiêkszenie swoich wysi³ków na rzecz przyjêcia, pomocy i ochrony uchodŸców wszystkich wyznañ oraz aby instytucje pomocy religijne i cywilne koordynowa³y
swoje wysi³ki. Prosimy wszystkie nasze kraje, aby tak d³ugo, jak istnieje taka
potrzeba, udziela³y azylu tymczasowego, oferowa³y status uchodŸcy osobom do
tego uprawnionym, rozszerza³y swoje dzia³ania pomocowe i wspó³pracowa³y
ze wszystkimi ludŸmi dobrej woli na rzecz szybkiego zakoñczenia trwaj¹cych
obecnie konfliktów.
Dzisiaj Europa stoi przed jednym z najpowa¿niejszych kryzysów humanitarnych od koñca drugiej wojny œwiatowej. Aby sprostaæ temu powa¿nemu
wyzwaniu, apelujemy do wszystkich wyznawców Chrystusa, ¿eby pamiêtali o
s³owach Pana, z których kiedyœ bêdziemy s¹dzeni: „Bo by³em g³odny, a daliœcie Mi jeœæ; by³em spragniony, a daliœcie Mi piæ; by³em przybyszem, a przyjêliœcie Mnie; by³em nagi, a przyodzialiœcie Mnie; by³em chory, a odwiedziliœcie
Mnie; by³em w wiêzieniu, a przyszliœcie do Mnie... Zaprawdê, powiadam
wam: Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieœcie uczynili” (Mt 25, 35-36, 40).
Z naszej strony, w pos³uszeñstwie wobec woli Pana naszego Jezusa
Chrystusa, mocno i z ca³ego serca postanawiamy zintensyfikowaæ nasze wysi³ki w celu krzewienia pe³nej jednoœci wszystkich chrzeœcijan. Potwierdzamy
nasze przekonanie, ¿e „pojednanie (chrzeœcijan) oznacza popieranie sprawiedliwoœci spo³ecznej w ramach narodu i pomiêdzy wszystkimi narodami…
Chcemy razem przyczyniaæ siê do tego, a¿eby emigruj¹cym kobietom i mê¿czyznom, uchodŸcom i szukaj¹cym w Europie azylu by³a udzielana ludzka i
godziwa goœcinnoœæ” (Karta Ekumeniczna, 2001). Broni¹c podstawowych praw
cz³owieka uchodŸców, osób poszukuj¹cych azylu i imigrantów oraz wielu ludzi
marginalizowanych w naszych spo³eczeñstwach, d¹¿ymy do wype³nienia misji
Koœcio³ów s³u¿enia œwiatu.
Nasze dzisiejsze spotkanie ma pomóc w niesieniu odwagi i nadziei tym,
którzy szukaj¹ schronienia oraz wszystkim tym, którzy ich przyjmuj¹ i pomagaj¹ im. Wzywamy wspólnotê miêdzynarodow¹, aby uczyni³a priorytetem
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ochronê ¿ycia ludzkiego oraz wspiera³a na ka¿dym poziomie takie dzia³ania
integracyjne, które rozci¹gaj¹ siê na wszystkie wspólnoty religijne. Straszliwa
sytuacja wszystkich osób dotkniêtych obecnym kryzysem humanitarnym, w
tym tak wielu naszych chrzeœcijañskich braci i sióstr, wymaga naszej sta³ej
modlitwy.
Hieronim II, Franciszek, Bart³omiej I
Lesbos, 16 kwietnia 2016

Papie¿ w Armenii
Papie¿ Franciszek odby³ w dniach 24-26 czerwca podró¿ apostolsk¹ do
Armenii, w czasie której odwiedzi³ Eczmiadzyn, Erywañ, Giumri i Chor Wirap. Podró¿ przebiega³a pod has³em: „Wizyta w pierwszym kraju chrzeœcijañskim”.
Po wyl¹dowaniu samolotu papie¿ przywita³ siê z prezydentem Ser¿em
Sarkisjanem, ze zwierzchnikiem Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego
(OKA), katolikosem Karekinem II wymieni³ braterski uœcisk. Wœród obecnych
na p³ycie lotniska byli m. in. katolicki patriarcha Cylicji obrz¹dku ormiañskiego, Grzegorz Piotr XX Ghabroyan, abp Raphael Minassian, ordynariusz katolików obrz¹dku ormiañskiego w Europie Wschodniej, a tak¿e administrator apostolski dla Kaukazu bp Giuseppe Pasotto, odpowiadaj¹cy za wspólnotê ³aciñsk¹
w tym regionie œwiata.
Papie¿owi w czasie wizyty towarzyszyli m. in., sekretarz stanu Stolicy
Apostolskiej, kard. Pietro Parolin, zastêpca abp Angelo Becciu, substytut ds.
ogólnych w watykañskim Sekretariacie Stanu, prefekt Domu Papieskiego abp
Georg Gänswein a tak¿e dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, ks.
Federico Lombardi oraz Gian Maria Vian, dyrektor watykañskiego dziennika
„L’Osservatore Romano”.
Po ceremonii powitania papie¿ pojecha³ do katedry OKA w Eczmiadzynie, gdzie modli³ siê i wyg³osi³ krótkie przemówienie. Nastêpnie z³o¿y³ kurtuazyjn¹ wizytê u prezydenta Sarkisjana oraz spotka³ siê z w³adzami cywilnymi
i korpusem dyplomatycznym w Pa³acu Prezydenckim w Erywaniu. Wieczorem
mia³o miejsce prywatne spotkanie Franciszka z Karekinem II w Pa³acu Apostolskim w Eczmiadzynie.
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Podobnie jak Jan Pawe³ II papie¿ Franciszek przez ca³y czas pobytu w
Armenii nocowa³ nie w nuncjaturze ani innym budynku katolickim, ale w pa³acu patriarszym katolikosa.
Pierwszym punktem drugiego dnia papieskiej pielgrzymki w Armenii
by³y odwiedziny w kompleksie pomnikowym Cicernakaberd. Poœwiêcony jest
on pamiêci ofiar ludobójstwa Ormian 1915 roku. Znajduje siê na wzgórzu w
Erywaniu o tej samej nazwie. Papie¿a i katolikosa Karekina II powita³ prezydent Armenii, Ser¿ Sarkisjan. Wraz z nim przeszli oni ostatni etap drogi prowadz¹cej do pomnika, gdzie Franciszek z³o¿y³ wieniec pod œcian¹ pamiêci. Nastêpnie papie¿, katolikos i prezydent zeszli kilka stopni do wiecznego ognia.
Modlitwê zainaugurowa³ Karekin II, a nastêpnie zgromadzeni odmówili w
swoim jêzyku ojczystym „Ojcze nasz”. Z kolei papie¿ zaniós³ po w³osku modlitwê do Chrystusa, aby za wstawiennictwem Bo¿ej Rodzicielki, wszystkich
œwiêtych, w tym wspominanych tamtego dnia wys³ucha³ modlitw, zmi³owa³ siê
i przebaczy³ grzechy.
Od wiecznego ognia papie¿, katolikos i prezydent przeszli na taras muzeum, sk¹d samochodem elektrycznym przejechali przez ogród. Tam Franciszek zasadzi³ i poœwiêci³ drzewko upamiêtniaj¹ce jego wizytê. Na tarasie
obecna by³a grupa potomków przeœladowanych Ormian, którzy zostali w tamtym okresie ocaleni i goszczeni w Castel Gandolfo przez papie¿a Benedykta
XV. Przed opuszczeniem kompleksu pomnikowego Cicernakaberd papie¿ wpisa³ siê do z³otej ksiêgi. Wpis Franciszka do ksiêgi mia³ nastêpuj¹c¹ treœæ: „W
tym miejscu modlê siê z bólem w sercu, aby nigdy wiêcej nie by³o tragedii
podobnych do tej, aby ludzkoœæ nie zapomnia³a i potrafi³a z³o dobrem zwyciê¿aæ. Niech Bóg da umi³owanemu narodowi ormiañskiemu i ca³emu œwiatu pokój i pocieszenie”. Odrêcznie doda³: „Niech Bóg strze¿e pamiêci narodu ormiañskiego. Pamiêci nie wolno rozmywaæ, ani o niej zapominaæ. Pamiêæ jest
Ÿród³em pokoju i przysz³oœci”.
Stamt¹d przejecha³ samochodem zamkniêtym na lotnisko w Erywaniu, by
samolotem Alitalii udaæ siê do odleg³ego o 80 km drugiego pod wzglêdem
mieszkañców miasta Armenii – Giumri.
O szczególnym znaczeniu Ormian w budzeniu têsknoty za jednoœci¹
chrzeœcijan, jako „ambasadorów pokoju” mówi³ papie¿ podczas spotkania ekumenicznego i modlitwy o pokój na placu Republiki w stolicy Armenii, Erywaniu. Brali w niej udzia³ tak¿e zwierzchnik Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego, katolikos Karekin II oraz prezydent Armenii, Ser¿ Sarkisjan. W swoim
przemówieniu Franciszek przypomnia³ d³ug¹ i naznaczon¹ wieloma cierpieniami historiê chrzeœcijañstwa w Armenii. Wyzna³, ¿e celem jego wizyty w tym
kraju jest spotkanie i wyra¿enie braterskiej mi³oœci stanowi¹ce „braterski
uœcisk ca³ego Koœcio³a katolickiego, który was kocha i jest wam bliski”. Papie¿
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przypomnia³ liczne spotkania, jakie mia³y miejsce miêdzy obydwoma Koœcio³ami w minionych latach. „Dzielimy z wielk¹ radoœci¹ liczne kroki wspólnej
drogi, ju¿ bardzo zaawansowanej i naprawdê patrzymy z ufnoœci¹ na dzieñ,
kiedy z Bo¿¹ pomoc¹ zgromadzimy siê przy o³tarzu ofiary Chrystusowej, w
pe³ni komunii eucharystycznej. Ku temu celowi, tak bardzo upragnionemu «jesteœmy pielgrzymami i pielgrzymujemy razem [...] powierzaj¹c serce towarzyszowi drogi bez nieufnoœci, bez uprzedzeñ» – stwierdzi³ Franciszek. Doda³, ¿e
jednoœæ nie jest korzyœci¹ strategiczn¹, ale wype³nieniem woli Jezusa i warunkiem konsekwentnego przekazywania œwiatu Ewangelii. Dlatego trzeba o ni¹
siê modliæ: „przyby³em dziœ wieczór przede wszystkim, by prosiæ was o dar
modlitwy”.
Papie¿ Franciszek podkreœli³ koniecznoœæ naœladowania Chrystusa,
który „bêd¹c bogaty” (2 Kor 8,9), „uni¿y³ samego siebie” (Flp 2,8). Zachêcaj¹c do modlitwy, pokory i otwartoœci umys³u Franciszek wezwa³, by przygotowaæ siê na otrzymanie Bo¿ego daru jednoœci. „Kontynuujmy nasz¹ drogê z
determinacj¹, czy raczej biegnijmy ku pe³nej komunii miêdzy nami!” – powiedzia³ papie¿. Wskaza³ tak¿e na znaczenie modlitwy o pokój, zw³aszcza
na Bliskim Wschodzie. Przypomnia³ bolesne doœwiadczenia narodu ormiañskiego, w tym eksterminacji przed stu laty i wezwa³, aby by³y one zawsze
przestrog¹, aby œwiat nigdy wiêcej nie popad³ w spiralê podobnych okrucieñstw. Podkreœli³, i¿ mê¿ne wyznawanie wiary i mêczeñstwo przemienione
przez mi³oœæ, sta³y siê Ÿród³em przebaczenia i pokoju. „Podobnie nawet i
najwiêkszy ból, przemieniony przez zbawcz¹ moc krzy¿a, którego Ormianie
s¹ zwiastunami i œwiadkami, mo¿e siê staæ nasieniem pokoju na przysz³oœæ”
– stwierdzi³ Franciszek.
Papie¿ zachêci³ do budowania podstaw przysz³oœci, wolnej od ¿¹dzy zemsty, „w której niestrudzenie bêdzie siê tworzy³o warunki dla pokoju: godn¹
pracê dla wszystkich, troskê o najbardziej potrzebuj¹cych i bezwzglêdn¹ walkê
z korupcj¹, która musi zostaæ wykorzeniona”. Zachêci³ m³odych, by stawali siê
aktywnymi krzewicielami kultury spotkania i pojednania. Cytuj¹c œwiêtego
Grzegorza z Nareku, Franciszek wskaza³, ¿e „jego powszechna solidarnoœæ z
ludzkoœci¹ jest wielkim chrzeœcijañskim orêdziem pokoju, ¿arliwym wo³aniem
ludzi b³agaj¹cych mi³osierdzia dla wszystkich. Niech Ormianie, obecni w wielu krajach, a których pragnê z tego miejsca obj¹æ po bratersku, bêd¹ pos³añcami tej têsknoty za komuni¹, «ambasadorami pokoju» … Ca³y œwiat potrzebuje tego waszego przepowiadania, potrzebuje waszej obecnoœci, potrzebuje
waszego najczystszego œwiadectwa”- zakoñczy³ swoje przemówienie papie¿
Franciszek.
Opracowa³ K.K.
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POSIEDZENIE
WSPÓLNEJ GRUPY ROBOCZEJ
KOŒCIO£A RZYMSKOKATOLICKIEGO
I ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW
Genewa, 11 – 12 kwietnia 2016

Przysz³a wspó³praca Koœcio³a Rzymskokatolickiego ze Œwiatow¹ Rad¹
Koœcio³ów by³a g³ównym przedmiotem obrad Wspólnej Grupy Roboczej, która
w 2015 roku obchodzi³a jubileusz 50-lecia dzia³alnoœci1 .
Wspólna Grupa Robocza by³a inicjatyw¹ ekumeniczn¹, zrealizowan¹ w
okresie koñcz¹cych siê obrad Soboru Watykañskiego II. Jej wiod¹cy cz³onkowie opracowali plan najbli¿szych inicjatyw, który ma byæ przyjêty podczas posiedzenia plenarnego we wrzeœniu.
W posiedzeniu wziê³y udzia³ miêdzy innymi nastêpuj¹ce osoby:
Ze strony Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan:
arcybiskup Diarmuid Martin z Dublina – wspó³przewodnicz¹cy, Mgr.
Juan Usma Gomez, odpowiedzialny w Papieskiej Radzie za kontakty z Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi i ks. Andrzej Choromañski, rzecznik multilateralnych inicjatyw ekumenicznych w Papieskiej Radzie.
Ze strony Œwiatowej Rady Koœcio³ów:
metropolita Nifon z Targoviste – wspó³przewodnicz¹cy, o. prof. Ioan
Sauca – zastêpca sekretarza generalnego, dyrektor Komisji Wiara i Ustrój,
pastor dr Odair Pedroso Mateus i nadzwyczajny doradca ŒRK pastor dr Martin Robra.

1
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Uczestników posiedzenia powita³ pastor dr Olav Fykse Tveit. Oœwiadczy³: „Cieszê siê, ¿e Wspólna Grupa Robocza rozpoczyna nowy modus pracy.
Jest ona otwarta na dalekosiê¿ne cele pielgrzymki na rzecz sprawiedliwoœci i
pokoju. Mam nadziejê, ¿e zajmie siê bli¿ej spotkaniem miêdzyreligijnym,
zw³aszcza ze wspólnot¹ ¿ydowsk¹, przy³¹czy siê do d¹¿enia zrealizowania w
¿yciu Koœcio³ów porozumienia paryskiego, jak równie¿ zajmie siê wspólnie
ciemn¹ stron¹ religii, która prowadzi do przemocy oraz podejmie sprawê z³o¿enia przez Koœcio³y œwiadectwa solidarnoœci z chrzeœcijanami i innymi poddanymi religijnej dyskryminacji. Nasze d¹¿enie do jednoœci przejawia siê tak¿e przez wspóln¹ teologiczn¹ refleksjê nad cierpi¹cym œwiatem, któremu s³u¿ymy”.
Po apelu sekretarza generalnego Wspólna Grupa Robocza, w oparciu o
prezentacjê arcybiskupa Martina, przyst¹pi³a do merytorycznej dyskusji nad
nowym posynodalnym pismem apostolskim papie¿a Franciszka zatytu³owanego
„Amoris laetitia”, które zajmuje siê moralnym i duszpasterskim wprowadzeniem do tematów dotycz¹cych rodziny, m³odzie¿y, seksualnoœci i wychowania.
WGR zbada³a zalecenia ostatniego posiedzenia Komitetu Wykonawczego
ŒRK oraz zosta³a poinformowana o aktualnym stanie programów Rady dotycz¹cych pielgrzymki sprawiedliwoœci i pokoju, migrantów i uchodŸców, dialogu i wspó³pracy miêdzyreligijnej oraz pracy Komisji Wiara i Ustrój.
W przysz³oœci WGR planuje zbadanie tematu dialogu miêdzyreligijnego
w kontekœcie przemocy, lecz tak¿e powi¹zañ miêdzy religi¹ a przemoc¹, chce
równie¿ zaj¹æ siê tematem uchodŸców i migracji oraz poparciem dla dnia
modlitwy w intencji zachowania stworzenia, który po wczeœniejszej inicjatywie patriarchy ekumenicznego postanowi³ wesprzeæ tak¿e papie¿.
Odair Pedroso Mateus, dyrektor Komisji Wiara i Ustrój ŒRK oœwiadczy³:
„Bie¿¹ca praca Wiary i Ustroju o moralnym kszta³towaniu opinii w Koœcio³ach
otrzymuje przez pismo apostolskie dodatkow¹ dynamikê. ‘Amoris laetitia’ oferuje punkt wyjœcia dla naszych wspólnych starañ objaœnienia procesu moralnego kszta³towania i kszta³towania opinii w celu powstrzymania dalszych podzia³ów z powodu tej sprawy”.
Pastor Robra oœwiadczy³ uzupe³niaj¹co: „Dziêki tej pracy z Papiesk¹
Rad¹ i wk³adowi papie¿a Franciszka wspó³praca miêdzy ŒRK i Koœcio³em
Rzymskokatolickim uleg³a w ostatnich latach znacz¹cej intensyfikacji, szczególnie dziêki Papieskiej Radzie ds. Dialogu Miêdzyreligijnego, duszpasterstwu
na rzecz migrantów, ludzi wykorzenionych oraz sprawiedliwoœci i pokoju”.
W przes³aniu z okazji ubieg³orocznego jubileuszu papie¿ Franciszek zaapelowa³ gor¹co do WGR o jeszcze wiêksze zaanga¿owanie, stwierdzaj¹c:
„Musimy jednak uznaæ, ¿e mimo licznych ekumenicznych osi¹gniêæ w ostatnich piêædziesiêciu latach misja chrzeœcijañska i œwiadectwo chrzeœcijañskie
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ci¹gle jeszcze cierpi¹ z powodu naszych podzia³ów (…) Wspólna Grupa Robocza nie powinna byæ forum skierowanym do wewn¹trz. Raczej powinna staæ
siê ‘think-tankem’, który otwiera siê na wszystkie mo¿liwoœci i wyzwania,
wobec których stoj¹ dzisiaj Koœcio³y w swojej misji towarzyszenia cierpi¹cej
ludzkoœci na drodze do Królestwa Bo¿ego, gdy spo³eczeñstwo i kulturê nasycaj¹ prawdami i wartoœciami Ewangelii”.
Nastêpne posiedzenie plenarne Wspólnej Grupy Roboczej obradowaæ
bêdzie w dniach 13 – 17 wrzeœnia 2016 roku w Chateau de Bossey ko³o
Genewy.
K.K.
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ZJAZD GNIE•
•NIEÑSKI 2016

Od 11 do 13 marca pod has³em „Europa nowych pocz¹tków. Wyzwalaj¹ca moc chrzeœcijañstwa” odby³ siê 10. Zjazd GnieŸnieñski. Jego wymiar ekumeniczny tym razem bardziej by³ widoczny w warstwie duchowej ni¿ referatowo-dyskusyjnej.
Zjazdy GnieŸnieñskie to czas spotkañ, debat i dialogu na temat wyzwañ
wspó³czesnoœci i miejsca chrzeœcijañstwa w obecnym œwiecie. S¹ organizowane co kilka lat przez rzymskich katolików, ale zapraszani s¹ równie¿ przedstawiciele Koœcio³ów mniejszoœciowych. Tegoroczny Zjazd zorganizowa³a Fundacja œw. Wojciecha Adalberta we wspó³pracy z wieloma organizacjami i przy
wspó³udziale m.in. Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE).
Podczas otwarcia imprezy przemawiali rzymskokatolicki prymas Polski
abp Wojciech Polak, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Koœcio³a Prawos³awnego oraz prezydent Polski Andrzej Duda. Prymas odwo³a³
siê do przypadaj¹cej w tym roku 1050. rocznicy chrztu Polski. – Zakorzenienie
w chrzcie œwiêtym stanowi zasadniczy, choæ mo¿e czêsto ju¿ zapomniany element fundamentu europejskiej to¿samoœci – mówi³. Prezes PRE podkreœli³ znaczenie chrzeœcijañstwa dla wspó³czesnej Europy. – Nie jest dzie³em przypadku, ¿e narody wspó³czesnej Europy w niezwykle krótkim czasie dokona³y
ogromnego postêpu w zakresie moralnoœci. By³o to mo¿liwe dziêki oœwieceniu
dusz i umys³ów ³ask¹ Ducha Œwiêtego – przekonywa³. Wyrazi³ ubolewanie, ¿e
wspó³czeœnie rola chrztu w dziejach narodów Europy ulega zapomnieniu czy
wrêcz negacji. – Stan ducha znacznej czêœci narodów Europy mo¿na opisaæ
pe³nymi bólu s³owami proroków Starego Testamentu, którzy przestrzegali IzraSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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el przed konsekwencjami odstêpstwa od Boga, zarozumia³oœci, pysznienia siê
bogactwem, k³amliwoœci, niesprawiedliwoœci wobec biednych, wdów, migrantów i przybyszów, krzywoprzysiêstwa – stwierdzi³ prawos³awny hierarcha.
Prezydent Andrzej Duda podkreœli³, ¿e europejskie wartoœci wyros³y z chrzeœcijañstwa. – Niektórzy próbuj¹ dokonaæ w Europie pewnego rodzaju rozerwania: zostawiæ to, co najlepsze, odrzucaj¹c fundament, na którym zosta³o
wszystko zbudowane – powiedzia³.
Podczas imprezy wyg³oszono szereg referatów, odby³y siê dyskusje panelowe i warsztaty. W przeciwieñstwie do poprzedniego Zjazdu GnieŸnieñskiego,
tylko w kilku z nich wziêli udzia³ przedstawiciele wyznañ nierzymskokatolickich. Warto jednak zwróciæ uwagê na te dyskusje, które mia³y wymiar ekumeniczny.

Biskupi o stanie polskiego chrzeœcijañstwa
Pierwszego dnia Zjazdu odby³ siê panel „Co zrobiliœmy/zrobimy z naszym chrztem?”, w którym udzia³ wziêli wspomniany ju¿ prezes PRE abp Jeremiasz (prawos³awny), bp Marcin Hintz (luteranin) oraz bp Grzegorz Ryœ
(rzymski katolik). Prowadz¹cy dyskusjê redaktor naczelny „Wiêzi” Zbigniew
Nosowski spyta³ o stan polskiego chrzeœcijañstwa. – Chrzest jest obecny w
¿yciu polskiego spo³eczeñstwa o wiele silniej ni¿ w innych spo³eczeñstwach
europejskich – stwierdzi³ bp Hintz i doda³, ¿e Polacy w roku jubileuszu chrztu
Polski powinni wskazywaæ na si³ê ich duchowego ¿ycia i na to, co mog¹ daæ
Europie. Równie¿ abp Jeremiasz pozytywnie wyra¿a³ siê o stanie polskiego
chrzeœcijañstwa. Wskazywa³ na wartoœciowe elementy w pobo¿noœci ludowej:
post, praca, modlitwa. Bp Ryœ zastanawiaj¹c siê nad obecnoœci¹ wartoœci
chrzeœcijañskich w ¿yciu Polaków wymienia³ ró¿ne przyk³ady postaw. Jak zauwa¿y³, wszyscy jesteœmy grzesznikami, ale wa¿ne jest to, co siê robi ze swoimi grzechami. – I tu mam s³owo nadziei. W Polsce ludzie jeszcze jednak
wiedz¹, co to jest sakrament pokuty i pojednania. W Koœciele polskim jest
zdolnoœæ do zmierzenia siê z w³asnym grzechem – mówi³ katolicki hierarcha.
Trójka biskupów zosta³a te¿ zapytana o to, z czego s¹ dumni, a czego siê
wstydz¹ w polskim chrzeœcijañstwie. Zdaniem bp. Hintza Europa nie potrzebuje nowego pocz¹tku, ale ci¹g³ego powracania do korzeni, do tego, co jest
wspólne, i konfrontowania tego z tym, co daje nam wspó³czesna cywilizacja.
Stwierdzi³, ¿e nie trzeba piêtnowaæ konsumpcjonizmu, ale nale¿y nauczyæ siê
dzieliæ dobrami konsumpcyjnymi. – Bol¹czk¹ wspó³czesnego spo³eczeñstwa
polskiego jest to, ¿e wszystko, co mamy, zagarniamy dla siebie. Nie potrafimy
tego, co rozwiniête spo³eczeñstwa europejskie – uczyæ siê dzieliæ. Spo³eczeñ-
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stwo amerykañskie pod tym wzglêdem jest dla mnie wzorcem. Ludzie s¹ tam
nauczeni w pewnym etosie wynikaj¹cym z chrzeœcijañskiej etyki, ¿e maj¹c,
jestem zobowi¹zany do dzielenia siê z innymi. I mo¿e dzisiaj ci ludzie s¹ religijnie wyziêbli, ale te wartoœci etyki chrzeœcijañskiej s¹ obecne w ich ¿yciu. I
tego mi w naszym spo³eczeñstwie najbardziej brakuje – mówi³ luterañski biskup.
Abp Jeremiasz w tym kontekœcie wyrazi³ wdziêcznoœæ za to, ¿e chrzeœcijañstwo jest w Polsce g³êboko zakorzenione. – Wstydziæ powinniœmy siê
przejawów fanatyzmu i nietolerancji religijnej – powiedzia³ prezes PRE. Natomiast bp Ryœ zwróci³ uwagê, ¿e w polskiej historii koœcielnej obecna jest zarówno tolerancja, jak i nietolerancja. – Istotne pytanie brzmi, co chcemy kontynuowaæ w przysz³oœci – podkreœli³. Nie starczy³o czasu na wiêcej pytañ w panelu z biskupami trzech wyznañ. Zosta³ on skrócony, poniewa¿ wczeœniej
przed³u¿y³o siê przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy.

Pojednanie w wolnoœci
W drugim dniu tegorocznego Zjazdu GnieŸnieñskiego odby³a siê sesja
„Ukraina – Polska – Rosja: czy mo¿liwe s¹ pokój i pojednanie?”, podczas
której referat przedstawi³ abp Œwiatos³aw Szewczuk, zwierzchnik Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego. Mówi³ o trudnej historii polsko-ukraiñskiej i ukraiñsko-rosyjskiej oraz roli Koœcio³ów w pojednaniu miêdzy tymi
narodami. Podkreœli³, ¿e w stosunkach polsko-ukraiñskich wydarzy³o siê wiele pozytywnych rzeczy, choæ zdarzaj¹ siê te¿ jawne prowokacje. – Obecnie
ze strony naszych Koœcio³ów potrzebne jest zaanga¿owanie wiêkszego gremium ludzi œwieckich, aby zmiana w postrzeganiu siebie nawzajem ogarnê³a
jak najszersze krêgi ludzi. Wymaga to podejmowania ci¹gle nowych inicjatyw na ró¿nych p³aszczyznach zarówno ¿ycia koœcielnego, jak i spo³ecznego
– zaznaczy³.
Abp Szewczuk ubolewa³ nad stosunkami ukraiñsko-rosyjskimi. Jak
stwierdzi³, zarówno w³adze pañstwowe Rosji, jak i tamtejszy Koœció³ Prawos³awny kwestionuj¹ fakt istnienia niezale¿nego pañstwa ukraiñskiego. – Wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do zniszczenia ukraiñskiej niezale¿noœci uznaje siê
za œwiêt¹ sprawê, która jest dodatkowo usprawiedliwiana pogl¹dami teologicznymi. Mo¿na j¹ streœciæ w twierdzeniu, ¿e tak jak jest jeden Bóg w trzech osobach, tak te¿ istnieje jeden naród rosyjski w trzech nieroz³¹cznych postaciach:
wielkorosyjskiej, bia³oruskiej i ma³oruskiej, czyli ukraiñskiej. W takich okolicznoœciach dialog o pojednaniu i uznaniu krzywd zadanych sobie wzajemnie jest
ca³kowicie zablokowany – t³umaczy³ greckokatolicki hierarcha. Jego zdaniem
SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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ideologia rosyjskiego œwiata jest ostatni¹ legitymizacj¹ wspó³czesnego kolonializmu przez Koœció³ chrzeœcijañski. Mimo to prelegent deklarowa³ chêæ wspó³pracy i dialogu Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego z Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym, jednak ten drugi nie widzi na razie takiej potrzeby. –
Koœció³ Prawos³awny nie jest na razie w stanie odegraæ roli podobnej do tej,
jak¹ pe³ni³ Koœció³ Katolicki w pojednaniu niemiecko-polsko-ukraiñskim, ze
wzglêdu na jego sojusz z w³adzami rosyjskimi, instrumentalizacjê Koœcio³a w
imieniu propagandy „œwiata rosyjskiego”, a tak¿e koncepcjê jednoœci eklezjalnej, rozumian¹ jako ca³kowite podporz¹dkowanie – stwierdzi³ ukraiñski duchowny. Przywo³a³ równie¿ projekt „Pojednanie w Europie – zadanie Koœcio³ów na Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech” jako wa¿n¹ inicjatywê
zmierzaj¹c¹ do uregulowania spraw miêdzykonfesyjnych. W projekcie tym
uczestnicz¹ przedstawiciele ró¿nych Koœcio³ów z czterech krajów. Wœród nich
s¹ te¿ reprezentanci Polskiej Rady Ekumenicznej i jej Koœcio³ów cz³onkowskich.
Konkluduj¹c swoje wyst¹pienie abp Szewczuk przypomnia³, ¿e pojednanie dokona³o siê najpierw w Europie zachodniej, potem centralnej, wreszcie
miêdzy Polsk¹ a Ukrain¹ – i powinno iœæ dalej na wschód, jednak w wolnoœci,
bez przymusu. – W moim przekonaniu, mimo ogromnych trudnoœci, pokój i
pojednanie miêdzy Ukrain¹, Polsk¹ i Rosj¹ s¹ nie tylko mo¿liwe, ale nawet
konieczne – stwierdzi³ greckokatolicki biskup. Po referacie odby³a siê dyskusja
panelowa, w której wziêli udzia³ prymas-senior Koœcio³a Rzymskokatolickiego
w Polsce abp Henryk Muszyñski oraz dwóch prawos³awnych: prof. Antoine
Arjakovski z Francji i Jewgienij Raszkowski z Rosji.

Chrzeœcijañstwo z perspektywy
przedstawicieli innych religii
Ostatniego dnia imprezy odby³a siê bardzo ciekawa dyskusja panelowa
„Chrzeœcijanie w oczach innych”. Udzia³ w niej wziêli prof. Stanis³aw Krajewski, ¿ydowski wspó³przewodnicz¹cy Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów,
oraz Andrzej Saramowicz, muzu³mañski wspó³przewodnicz¹cy Rady Wspólnej
Katolików i Muzu³manów. Rozmowê moderowa³ dziennikarz TVP i „Tygodnika Powszechnego” Marek Zaj¹c.
Paneliœci byli pytani o perspektywê judaizmu i islamu w kwestii mi³osierdzia Boga i cz³owieka wzglêdem cz³owieka, równie¿ w odniesieniu do chrzeœcijan. – Z ¿ydowskiej perspektywy oczywiœcie nale¿y patrzeæ na chrzeœcijan z
mi³osierdziem. Jednak ¯ydom czasem trudniej jest patrzeæ z mi³osierdziem nie
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tyle na poszczególnych ludzi, co na instytucjê Koœcio³a – ze wzglêdu na pewien balast historii. Na przyk³ad chêæ nawracania na chrzeœcijañstwo powoduje dystans. Ale to siê zmienia – mówi³ Stanis³aw Krajewski. Natomiast Andrzej Saramowicz podkreœli³, ¿e islam uznaje judaizm i chrzeœcijañstwo jako
religie objawione, a niektórzy muzu³manie uznaj¹ równie¿ za takie buddyzm i
hinduizm. T³umaczy³ te¿, ¿e przywo³uj¹c cytat z Koranu o tym, ¿e prawdziw¹
religi¹ jest islam, nale¿y zadaæ sobie pytanie, co to jest „islam”. – To s³owo
znaczy „oddanie Bogu”. A wiêc to nie islam historyczny jest prawdziw¹ religi¹, ale oddanie i pos³uszeñstwo Bogu. Tutaj musimy bardzo ostro¿nie interpretowaæ Koran – stwierdzi³.
Kolejne pytanie dotyczy³o tego, jak rozbroiæ lêk w relacjach judaizmu i
islamu z chrzeœcijañstwem i gdzie jesteœmy na drodze przezwyciê¿ania tego
lêku. Stanis³aw Krajewski t³umaczy³, ¿e przez wieki ¯ydzi postrzegali judaizm i chrzeœcijañstwo jako osobne religie. Przypomnia³ jednak, ¿e ju¿ od œredniowiecza pojawi³y siê w myœli ¿ydowskiej g³osy – choæ nie przyjmowane
uniwersalnie – i¿ chrzeœcijanie, ze wzglêdu na swoje korzenie i stosowanie
kategorii biblijnych, zas³uguj¹ na ¿ycie wieczne, a chrzeœcijañstwo przygotowuje drogê dla Mesjasza. – Zarazem nieufnoœæ, niechêæ, obawa by³y i s¹
nadal obecne. Ale to siê zmienia. Niew¹tpliwie now¹ epok¹ jest okres po
drugiej wojnie œwiatowej. Czêœciowo na myœlenie teologiczne wp³yw mia³o
uœwiadomienie sobie Zag³ady ¯ydów – mówi³. Wskaza³ na dokument II Soboru Watykañskiego „Nostra aetate” o stosunku Koœcio³a Rzymskokatolickiego do religii niechrzeœcijañskich, a tak¿e na ¿ydowskie oœwiadczenia, bêd¹ce
odpowiedzi¹ na ten tekst. – Wszystkie te oœwiadczenia traktuj¹ chrzeœcijañstwo jako sprzymierzeñca ¯ydów i dar Boga dla narodów – powiedzia³ Stanis³aw Krajewski i zaznaczy³, ¿e to myœlenie nie jest wœród ¯ydów powszechne, ale siê rozprzestrzenia i s¹ szanse, by sta³o siê dominuj¹ce.
Andrzej Saramowicz t³umaczy³, ¿e na postrzeganie chrzeœcijañstwa
przez muzu³manów wp³yw ma pamiêæ o wyprawach krzy¿owych, ale jednoczeœnie przypomnia³ o podbojach muzu³mañskich, których ofiarami byli chrzeœcijanie i wyznawcy innych religii. Krytycznie odniós³ siê do p³ytkiego postrzegania chrzeœcijañstwa przez czêœæ muzu³manów, np. okreœlania chrzeœcijañstwa jako religiê politeistyczn¹ ze wzglêdu na koncepcjê Trójcy Œwiêtej.
Zwróci³ te¿ uwagê na pewien paradoks – muzu³manie krytykuj¹ wspó³czesny
œwiat chrzeœcijañski za rozluŸnienie moralne, alkohol, agresywn¹ muzykê, pozama³¿eñskie relacje intymne, ale jednoczeœnie s¹ najwiêksz¹ grup¹ religijn¹,
która emigruje do pañstw chrzeœcijañskich.
– Co panów w chrzeœcijañstwie ujmuje, a co irytuje? – pyta³ panelistów
Marek Zaj¹c. Stanis³aw Krajewski wyrazi³ wdziêcznoœæ chrzeœcijañstwu, ¿e
historia biblijna i kategorie myœlenia biblijnego s¹ obecne na ca³ej kuli ziemSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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skiej. – Dziêki chrzeœcijañstwu wszyscy ludzie us³yszeli, ¿e prawdziwy Bóg,
to Bóg Izraela – mówi³. Stwierdzi³ równie¿, ¿e o ile osoba Chrystusa jest poza
jego religijnym zaanga¿owaniem, to elementy nauczania Jezusa wydaj¹ mu siê
fascynuj¹ce, np. idea nadstawiania drugiego policzka. Jako irytuj¹ce w chrzeœcijañstwie Stanis³aw Krajewski wymieni³ dwie rzeczy: imperializm chrzeœcijañski (brak pokory) oraz traktowanie ¯ydów jako instrumentu do wzmocnienia
chrzeœcijañstwa. Andrzej Saramowicz chwali³ chrzeœcijañstwo za to, ¿e stworzy³o wspania³¹ cywilizacjê i przechowa³o nauki Chrystusa. – Koœció³ idzie z
czasem, nie tkwi w przesz³oœci – islam siê trochê cofa, niestety – mówi³. Jak
stwierdzi³, podoba mu siê papie¿ Franciszek, centralna w³adza w Koœciele
Rzymskokatolickim, podkreœlanie mi³osierdzia, zakony, ryty przejœcia. A co go
irytuje w chrzeœcijañstwie? – Powiem jedno, co mi siê nie podoba – ale to nie
jest cecha tylko chrzeœcijan. Mianowicie podejœcie: „my mamy monopol na
prawdê” – powiedzia³.

Wyraz ekumenicznej wspólnoty w pokucie
Szkoda, ¿e w innych dyskusjach panelowych przedstawiciele wyznañ nierzymskokatolickich prawie nie byli obecni. Pojedyncze osoby pojawi³y siê
wprawdzie w sesjach dotycz¹cych kryzysu uchodŸczego czy bilansu odzyskanej wolnoœci, jednak w wielu dyskusjach zabrak³o g³osu nierzymskokatolickiego. W ramach Zjazdu odby³y siê m.in. sesje na temat relacji miêdzy wiar¹ i
wolnoœci¹, ma³¿eñstwa, ekonomii bez wykluczenia, relacji miêdzy kultur¹ a
wiar¹ czy tego, jak mo¿e nawracaæ siê Koœció³ – w tych wszystkich debatach
g³os wyznañ mniejszoœciowych w Polsce z pewnoœci¹ móg³by byæ ciekawy dla
odbiorców.
O ile obecnoœæ ekumeniczna w warstwie referatowo-dyskusyjnej Zjazdu
GnieŸnieñskiego pozostawi³a niedosyt, to nale¿y podkreœliæ, ¿e z du¿¹ wra¿liwoœci¹ ekumeniczn¹ przygotowane zosta³o nabo¿eñstwo dziêkczynno-pokutne,
nazwane przez organizatorów rachunkiem sumienia polskiego chrzeœcijañstwa.
Odby³o siê ono w katedrze gnieŸnieñskiej i uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Greckokatolickiego. Obecni byli m.in. zwierzchnicy Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów pastor Mateusz Wichary, Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego bp Marek Izdebski i Koœcio³a Starokatolickiego
Mariawitów bp M. Karol Babi, a tak¿e prymas Koœcio³a Rzymskokatolickiego
w Polsce abp Wojciech Polak, zwierzchnik Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego abp Œwiatos³aw Szewczuk oraz wielu innych duchownych i wiernych
ró¿nych wyznañ.
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Kazanie wyg³osi³ bp Grzegorz Ryœ z Koœcio³a Rzymskokatolickiego. –
Powinniœmy przepraszaæ za nasz¹ niewiarê w chrzest. Nie chodzi o to, ¿e
przyjmujemy go bez wiary, ale o to, ¿e wielokrotnie w naszym myœleniu i dzia³aniu chrzest nie staje siê na tyle wa¿ny, byœmy mogli korygowaæ nasze postawy w stosunku do ludzi, z którymi jesteœmy poró¿nieni. Mówimy: „ochrzczony,
ale nie z tej partii”, „ochrzczony, ale Ukrainiec”, ochrzczony, ale Rosjanin”.
To, ¿e jest z innego narodu, jest wa¿niejsze ni¿ to, ¿e jest ochrzczony. To jest
ba³wochwalstwo, co innego staje w naszym ¿yciu na miejscu Jezusa paschalnego – mówi³ kaznodzieja. Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e mo¿na byæ ba³wochwalc¹
nawet w³asnego wyznania. Dzieje siê tak wtedy, gdy stawiamy wyznanie ponad fakt chrztu – „niby ochrzczony, ale prawos³awny”.
Uczestnicy nabo¿eñstwa dziêkowali w modlitwach m.in. za chrzest Polski w X w., przek³ady Biblii na jêzyk polski czy historiê polskiej ekumenii.
W modlitwach pokutnych prosili o wybaczenie m.in. przeœladowañ religijnych,
podzia³ów Koœcio³a, dyskryminacji i przemocy pope³nionych wobec kobiet i
dzieci czy grzechów spo³ecznych. Elementem liturgii tego ekumenicznego nabo¿eñstwa by³ obrzêd obmycia. Ka¿dy po symbolicznym obmyciu r¹k, twarzy i
oczu otrzymywa³ bia³y szal. Uczestnicy nabo¿eñstwa nak³adali go na szyjê lub
g³owê.
Ekumeniczny wymiar tego nabo¿eñstwa mo¿na by³o dostrzec szczególnie
na dwóch – œciœle ze sob¹ zwi¹zanych – poziomach: wspólnoty i partnerstwa.
W obliczu braku porozumienia miêdzy Koœcio³ami w kwestii wspólnoty w komunii œwiêtej, uda³o siê osi¹gn¹æ ekumeniczn¹ i inkluzywn¹ wspólnotê w pokucie, podkreœlonej odpowiedni¹ symbolik¹. Organizatorom nabo¿eñstwa uda³o
siê równie¿ unikn¹æ spotykanej czasem na nabo¿eñstwach ekumenicznych liturgicznej dominacji gospodarza. Bywa to obecne w œwi¹tyniach ró¿nych wyznañ, a szczególnie widoczne jest na „mszach ekumenicznych” w koœcio³ach
rzymskokatolickich, gdy zaproszeni goœcie innych wyznañ w momencie eucharystii zostaj¹ wykluczeni ze wspólnoty. GnieŸnieñskie nabo¿eñstwo dziêkczynno-pokutne zaproponowa³o specjalnie przygotowan¹ liturgiê, w której nie by³o
elementów rodz¹cych poczucie wykluczenia czy dominacji przedstawicieli
któregokolwiek wyznania.
Tegoroczny Zjazd GnieŸnieñski mo¿e pozostawiæ zarówno poczucie ekumenicznego zadowolenia, jak i niedosytu. W warstwie duchowej z ekumenicznym wyczuciem zosta³o przygotowane nabo¿eñstwo dziêkczynno-pokutne w
katedrze gnieŸnieñskiej. W warstwie referatowo-dyskusyjnej debaty, w których
wziêli udzia³ przedstawiciele ró¿nych wyznañ, dostarczy³y wielu interesuj¹cych refleksji. Mo¿na jednak ¿a³owaæ, ¿e by³o ich tak ma³o, a jedna z nich
zosta³a skrócona.
Micha³ Karski
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Rzymskokatolicko-luterañskie przes³anie
w 1050-lecie chrztu Polski
Poznañ, 15 kwietnia 2016 roku

W Poznaniu, 15 kwietnia, podczas obchodów 1050—lecia Chrztu
Polski podpisano wspólne rzymskokatolicko-luterañskie przes³anie. Ostateczn¹ treœæ przes³ania ustalono podczas posiedzenia komisji rzymskokatolicko-luterañskiej w Poznaniu. Koœció³ rzymskokatolicki reprezentowali
bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej
oraz ks. prof. Józef Budniak, diecezjalny referent do spraw ekumenizmu w
diecezji bielsko-¿ywieckiej. Ze strony Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego obecni byli: ks. Jerzy Samiec, Biskup Koœcio³a, ks. prof. Marcin Hintz,
zwierzchnik diecezji pomorsko-wielkopolskiej, wyk³adowca ChAT oraz ks.
prof. Marek Jerzy Uglorz, cz³onek Rady Synodalnej, wyk³adowca ChAT.
Jako chrzeœcijanie – katolicy i luteranie ¿yj¹cy w Polsce prze³omu wieków i tysi¹cleci, mamy dziœ szczególn¹ okazjê, by wspólnie uwielbiaæ Boga,
Pana czasu i wiecznoœci. Przed 1050 laty nasi przodkowie przyjêli chrzest i
zapocz¹tkowali w naszej OjczyŸnie tradycjê g³oszenia ewangelii, budz¹cej
¿yw¹ wiarê, staj¹c siê cz³onkami niepodzielonego wtedy jeszcze Koœcio³a. W
ten sposób wype³ni³o siê na naszych ziemiach polecenie Jezusa, które otrzymali Jego uczniowie: „IdŸcie tedy i czyñcie uczniami wszystkie narody, chrzcz¹c
je w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego” (Mt 28,19) i dotar³o do nas echo
s³ów Pana skierowanych do Aposto³a Paw³a: „IdŸ, bo Ja ciê wyœlê daleko do
pogan.” (Dz 22, 21).
Wœród wszystkich motywów sk³aniaj¹cych nas do dziêkczynienia Bogu
za Jego dary ten jest wyj¹tkowy. Chrzest stanowi bowiem fundament naszej
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jednoœci. Wyznaliœmy to w styczniu 2000 roku, podpisuj¹c wspólnie Deklaracjê
Koœcio³ów w Polsce na progu trzeciego tysi¹clecia. Sakrament chrztu znakiem
jednoœci. Dokument ten, nie maj¹cy precedensu, jest nie tylko teologicznym
potwierdzeniem wzajemnego uznania wa¿noœci udzielanego przez nasze Koœcio³y chrztu œwiêtego, ale jak to zosta³o wprost w nim wyra¿one, jest „uznaniem i potwierdzeniem naszej pos³ugi poprzez chrzest” podjêtym w duchu radoœci. Radoœæ ta nie mo¿e nikogo dziwiæ. Œwiadomoœæ przyjêcia chrztu, pomimo trwaj¹cego wci¹¿ wœród nas bolesnego podzia³u, pozwala nam cieszyæ siê
z tego, ¿e o wiele wiêcej nas ³¹czy ni¿ dzieli.
Dziêki temu sakramentowi staliœmy siê „rodem wybranym, królewskim
kap³añstwem, narodem œwiêtym, ludem nabytym” i mo¿emy og³aszaæ „cnoty
Tego, który nas powo³a³ z ciemnoœci do cudownej swojej œwiat³oœci” (1 P 2,9).
Przyjêty przez Mieszka I chrzest ukierunkowa³ dzieje rodz¹cej siê Polski
i wywar³ ogromny wp³yw na jej kulturê.
Bogactwo wynik³ych z chrzeœcijañskiej inspiracji nurtów myœlowych,
sposobów ujmowania i kszta³towania œwiata, przybiera szczególn¹ postaæ w
tych czêœciach Polski, które ze wzglêdu na wspó³obecnoœæ ró¿nych wyznañ
chrzeœcijañskich mo¿na nazwaæ ekumenicznymi. Jak w swej ró¿norodnoœci
bogate jest chrzeœcijañstwo, skoro znalaz³o tak wiele form wyrazu w ¿yciu ludzi, ich pobo¿noœci i twórczym zaanga¿owaniu.
Pragniemy dziœ z pe³nym przekonaniem wyznawaæ przed œwiatem ewangeliê – dobr¹ nowinê, któr¹ przejêliœmy od naszych przodków: „¿e Chrystus
umar³ za grzechy nasze wed³ug Pism, ¿e zosta³ pogrzebany, i ¿e dnia trzeciego
zosta³ z martwych wzbudzony wed³ug Pism…” (1 Kor 15, 4). To ona jest sercem naszej wiary i powodem jubileuszowej radoœci.

Przes³anie Koœcio³ów w Polsce
w sprawie uchodŸców
30 czerwca 2016 przedstawiciele Koœcio³ów cz³onkowskich Polskiej
Rady Ekumenicznej (PRE) oraz Konferencji Episkopatu Polski (KEP) podpisali
w Warszawie wspólne Przes³anie w sprawie uchodŸców. W imieniu Koœcio³a
rzymskokatolickiego dokument podpisa³ metropolita poznañski abp Stanis³aw
G¹decki, przewodnicz¹cy KEP, a w imieniu PRE zwierzchnicy b¹dŸ reprezentanci Koœcio³ów – metropolita Sawa (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny), bp Jerzy Samiec (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), bp Marek Izdebski
(Koœció³ Ewangelicko-Reformowany), bp M. Karol Babi (Koœció³ Starokatolicki
Mariawitów), bp Wiktor Wysoczañski (Koœció³ Polskokatolicki), ks. superintenSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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dent Andrzej Malicki (Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny) oraz ks. Leszek
Waku³a w zastêpstwie ks. dr. Mateusza Wicharego (Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów).
Odpowiadaj¹c na pytania dziennikarzy abp Stanis³aw G¹decki podkreœli³,
¿e nawet jeœli 80% spo³eczeñstwa by³oby przeciwko przyjmowaniu uchodŸców,
Koœció³ musi broniæ zasad Ewangelii i nie mo¿e wpisywaæ siê w g³osy (niektórych) polityków. Na pytanie, dlaczego wspólny dokument pojawia siê tak póŸno,
w imieniu sygnatariuszy odpowiedzia³ bp Jerzy Samiec z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Wed³ug luterañskiego biskupa, tekst Przes³ania nie pojawia siê zbyt póŸno i jest wynikiem wielostronnych konsultacji, celem wypracowania jasnego, ale i wywa¿onego w
swojej treœci dokumentu.
Jak poinformowa³ ks. S³awomir Paw³owski, Komisja Dialogu miêdzy PRE
a KEP postanowi³a zaapelowaæ do Koœcio³ów 5 paŸdziernika 2015 roku o wydanie wspólnego przes³ania w sprawie uchodŸców. Wspólny tekst zosta³ zaaprobowany przez Komisjê na specjalnym zebraniu 24 maja 2016 roku i w czerwcu
zosta³ zatwierdzony przez KEP oraz przez zwierzchników Koœcio³ów cz³onkowskich PRE.
Przes³anie w sprawie uchodŸców jest trzecim wspólnym apelem PRE i
KEP – w 2013 podpisano dokument o ochronie stworzenia, a w 2015 o poszanowaniu i œwiêtowaniu niedzieli.
„Goœcinnoœci nie zapominajcie; przez ni¹ bowiem niektórzy, nie wiedz¹c o tym, anio³ów goœcili. Pamiêtajcie […] o uciskanych, skoro sami równie¿ w ciele jesteœcie” (Hbr 13,2-3).
Narody Europy i Koœcio³y stoj¹ przed ogromnym wyzwaniem, którym
jest kryzys migracyjny. Oko³o trzech milionów ludzi z krajów Afryki i Azji
przekroczy³o granicê Unii Europejskiej. Jedni z nich uciekaj¹ z powodu wojny
i przeœladowañ religijnych, inni w poszukiwaniu lepszego ¿ycia.
Obecna sytuacja wystawi³a na próbê koncepcjê wspó³pracy pañstw w ramach Unii Europejskiej. Da³a siê zauwa¿yæ polaryzacja stanowisk w kwestii
skutecznych sposobów radzenia sobie z kryzysem migracyjnym. Przed tym
wyzwaniem stanê³a tak¿e Polska.
Obowi¹zki chrzeœcijan w tym zakresie wynikaj¹ z Objawienia Bo¿ego i
Tradycji Koœcio³ów. W Ksiêdze Rodzaju czytamy, ¿e gdy nasta³ g³ód w kraju,
w którym mieszka³ Abraham, uda³ siê on do Egiptu i tam osiedli³ siê jako cudzoziemiec (por. Rdz 12,10). Równie¿ patriarcha Jakub na polecenie Bo¿e
przeniós³ siê z ca³¹ rodzin¹ i dobytkiem do Egiptu i tam znalaz³ ratunek przed
œmierci¹ g³odow¹ (por. Rdz 42,1-6; 46,1-7). Losu uchodŸcy doœwiadczy³ tak¿e
nasz Pan, Jezus Chrystus oraz Jego Rodzina, gdy musieli uciekaæ przed gnie-
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wem Heroda (por. Mt 2,13-15). Zadaniem Koœcio³ów jest wychowywanie serc,
które przez konkretne czyny mi³osierdzia przyjd¹ z pomoc¹ cierpi¹cym, tym,
którzy uciekaj¹ przed wojn¹, przeœladowaniami i œmierci¹. Tego rodzaju stosunek chrzeœcijan do innych ludzi od pocz¹tku istnienia Koœcio³a by³ ich znakiem
szczególnym.
Nasz kraj wiele razy stawa³ siê schronieniem dla tych, którzy musieli
uciekaæ przed przeœladowaniami. W czasach Jagiellonów nasze ziemie zas³ynê³y z goœcinnoœci. Po upadku niepodleg³oœci tak¿e Polacy mogli jej doœwiadczyæ w innych krajach. W latach 80. ubieg³ego stulecia pomocy udzieli³y nam kraje Europy Zachodniej. Dekadê póŸniej polskiej goœcinnoœci mogli
doœwiadczyæ Bia³orusini, Ukraiñcy i Czeczeni. Jej podtrzymywanie i wychowywanie do niej powinno byæ wyrazem chrzeœcijañskiej wra¿liwoœci i narodowej tradycji.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e rozwi¹zanie problemu migracyjnego w Polsce
i w Europie wymaga wspó³pracy ludzi dobrej woli na wielu p³aszczyznach.
Potrzebna jest hojnoœæ i roztropnoœæ, otwarcie serca i ustanowienie praw gwarantuj¹cych poszanowanie godnoœci w³asnych obywateli i tych, którzy prosz¹ o
pomoc.
Chrzeœcijanie powinni d¹¿yæ do wspó³pracy z odpowiednimi organami
w³adzy pañstwowej i organizacji spo³ecznych. Tylko szeroko zakrojona akcja
humanitarna i uwzglêdnienie politycznych i ekonomicznych przyczyn istniej¹cych trudnoœci mo¿e doprowadziæ do rzeczywistej poprawy sytuacji. Niech
bêdzie ona równie¿ impulsem dla rozwoju wolontariatu, tak¿e na poziomie naszych parafii, aby skutecznie i odpowiedzialnie zaradziæ rodz¹cym siê problemom.
Nie powinniœmy traciæ z oczu g³ównej przyczyny aktualnego kryzysu migracyjnego, czyli wojen toczonych na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Z tego
wynika koniecznoœæ modlitwy o pokój, wszelkich zabiegów mediacyjnych i
nieustannego apelowania do sumieñ rz¹dz¹cych. Wiele osób pozosta³o w swoich krajach i oczekuje, ¿e nasza pomoc bêdzie kierowana bezpoœrednio do poszkodowanych regionów. Jednoczeœnie musimy otoczyæ opiek¹ tych, którzy
zdecydowali siê opuœciæ ziemiê swoich ojców. Wzywamy wiernych naszych
Koœcio³ów, aby trwali w modlitwie i œwiadczyli pomoc potrzebuj¹cym. Nie
ustawajmy w d¹¿eniu do przezwyciê¿enia zaistnia³ego kryzysu.
Ufamy, ¿e Bóg da nam œwiat³e oczy serca, abyœmy z ewangeliczn¹ mi³oœci¹ sprostali wezwaniu Chrystusa: „By³em przybyszem, a przyjêliœcie Mnie”
(Mt 25,35).
Warszawa, 30 czerwca 2016 r.
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Protestancki wk³ad do trudnej relacji
Rezultat narad Grupy regionalnej
Leuenberskiej Wspólnoty Koœcielnej
Europy po³udniowej i po³udniowo-wschodniej
1995 – 2000

V Zgromadzenie Ogólne Leuenberskiej Wspólnoty Koœcielnej na posiedzeniu 24 czerwca 2001 w Belfaœcie postanowi³o:
1. Zgromadzenie Ogólne dziêkuje Leuenberskiej Grupie Regionalnej „Europy po³udniowej i po³udniowo-wschodniej” za jej pracê i przed³o¿one rezultaty rozmów doktrynalnych.
2. Zgromadzenie Ogólne przyjmuje rezultaty rozmów doktrynalnych.
3. Zgromadzenie Ogólne prosi Koœcio³y o przyswojenie rezultatów rozmów doktrynalnych i uwzglêdnienie ich przy dalszych pracach nad tematem
„Koœció³ – lud – pañstwo – naród”.

Powstanie i cel przed³o¿onych rezultatów
rozmów doktrynalnych
IV Zgromadzenie Ogólne Leuenberskiej Wspólnoty Koœcielnej, które w
maju 1994 obradowa³o w Wiedniu, postanowi³o nadaæ priorytet podczas dalszej
pracy tematowi „Koœció³, lud, pañstwo, naród”. Zgromadzenie Ogólne podejmuj¹c tê decyzjê kierowa³o siê przede wszystkim doœwiadczeniami ró¿nych
regionów Europy po politycznych przemianach w 1989 roku. Komitet Wykonawczy Leuenberskiej Wspólnoty Koœcielnej powierzy³ w 1995 roku Grupie
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regionalnej Europy po³udniowej i po³udniowo-wschodniej zadanie opracowania
tematu „Koœció³, lud, pañstwo, naród”.
Grupa regionalna pracowa³a nad tym tematem w latach 1995 – 1999.
Zajê³a siê t¹ tematyk¹ w ramach zasadniczych historycznych, politycznych i
teologicznych wyk³adów, jak równie¿ na podstawie praktycznych doœwiadczeñ
z poszczególnych krajów i Koœcio³ów. Pierwszy projekt tekstu Grupy regionalnej zosta³ przes³any wiosn¹ 1998 roku Koœcio³om-sygnatariuszom Leuenberskiej Wspólnoty Koœcielnej z proœb¹ o zapoznanie siê i zajêcie stanowiska.
Liczne nades³ane stanowiska, które Grupie regionalnej doda³y otuchy w jej pracy i którym zawdziêcza ona cenne, tak¿e krytyczne uwagi, by³y dyskutowane
podczas spotkania Grupy regionalnej w 1999 roku i w miarê mo¿liwoœci w³¹czone do tekstu. WyraŸnie zmieniony tekst na podstawie stanowisk Koœcio³ów
zostaje obecnie przed³o¿ony za aprobat¹ Komitetu Wykonawczego Zgromadzenia Ogólnego.
Grupa regionalna Europy po³udniowej i po³udniowo-wschodniej pracuje
od ponad 25 lat w ramach Leuenberskiej Wspólnoty Koœcielnej. Powsta³a ona
w czasie trwaj¹cego konfliktu Wschód-Zachód po to, by w spotkaniach przekraczaj¹cych granice i systemy, przez wymianê doœwiadczeñ i intuicji oraz we
wspólnej teologicznej pracy, wnieœæ wk³ad do „wspólnoty w œwiadectwie i
s³u¿bie” bêd¹cej celem Konkordii leuenberskiej. Do Grupy regionalnej, która
do roku 1999 by³a kierowana przez d³ugoletniego bawarskiego biskupa krajowego dr. Johannesa Hanselmanna, nale¿¹ przedstawiciele i przedstawicielki Koœcio³ów ewangelickich z Austrii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Jugos³awii,
Niemiec, Rumunii, S³owacji, S³owenii, Szwajcarii, Wêgier i W³och. Zale¿nie
od tematyki zapraszano na obrady ekspertów z œrodowisk uniwersyteckich i
koœcielnych, wychodz¹c poza ramy konfesyjne.
Dalekosiê¿ne zmiany, zwi¹zane w krajach Europy œrodkowo-wschodniej
i po³udniowo-wschodniej z przemian¹ polityczn¹ 1989 roku, doprowadzi³y tak¿e do nowego wybuchu narodowoœciowych konfliktów. Wielokrotnie obci¹¿ona
historycznie kwestia relacji miêdzy ludem, narodem i pañstwem otrzyma³a
nieoczekiwan¹, czêœciowo dramatyczn¹ aktualizacjê. Dotyczy to Koœcio³ów
ewangelickich, ale nie tylko. ¯e ich przedstawiciele i przedstawicielki w Grupie regionalnej byli gotowi podj¹æ ten trudny temat w sposób ca³kiem otwarty i
nie unikaæ przy tym tak¿e kwestii udzia³u Koœcio³ów w tym rozwoju, jest ju¿
samo w sobie znakiem wzrostu wspólnoty i gotowoœci, by siê wzajemnie zrozumieæ, porozumieæ oraz szukaæ wspólnych dróg i rozwi¹zañ.
W rozmowach doktrynalnych, które by³y i s¹ prowadzone w Grupie regionalnej z polecenia Konkordii leuenberskiej (por. KL nr 37-41), aktualne zasadnicze tematy teologiczne s¹ opracowywane w ten sposób, ¿e ich systematyczne omawianie zostaje powi¹zane z wymian¹ doœwiadczeñ zwi¹zanych z ka¿SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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dorazow¹ sytuacj¹ i teologiczn¹ pozycj¹ wobec aktualnych kwestii, którymi
¿yj¹ Koœcio³y. W ten sposób ulega dalszemu pog³êbieniu wspólne rozumienie
Ewangelii, prowadzi siê pracê w oparciu o istniej¹ce ró¿nice doktrynalne i w
aktualnej sytuacji Koœcio³ów walczy siê o „wspólny przekaz œwiadectwa i
s³u¿by”. Tak te¿ w przypadku tematu „Koœció³, lud, pañstwo, naród” obok zasadniczych wyjaœnieñ na pierwszy plan wysuwa³a siê kwestia, jak w³aœnie w
daj¹cym siê ogarn¹æ obszarze Grupy regionalnej ta relacja miêdzy „Koœcio³em, ludem, pañstwem i narodem” w sposób teologicznie odpowiedzialny ma
byæ rozumiana i kszta³towana oraz jaki ma byæ wk³ad protestantyzmu w budowê demokratycznych form pañstwa i pielêgnowanie kultury w jednocz¹cej siê
Europie.
Nie wysuwamy roszczeñ do zaoferowania „globalnego rozwi¹zania” aktualnych problemów, jednak mamy nadziejê, ¿e praca Grupy regionalnej w jej
œwiadomym k³adzeniu akcentów mo¿e byæ u¿yteczna tak¿e dla innych Koœcio³ów we Wspólnocie Leuenberskiej. Przed³o¿ony tekst jest rezultatem procesu
uczenia siê w ramach Leuenberskiej Wspólnoty Koœcielnej. Jednoczeœnie pragnie stanowiæ impuls do dalszych procesów edukacyjnych.

1. Wprowadzenie
1.1
Protestantyzm w swoim stosunku do ludu i kultury, pañstwa i narodu ma
dwa oblicza: dla reformatorów by³o wa¿ne, by ka¿dy móg³ us³yszeæ i zrozumieæ Ewangeliê w swoim jêzyku. W ten sposób z jednej strony Reformacja
oraz rozwój jêzyka i kultury jakiegoœ ludu od pocz¹tku przynale¿a³y do siebie.
Powsta³y Koœcio³y, które swoj¹ ojczyznê mia³y w ludzie i kulturze, jak te¿ odwrotnie – ludowi i kulturze swoiste piêtno nada³y Koœcio³y. Z drugiej strony
Reformacja by³a ruchem przekraczaj¹cym granice krajów.

1.2
Reformacja doœwiadcza³a w³adze polityczne zarówno jako si³ê wrog¹
jak i proteguj¹c¹. W wielu przypadkach wi¹za³a siê ona z w³adcami i tym samym tak¿e z ich terytoriami. Ta bliskoœæ z pañstwem by³a przez d³ugi czas
cech¹ charakterystyczn¹ protestantyzmu w wielu krajach, staj¹c siê dla niego
zarazem zagro¿eniem. Powi¹zanie z ka¿dorazow¹ kulturow¹, terytorialn¹ a
póŸniej tak¿e narodow¹ specyfik¹ utrudnia³o niemal zupe³nie otwarcie na inne
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kulturowe i konfesyjne modele chrzeœcijañskoœci. Akceptacja ludu, pañstwa i
narodu prowadzi³a w ró¿nych miejscach niekiedy do problematycznych i jednostronnych narodowych postaw, które stawa³y siê wa¿niejsze ni¿ œwiatowa
wspólnota Koœcio³ów i chrzeœcijan.

1.3
W Koœcio³ach wyros³ych z Reformacji dochodzimy dzisiaj do przekonania: nie ma ju¿ ¿adnej korzyœci z przeciwstawiania sobie ludu i narodu oraz
odpowiedzialnoœci za œwiat. Staramy siê zrozumieæ, co oznaczaj¹ pojêcia
„lud” i „naród”. Ludy i narody s¹ realnie istniej¹cymi wielkoœciami. Oferuj¹
one daj¹c¹ siê ogarn¹æ przestrzeñ wspólnego ¿ycia i prze¿ywania oraz kulturalnej, spo³ecznej i politycznej aktywnoœci. Tutaj ludzie znajduj¹ swoje miejsce, mo¿liwoœci swojej identyfikacji. Lecz lud i naród nie mog¹ staæ siê miejscem, które wyklucza lub marginalizuje innych. Musz¹ siê one otwieraæ na
spotkanie z ludami i narodami, na ró¿ne doœwiadczenia i kulturowe bogactwo,
jak równie¿ na wspóln¹ odpowiedzialnoœæ za sprawy œwiata.

1.4
Przy tym wa¿ne jest dojœcie do poznania, ¿e relacja miêdzy ludem, pañstwem, narodem i Koœcio³em jest i musi byæ postrzegana z ró¿nych perspektyw. Jest ró¿nica, czy silne poczucie narodowe jest nadu¿ywane przez potê¿ne
pañstwo w celach imperialistycznych, czy niewielkie pañstwo swoj¹ suwerennoœæ chce uzyskaæ œrodkami narodowej to¿samoœci lub czy mniejszoœæ etniczna walczy o swoje prawo do samostanowienia i swoje przetrwanie.

1.5
Na obecn¹ sytuacjê w du¿ej mierze wywar³y wp³yw g³êbokie przemiany
w Europie po 1989 roku. Umo¿liwi³o to pañstwom œrodkowo- i wschodnioeuropejskim nadanie kszta³tu ich ukrytym d¹¿eniom spo³ecznym, w zakresie polityki zagranicznej i ekonomicznej, ich wzajemne relacje oprzeæ w miarê mo¿liwoœci na nowych podstawach i zmierzaæ stopniowo w stronê Unii Europejskiej.
Jednoczeœnie ujawni³y siê na nowo i czêœciowo masywnie da³y znaæ o sobie
ró¿ne sprzecznoœci narodowoœciowe – miêdzy innymi w by³ej Jugos³awii i
dawnym Zwi¹zku Radzieckim. Rozwój polityczny jest bardzo œciœle zwi¹zany
z procesem ekonomicznej i spo³ecznej restrukturyzacji. Dlatego te¿ mo¿e byæ
zrozumia³e, ¿e nacjonalizm jest doœwiadczany i wprowadzany jako element
kreuj¹cy wspólnotê i czynnik spo³ecznie stabilizuj¹cy. Nie wolno jednak przeoczyæ, ¿e nacjonalizm mo¿e te¿ prowadziæ do rozleg³ej destabilizacji spo³ecznej i ekonomicznej.
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1.6
Tendencje te trzeba widzieæ w kontekœcie ca³ego rozwoju w Europie. Z
jednej strony charakteryzuje go sekularyzacja i rozk³ad wszelkich wiêzi, z drugiej zaœ spotykamy siê z ró¿nymi kontrreakcjami w postaci nowych nacjonalistycznych i fundamentalistycznych tendencji. Nadto powstaj¹ w wymiarze
ogólnoeuropejskim pewne nierównoczesnoœci. Procesy przebiegaj¹ przewa¿nie
z ró¿n¹ prêdkoœci¹. Wi¹¿e siê to z gotowoœci¹ anga¿owania siê w procesy
asynchroniczne i rezygnacj¹ z ocen uogólniaj¹cych.

1.7
Grupa regionalna zbada³a wiele relacji, które doprowadzi³y w przesz³oœci
i teraŸniejszoœci protestantyzmu do przejawów wzajemnego wp³ywu Koœcio³a,
ludu, pañstwa i narodu. Zachodzi potrzeba zarówno dok³adnego historycznego
zbadania relacji miêdzy Koœcio³em, ludem, pañstwem i narodem jak te¿ zasadniczego teologicznego zdefiniowania tej relacji. Wreszcie trzeba te¿ pokazaæ konsekwencje, jakie te relacje maj¹ dla aktualnych dzia³añ. Z tego wynika
wewnêtrzna struktura przed³o¿onego tutaj tekstu:
Na wstêpie by³y niezbêdne objaœnienia pojêciowe (2). W podejœciu fenomenologicznym opisane zostaj¹ w tym kontekœcie czynniki antropologiczne,
które znajduj¹ siê u podstaw rozwoju ludu, pañstwa i narodu. Potem nastêpuje
analiza pojêæ „ludu”, „pañstwa” i „narodu”, uzupe³niona w za³¹czniku przez
wielojêzykowe glosarium.
Przegl¹d historyczny (3) opisuje, jak spo³eczne, polityczne i kulturowe
przemiany wywar³y wp³yw na powstanie tak ró¿nych, niezale¿nych, na lud i
narodowoœæ zorientowanych protestanckich Koœcio³ów terytorialnych. Jednoczeœnie z tych badañ historycznych wynika, ¿e Reformacja zawsze by³a te¿
ruchem wykraczaj¹cym ponad ludy i narody, a to oznacza³o, ¿e by³a fenomenem ogólnokoœcielnym.
To przekonanie zostaje bli¿ej objaœnione na przyk³adach (4). Wybrano
je z zamiarem ukazania na przyk³adzie poszczególnych Koœcio³ów splotu specyficznych cech w relacji miêdzy Koœcio³em, ludem, pañstwem i narodem,
zjawiska, które w wielu miejscach do dzisiaj jest charakterystyczne dla protestantyzmu w Europie.
Czêœæ zatytu³owana „Œwiadectwo biblijne i podstawowe intuicje teologiczne” (5) oferuje fundamentalne perspektywy teologiczne dotycz¹ce Koœcio³a, ludu, pañstwa i narodu. Prócz tego ujawnia siê napiêcie miêdzy „ju¿
teraz” a „jeszcze nie” Królestwa Bo¿ego, które rozwa¿ane jest potem w odniesieniu do œwiadectwa wiary oraz modelu ¿ycia w Koœciele i spo³eczeñstwie.
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Z tego wyrastaj¹ wyzwania (6) dla wspó³czesnego stosunku Koœcio³a do
ludu i narodu, pañstwa i spo³eczeñstwa. Szczególnie niezbêdna jest sprawa
zmierzenia siê z niebezpieczeñstwem nacjonalizmu. W konstruktywnym podejœciu podjêta jest próba ustalenia kryteriów i wytycznych (wyzwañ i wymagañ) w
zakresie uœwiadomienia spo³ecznej i politycznej odpowiedzialnoœci. W procesie
tym dostrzegana jest tak¿e p³aszczyzna transnarodowa z szansami i problemami
zrastaj¹cej siê Europy. Koñcowa czêœæ rozwa¿a zadania, jakie wynikaj¹ z tego
dla wspólnoty Koœcio³ów zwi¹zanych z Konkordi¹ leuenbersk¹.

2. Wyjaœnienia
2.1 Czynniki antropologiczne
2.1.1
Cz³owiek odczuwa potrzebê bezpieczeñstwa w swoim bezpoœrednim otoczeniu. Potrzebuje ochronnej bliskoœci rodziny, kraju rodzinnego, obyczaju i
zwyczaju. Potrzebuje swojego jêzyka i swojskich gestów, swojej muzyki i swoich tañców. Jest mu to potrzebne ze wzglêdu na swoj¹ to¿samoœæ, zw³aszcza
dla rozwoju swojej to¿samoœci – jako dziecku i m³odzieñcowi silniej jeszcze
ni¿ w wieku doros³ym. Potrzebuje tego, by we wszystkim, czego doœwiadcza,
utrzymaæ orientacjê i minimum poczucia bezpieczeñstwa. Potrzebuje tego
wszystkiego, by móc byæ sob¹. Lecz cz³owiek jest tak¿e i przede wszystkim
istot¹ przekraczaj¹c¹ sam¹ siebie i swoje œrodowisko. Jest istot¹ ciekaw¹, która chcia³aby wiêcej wiedzieæ i umieæ. Jest „istot¹ niedokoñczon¹”. To czyni go
silnym, lecz tak¿e ³atwo daj¹cym siê zraniæ. Musi poruszaæ siê po rejonach, do
których nie zosta³ wyposa¿ony przez naturê. Brak naturalnego wyposa¿enia rekompensuje tworzonymi narzêdziami. Lecz jego naturalna istota polega w³aœnie na braku wyposa¿enia potrzebnego do okreœlonych zadañ. Jest on wyspecjalizowany do „bycia nie wyspecjalizowanym”. To dopiero umo¿liwia mu
rozwiniêcie jego szczególnych uzdolnieñ. Dziêki temu otwiera siê dla cz³owieka przestrzeñ do prowadzenia dzia³añ i kreacji. Tak wiêc w kontekœcie natury
mo¿e on rozwijaæ swój œwiat kultury i techniki.

2.1.2
Teologicznie trzeba powiedzieæ z perspektywy systematycznej, ¿e cz³owiek zostaje stworzony przez Boga i zagadniêty jako osoba. Tak otwiera siê
SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

93

KOŒCIÓ£ – LUD – PAÑSTWO – NARÓD

przed nim przestrzeñ ¿yciowa w Bo¿ym stworzeniu. Bóg ma na myœli pojedyncz¹ osobê, mówi do niej, i to w jej specyficznym jêzyku, w jej specyficznym miejscu i w jej specyficznej sytuacji. Bóg obdarza cz³owieka swoj¹ mi³oœci¹ i w ten sposób uzdalnia go do wywierania wp³ywu i odpowiedzialnoœci
za œwiat. Poniewa¿ cz³owiek zosta³ stworzony na obraz Boga, przeto musi
siê skonfrontowaæ z wyzwaniem polegaj¹cym na ¿yciu w napiêciu miêdzy
nadchodz¹cym a jeszcze niezrealizowanym Królestwem Bo¿ym. Lecz nieustannie nie wywi¹zuje siê z realizacji Bo¿ego celu. Ulega mocy grzechu, z
której w³asnymi si³ami nie jest w stanie siê wyzwoliæ. Jezus Chrystus przez
swoj¹ œmieræ i zmartwychwstanie z³ama³ moc grzechu i da³ ludziom nowe
¿ycie. Wierz¹cy ¿yje w zborze jako braterskiej i siostrzanej wspólnocie lokalnej i zarazem w Koœciele przekraczaj¹cym wszelkie granice miêdzy ludami i narodami.

2.1.3
Ekonomicznie trzeba powiedzieæ, ¿e cz³owiek jest zdany na wymianê
dóbr. Ta potrzeba doprowadzi³a cz³owieka do kontaktu z innymi ludŸmi odk¹d
podejmowa³ próbê wejœcia w posiadanie soli. W pracy i przez pracê cz³owiek
zmienia swoje œrodowisko ¿yciowe. Praca prowadzi do wspó³pracy, jednoczeœnie przez ni¹ dokonuje siê specjalizacja i ró¿nicowanie.
W obliczu wielkich struktur ekonomicznych wa¿ne jest ukszta³towanie
lokalnych i regionalnych rynków zarówno dla producentów jak te¿ dla konsumentów. W³¹czenie gospodarki do regionalnych struktur komunikacyjnych
mo¿e uchroniæ przed niebezpieczeñstwem, ¿e stopniowo wszystkie obszary
¿ycia zostan¹ podporz¹dkowane ekonomicznym prawid³owoœciom, tak ¿e cz³owiek bêdzie istnia³ dla rynku a nie rynek dla cz³owieka.

2.1.4
Kulturowo trzeba powiedzieæ, ¿e zadomowienie jest niezbêdne w przejrzystych strukturach ¿ycia i aktywnoœci jak równie¿ w wyobra¿alnych strukturach decyzyjnych; gwarantuje to obywatelom udzia³ w kszta³towaniu ich ¿ycia
i otaczaj¹cego œwiata.
Kultura co do swojej istoty jest kreacj¹ i komunikacj¹. W szerokim znaczeniu w kulturze chodzi o kszta³t, jaki ludzie nadaj¹ swemu œrodowisku ¿yciowemu przez oddzia³ywanie wzajemne natury i sposobu opanowywania œwiata.
W wê¿szym znaczeniu chodzi o ¿ycie kulturalne, artystyczn¹ ekspresjê, która
jest szczególn¹ cech¹ ¿ycia ludzkiego. Tak wiêc kultura tworzy te¿ zawsze coœ
nowego, jest ruchem i wprawia w ruch. Zmierza ona do percepcji, partycypacji, komunikacji. Kultura w ¿yciu narodu wystêpuje zawsze w postaci wielu
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kultur. Dlatego ze swej natury kultura jest nastawiona na wymianê kultur w
wymiarze lokalnym i œwiatowym. Tak jak folklor jest na pewno kultur¹, tak te¿
na pewno czêœci¹ istoty ludzkiej jest otwarta postawa kulturalna wobec œwiata
i transcendowanie w³asnej kultury. Tutaj mo¿e te¿ odgrywaæ pewn¹ rolê pierwotna relacja kultury z kultem, który przyczynia siê do nawi¹zania kontaktu
cz³owieka z wymiarem Bo¿ym, „transcendencj¹”.

2.1.5
Politycznie mo¿na powiedzieæ, ¿e cz³owiek przejmuje i musi przejmowaæ
odpowiedzialnoœæ. Stoi przed nim wyzwanie do kreowania ¿ycia we wspólnocie
z innymi we wszystkich dziedzinach, tak¿e w tych ma³ych, daj¹cych siê ogarn¹æ
wzrokiem. Cz³owiek ¿yje w ró¿nych relacjach, które wp³ywaj¹ na jego ¿ycie.
Tote¿ mo¿na go nazwaæ „istot¹ polityczn¹” (zoon politikon).
Ludzie swoim kontaktom z szerokim otoczeniem nadawali zawsze te¿
kszta³t polityczny. Dzisiaj w rzeczywistoœci nie ma ju¿ polityki wewnêtrznej
bez polityki zagranicznej. Ludzie s¹ œwiadomi swojej odpowiedzialnoœci globalnej. Pytaj¹ o „etos œwiatowy”, regu³y obowi¹zuj¹ce na ca³ym œwiecie, o
uniwersalne obowi¹zywanie praw cz³owieka, chocia¿ Karta Praw Cz³owieka
nie zosta³a jeszcze przyjêta przez wszystkie narody.

2.1.6
W sprawie komunikacji trzeba powiedzieæ, ¿e niezbêdne s¹ przejrzyste
struktury komunikacyjne, tak aby do ka¿dego cz³owieka dotar³o, co dotyczy go
bezpoœrednio. Przez to jest dla niego mo¿liwe uczestnictwo w kszta³towaniu
opinii i s¹ zagwarantowane definitywnie jego podstawowe prawa.
Ludzie s¹ nie tylko ciekawi, co dzieje siê w œwiecie, lecz s¹ tak¿e skonfrontowani z tym, co ich dotyczy. Rozwój œwiatowej sieci medialnej sprawi³,
¿e œwiat sta³ siê „wiosk¹”.

2.2. Objaœnienie zjawisk i pojêæ
2.2.1
Rozpatrywane tutaj pojêcia, zw³aszcza „lud” i „naród”, maj¹ w ró¿nych
jêzykach czêœciowo bardzo ró¿ne treœci znaczeniowe. Mo¿na to ju¿ dostrzec
wyraŸnie, gdy porównawczo siêgamy po greckie i ³aciñskie okreœlenia w ich
ró¿norodnoœci (demos, ethnos, laos, populus, gens, natio, genom/genus, phyle,
plebs). Te ró¿nice trzeba wzi¹æ pod uwagê. Dlatego jest niezbêdne wielojêzykowe glosarium (por. za³¹cznik A).
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„Lud” i „naród” wskazuj¹ z jednej strony na samoorganizacjê i samoœwiadomoœæ politycznych jednostek dzia³ania, z drugiej zaœ strony na wykluczenie z tego obszaru innych jednostek dzia³ania lub obcych grup1 . Ta ambiwalencja zyskuje na znaczeniu przez to, ¿e pojêcia „lud” i „naród” przedstawiane
bywaj¹ czêsto w kategoriach wartoœci, towarzysz¹ temu dodatkowo emocje,
tote¿ poprawne zdefiniowanie tych pojêæ jest bardzo trudne.

2.2.2
Ludy powsta³y w biegu dziejów, np. jako grupy, które przy³¹czy³y siê do
wodza. Nadto du¿¹ rolê odgrywa³y czynniki religijne. Królowie uchodzili na
przyk³ad czêsto za „œwiêtych”.
Jednoczeœnie „lud” by³ widziany zawsze jako przeciwieñstwo elity politycznej, albo w ten sposób, ¿e elita spogl¹da³a z góry na „prosty lud” lub ¿e
„masy ludowe” wkracza³y do historii w sposób rewolucyjny, staraj¹c siê wp³ywaæ na kszta³t pañstwa, narodu i spo³eczeñstwa. W tym sensie pojêcie „lud”
posiada niezbêdny komponent spo³eczny.
Jednoczeœnie wraz z pojêciem „lud” mo¿e siê wi¹zaæ odgraniczenie od
innych ludów. W ten sposób pojêcie ludu wystêpuje na przemian miêdzy pragnieniami samostanowienia a bardzo agresywnymi niekiedy wysi³kami odgraniczania siê od „innych”.
W czasach nowo¿ytnych, to jest wraz z wybuchem Rewolucji Francuskiej, dokona³ siê w Europie rozleg³y proces transformacji, który z jednej strony
doprowadzi³ do „suwerennoœci ludu” w nowo¿ytnej demokracji, z drugiej zaœ
do rozwoju romantycznych nacjonalizmów.

2.2.3
We wspomnianym wy¿ej nowo¿ytnym procesie transformacji stare pojêcie naród uzyskuje nowe treœci znaczeniowe i niezwyk³¹ dynamikê. W historii
europejskiej jest on póŸnym zjawiskiem. Dopiero w XVIII stuleciu „naród”
staje siê w Europie kluczowym pojêciem. Lecz potem idea i fenomen narodu
rozwijaj¹ znacz¹c¹ historyczn¹ dynamikê. Taka dynamika wynika ze zdolnoœci
integracyjnej tego pojêcia, jak te¿ ze zmiennoœci jego znaczenia i interpretacji.
Ponadto z pojêciem i fenomenem „narodu” daj¹ siê po³¹czyæ bardzo ró¿ne idee
programowe, interesy i odczucia.

1
Reinhard Koselleck, Fritz Gschnitzer, Karl-Ferdinand Werner, Bernd Schönemann, Art. Volk, Nation, w:
Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Herausgegeben von O. Brunner u.a. (Band VII, 1992, s. 142).
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„Naród” jest pojêciem, które rozwinê³o siê w biegu historii, czyni¹cym
historiê i sam podlegaj¹cy przemianie historycznej. Narody s¹ tworami historycznymi i politycznymi, powstaj¹cymi w ró¿nych sytuacjach politycznych,
spo³ecznych i kulturowych, podlegaj¹ te¿ historycznej przemianie. Nie da siê
zaprzeczyæ, ¿e chocia¿ pojêcie „naród” nawi¹zuje do czynników empirycznych, to jest ono konstruktem. Sta³o siê ono mo¿liwe w kontekœcie nowoczesnego rozwoju, lecz jednoczeœnie wywar³o wp³yw na czasy wspó³czesne w
specyficzny sposób.
Odpowiednio istniej¹ ró¿ne wyobra¿enia, co jest konstytutywne dla narodu. Naród mo¿e siê sk³adaæ z jednego ludu lub grupy etnicznej maj¹cej wspólny jêzyk, kulturê i historiê, zamieszkuj¹cej okreœlone terytorium i dysponuj¹cej
struktur¹ pañstwow¹. Naród jest tu rozumiany jako zawi¹zek ludu, który historycznie rozwin¹³ siê w pañstwo, do którego przynale¿y siê na podstawie urodzenia i które jest dla tego ludu przestrzeni¹ ¿yciow¹. To rozumienie narodu
jako etnicznie homogenicznej wielkoœci nie daje z definicji innym grupom etnicznym (mniejszoœciom) na tym samym obszarze pañstwa praktycznie ¿adnej
równoœci szans. Jego konsekwencj¹ jest raczej idea „czystoœci etnicznej” lub
nawet „etnicznej czystki”.
Jednak istnieje tak¿e poczucie narodowoœci, które nie jest zwi¹zane z
granicami pañstwa terytorialnego, lecz szuka oparcia we wspólnym jêzyku,
tradycji i pochodzeniu. Dotyczy to na przyk³ad mniejszoœci wêgierskich, które
w wyniku Konwencji z Trianon z 1920 roku znalaz³y siê w granicach s¹siednich pañstw, które uzyska³y niepodleg³oœæ, lecz tak¿e Niemiec XIX-wiecznych
jako narodu kultury bez wspólnej struktury pañstwowej.
Jeszcze inne rozumienie narodu nie ma charakteru etnicznego lub kulturowego, lecz polityczny. Zgodnie z nim naród konstytuuje siê przez to, ¿e obywatelki i obywatele obszaru pañstwowego niezale¿nie od pochodzenia etnicznego s¹ z³¹czeni we wspólnej organizacji, w której nadaj¹ sobie polityczn¹
strukturê i wspólnie dzia³aj¹ politycznie. Naród urzeczywistnia siê tutaj przez
suwerenn¹ polityczn¹ wolê wspólnoty (naród- pañstwo). Czynniki etniczne odgrywaj¹ tutaj tylko podrzêdn¹ rolê. Klasycznym przyk³adem takiego pañstwa
jest Szwajcaria.

2.2.4
Ró¿nice w koncepcji narodu rzadko wystêpuj¹ w „czystej” formie. Oznaczaj¹ one punkty ciê¿koœci, którym towarzysz¹ inne aspekty. Skutkiem tego
kraje europejskie charakteryzuj¹ siê godn¹ uwagi ró¿norodnoœci¹, któr¹ musia³a wzi¹æ pod uwagê Grupa regionalna. Jednoczeœnie nie pozostawi³a ona ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e ekskluzywna etniczna definicja narodu zawiera w sobie
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oczywiste ryzyko fa³szywego rozwoju. To obejmuje tak¿e nacjonalizm, który
do koñca drugiej wojny œwiatowej w du¿ej mierze kszta³towa³ relacje miêdzy
narodami. Nastêpnie sytuacja uleg³a g³êbokiej przemianie.
W miêdzyczasie istnieje w Europie dalekosiê¿ny konsens, ¿e nacjonalizm jest przebrzmia³ym zjawiskiem spo³ecznej komunikacji i politycznej
ekspresji, tote¿ trzeba siê od niego zdystansowaæ. Jednoczeœnie dosz³o do
ukszta³towania struktur ponadnarodowych, czêœciowo w wyniku konfliktu
Wschód-Zachód, czêœciowo zaœ w wyniku d¹¿enia do gospodarczego
wzmocnienia (zjednoczona Europa, inne zwi¹zki pañstw). Interesy gospodarcze i w zakresie bezpieczeñstwa po³¹czy³y siê z sob¹. Z polityki, gospodarki
i komunikacji powsta³o coœ w rodzaju globalnej œwiadomoœci (œwiat jako globalna wioska).
Lecz przede wszystkim po zakoñczeniu konfliktu Wschód-Zachód daje
siê ostatnio zauwa¿yæ wzrost nacjonalizmu. Powód: z jednej strony, zw³aszcza
w przypadku ma³ych narodów, zniknê³a presja przynale¿noœci do „bloków politycznych”, z drugiej zaœ aktywizuj¹ siê emancypacyjne regionalne interesy
przeciwne strukturom œwiatowym i tendencjom unifikuj¹cym2 .

2.2.5
Pañstwo wed³ug nowo¿ytnego rozumienia jest ustalonym porz¹dkiem politycznym, który reguluje wspólne ¿ycie obywateli w spo³eczeñstwie na okreœlonym terytorium.
Decyduj¹ce jest to, ¿e porz¹dek pañstwowy niezale¿nie od rasy i narodowoœci, religii i œwiatopogl¹du, p³ci i przynale¿noœci partyjnej umo¿liwia
równoprawne wspó³dzia³anie swoich obywatelek i obywateli. Demokratycznie legitymizowane pañstwo swoje naczelne zadanie widzi w nadawaniu znaczenia obywatelom i obywatelkom jako w³aœciwemu suwerenowi przez podejmowanie decyzji wyra¿aj¹cych wolê wiêkszoœci. Dla realizacji tego celu
dysponuje niezbêdn¹ w³adz¹, której jednak nadaje siê ograniczenia czasowe
i podzia³ obowi¹zków. Chocia¿ sprawowanie w³adzy podlega publicznej kontroli, jej nadu¿ywanie mo¿e mieæ tak¿e miejsce w pañstwie o ustroju demokratycznym.
Jak ju¿ wspomniano, pañstwo mo¿e byæ wykorzystane do wspierania etnicznej definicji pojêcia pañstwa lub nawet nacjonalizmu. Europejskie pañstwa
narodowe, zw³aszcza Niemcy, s¹ w najnowszej historii ostrzegawczymi przy2
Zw³aszcza w Afryce i Azji istnieje niezale¿nie od siebie szczególny dyskurs na temat narodu (nation building), w którym chodzi o tworzenie nowych pañstw zarówno w konfrontacji wobec tradycyjnej œwiadomoœci
plemiennej (trybalizm) jak te¿ wobec kolonialistycznych struktur administracyjnych.
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k³adami nacjonalistycznej instrumentalizacji pañstwa. Takim niebezpieczeñstwom mo¿na zapobiec przez zapewnienie ju¿ w konstytucji ochrony etnicznych, kulturowych i religijnych mniejszoœci. Europejskie ruchy migracyjne,
lecz tak¿e procesy demograficzne stanowi¹ w tym kontekœcie szczególne wyzwanie.
Mo¿liwoœæ nadu¿ywania w³adzy jest dana tak¿e przez funkcjonalny stosunek pañstwa do innych form organizacyjnych spo³eczeñstwa, takich jak gospodarka, prawo, nauka i kultura. Tutaj trzeba zadaæ pytanie, jak dalece pañstwo winno ingerowaæ regulacyjnie w te obszary, zw³aszcza w gospodarkê.
Lecz rodzi siê tak¿e pytanie, czy wobec rosn¹cej dominacji ekonomii mo¿e
faktycznie interweniowaæ lub staje siê raczej reprezentantem interesów gospodarczych?
Jak zmienna jest funkcja pañstwa „na wewn¹trz”, tak problematyczna
jest ona „na zewn¹trz”. Z jednej strony pañstwa oddaj¹ coraz wiêcej swojej
suwerennoœci strukturom ponadnarodowym, jak na przyk³ad Unii Europejskiej,
z drugiej zaœ pañstwa narodowe trac¹ w swoich funkcjach tradycyjnych coraz
bardziej na znaczeniu wobec ekonomicznej globalizacji.

2.2.6
Pojêcie spo³eczeñstwa we wspó³czesnym tego s³owa znaczeniu rozwinê³o siê pod koniec XVII i podczas XVIII stulecia w procesie wyzwalania siê z
porz¹dku klasowego, feudalnego systemu ekonomicznego i spo³ecznego oraz
pañstwa absolutystycznego. W tym sensie jest to od pocz¹tku pojêcie emancypacyjno-krytyczne, z którym wi¹¿e siê roszczenie do przebudowy istniej¹cych
stosunków. Poniewa¿ spo³eczeñstwo jako takie nie jest przedmiotem bezpoœredniego postrzegania, mówienie o „spo³eczeñstwie” ma funkcjê perspektywy
wiod¹cej. W tym kontekœcie ró¿ne elementy i cechy charakterystyczne „spo³eczeñstwa” jako fundamentalny czynnik i struktura ludzkiej egzystencji mog¹
byæ zbadane wraz ze specyficznymi konkretnymi formami samorealizacji spo³eczeñstwa, które rozwinê³y siê w biegu historii.
W dyskusji nad teori¹ spo³eczn¹ wy³aniaj¹ siê trzy fundamentalne kwestie. Pierwsza dotyczy historycznego (ewolucyjnego) rozwoju spo³eczeñstwa
wyra¿onego w jêzyku (religia, kultura, nauka), pracy (struktury ekonomiczne i
spo³eczne, traktowanie natury) i w³adzy (sprawowanie w³adzy politycznej, legislacja). W przypadku drugiej kwestii chodzi o sprawê stosunku miêdzy normami spo³ecznymi i kulturowymi a swobod¹ dzia³ania s³u¿¹c¹ zmianie i indywidualnemu kszta³towaniu ¿ycia. Po trzecie jako konsekwencja wysokiego
stopnia zró¿nicowania i z³o¿onoœci we wspó³czesnych spo³eczeñstwach wy³ania siê kwestia integracji, jednoœci i samostanowienia spo³eczeñstwa wobec
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rosn¹cego zró¿nicowania systemów czêœciowych. Z tym wi¹¿e siê kwestia
fundamentalnych warunków ramowych (podstawowe prawa, demokratyczne
regu³y postêpowania) i orientacji œwiatopogl¹dowych (filozoficznych i teologicznych), które umo¿liwiaj¹ zró¿nicowanie wypowiedzi, lecz tak¿e zakreœlaj¹
im granice.
„Spo³eczeñstwo” jako perspektywa przewodnia otwiera horyzont postrzegania, który trzeba wzi¹æ pod uwagê, gdy zastanawiamy siê nad rozumieniem
ludu, narodu i pañstwa, lecz tak¿e Koœcio³a. Umo¿liwia to zró¿nicowane spojrzenie na rozwój i warunki nowoczesnoœci. W rozpoczynaj¹cej siê teraz dyskusji nad wk³adem spo³eczeñstwa cywilnego w Europie Koœcio³y s¹ wiêc wezwane do okreœlenia i wype³nienia swojego miejsca.

2.2.7
Dominuj¹ce idee zwi¹zane z ludem, narodem i pañstwem w przesz³oœci
ukazuj¹ siê w nowym œwietle w obliczu szybkich spo³ecznych procesów transformacji, które daj¹ siê wyraziæ za pomoc¹ has³a globalizacji. Zachodzi ona zarówno w polityce i kulturze, ale przede wszystkim w gospodarce przez miêdzynarodowe powi¹zania handlowe, transnarodowe przedsiêwziêcia i bezpoœrednie
inwestycje zagraniczne. W sposób szczególny rozwinê³y siê wrêcz eksplozyjnie
miêdzynarodowe rynki finansowe. Przerzucaj¹ one ogromne sumy pieniêdzy w
oczekiwaniu na wysokie zyski wokó³ ca³ej kuli ziemskiej. Przez to w najkrótszym czasie zarabia siê wiêcej ni¿ kiedykolwiek by³o mo¿liwe zyskown¹ pracê.
Skutkiem globalizacji jest wzrost migracji, powodowany presj¹ polityczn¹ i ekonomiczn¹. W ten sposób w wielu miejscach dokonuje siê rzeczywisty wzrost spo³eczeñstwa multikulturowego wraz z wszystkimi problemami
integracji i ró¿norodnoœci kultur. Niezale¿nie od treœci i znaczenia przypisywanego globalizacji, wi¹¿¹ siê z ni¹ pilne kwestie, które dotycz¹ narodowej, kulturowej i religijnej to¿samoœci oraz innoœci. Chocia¿ globalizacja jest fascynuj¹cym fenomenem, prowadzi ona tak¿e do g³êboko siêgaj¹cego egzystencjalnego zaniepokojenia ludzi. Troska o rozwój i rynki pracy oraz o przysz³oœæ
socjalnych systemów bezpieczeñstwa wzmacniaj¹ to zaniepokojenie.
Równie realne s¹ zagro¿enia egzystencjalne dla tych, którzy nie maj¹
¿adnych szans zapewnienia swojego ¿ycia przez pracê. Coraz trudniej znaleŸæ
równowagê miêdzy bardziej lub mniej wydajnie pracuj¹cymi w spo³eczeñstwie. Transnarodowe przedsiêbiorstwa uchylaj¹ siê w du¿ej mierze od regulacji. Prowadzi to – w du¿ej mierze niezauwa¿alnie dla opinii publicznej – do
redystrybucji w³adzy. Skutkiem tego rozwoju s¹ ró¿ne ruchy sprzeciwu. Dochodzi do nowych procesów regionalizacji. Powstaj¹ te¿ nowe fundamentalizmy i
nacjonalizmy.
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Dlatego wzrasta przekonanie, ¿e dzia³alnoœæ ekonomiczna, podobnie jak i
wewnêtrzne i zewnêtrzne bezpieczeñstwo pañstwa musi podlegaæ demokratycznej kontroli. W sposób nowy jawi siê tak¿e kwestia sprawiedliwoœci w humanistycznym spo³eczeñstwie. Jak procesy transformacji o takim wymiarze
globalnym mog¹ wyjœæ na korzyœæ nie tylko niewielkiej grupie ludzi, lecz s³u¿yæ dobru ca³ej ludzkoœci? A w ogóle: Ile transformacji zniesie cz³owiek? Ile
„niepewnoœci” jest w stanie tolerowaæ?

3. Koœció³ w polu napiêcia miêdy ludem,
pañstwem i narodem – intuicje historyczne
3.1 Reformacja w kontekœcie rozwoju spo³ecznego
i politycznego
3.1.1
Od samego pocz¹tku i zgodnie z jej natur¹ o Reformacji i tym samym o
powstaniu Koœcio³ów protestanckich wspó³decydowa³ ogólny polityczny i spo³eczny rozwój.

3.1.2
Politycznie ruch reformacyjny by³ sprzê¿ony z Œwiêtym Cesarstwem
Rzymskim Narodu Niemieckiego, z jego d¹¿eniami do umocnienia i rozbudowy autonomii tradycyjnych struktur feudalnych (ksiêstwa i miasta Rzeszy).
Dzia³o siê to za pomoc¹ odwo³ywania siê do starych przywilejów prawnych
wbrew wszelkim roszczeniom cesarza lub papie¿a powo³uj¹cym siê na absolutn¹ uniwersalnoœæ prawa rzymskiego. Ca³kiem inaczej wygl¹da³a sytuacja
w Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Francji lub na Pó³wyspie Iberyjskim, gdzie
istnia³y monarchistyczne pañstwa narodowe z wielowiekow¹ tradycj¹ lub takie, które powsta³y niedawno w okresie Reformacji. Tam polityka pañstwa w
sposób istotny wspó³decydowa³a o powodzeniu lub niepowodzeniu Reformacji, a w niektórych przypadkach te¿ vice versa. W Skandynawii, jak równie¿
w Anglii Reformacjê przeprowadzono „od góry”. Natomiast w Szwajcarii,
Szkocji i Holandii Reformacja spowodowa³a tak¿e skuteczn¹ przemianê stosunków polityczno-pañstwowych. We Francji hugenoci, choæ tylko przejœciowo, utworzyli rodzaj „pañstwa w pañstwie”. W Portugalii, Hiszpanii i na teSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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rytorium dzisiejszych W³och ewangelicy pozostali ma³¹, przez d³ugi czas
dyskryminowan¹ i niekiedy przeœladowan¹ mniejszoœci¹. Na tyle Reformacja
w swojej ró¿norodnoœci – zabarwionej tak¿e narodowo – sta³a siê historycznie skutecznym ruchem. Te konstelacje przynios³y ze sob¹ ró¿ne powi¹zania miêdzy Koœcio³em, ludem a pañstwem, które s¹ odczuwalne do chwili
obecnej.

3.1.3
Na polu kulturowym rozwinê³y siê jêzyki narodowe ograniczaj¹ce
wszechobecnoœæ jêzyka ³aciñskiego. Œwiadomie silniej podkreœlano stosowany ju¿ od d³u¿szego czasu w poezji jêzyk ludowy (minezinger, trubadurzy,
truwersi). Przek³ad Biblii przez Marcina Lutra da³ decyduj¹cy impuls rozwojowi niemieckiego jêzyka literackiego. To samo mo¿na powiedzieæ w odniesieniu do innych jêzyków narodowych w ró¿nych krajach Europy, jak na Wêgrzech, w Czechach lub S³owenii. Jednoczeœnie humaniœci i mnisi kultywowali stare jêzyki: ³acinê klasyczn¹ przeciwstawian¹ ma³owartoœciowej w ich
oczach œredniowiecznej ³acinie koœcielnej, jak równie¿ nowoodkryt¹ grekê i
hebrajski. W ka¿dym razie kultura jêzykowa by³a pielêgnowana w obu kierunkach.

3.1.4
Poniewa¿ Reformacji nie da³o siê przeprowadziæ w ca³ym Koœciele zachodnim, mog³a siê ona zadomowiæ tylko na pojedynczych relatywnie niezale¿nych obszarach politycznych. Tak wiêc w Niemczech Reformacjê wprowadzili niektórzy ksi¹¿êta i niektóre wolne miasta Rzeszy. Z tego powodu na licznych terytoriach powsta³y „Koœcio³y krajowe”. Ksi¹¿êta zostawali „doraŸnymi
biskupami” i tym samym faktycznymi zwierzchnikami Koœcio³ów krajowych.
Luteranizm w nastêpnym okresie opracowa³ jednolity, wzglêdnie zwarty zbiór
tekstów wyznaniowych, który móg³ byæ przyjêty w pañstwach, które przy³¹czy³y siê do Reformacji (np. w Szwecji). Na obszarze Koœcio³ów reformowanych Reformacja dokona³a siê w ramach jednostek politycznych na podstawie
regionalnych reformowanych wyznañ wiary, np. helweckiego, szkockiego lub
wêgierskiego.
Liczne ruchy migracyjne w Europie Œrodkowej doprowadzi³y póŸniej w
wielu przypadkach do konfesyjnego definiowania narodowoœci. Zbory reformowano-wêgierskie i luterañsko-s³owackie na obszarze dawnej Jugos³awii powsta³y na przyk³ad w wyniku przymusowych przesiedleñ przez Habsburgów
ewangelików do Transylwanii i wzd³u¿ „granicy militarnej” z Pañstwem
Osmanów.
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3.1.5
Pragnieniem Reformacji od samego pocz¹tku by³ przek³ad Pisma Œwiêtego na jêzyk ludowy. Ka¿dy mia³ czytaæ Bibliê samodzielnie, zapoznawaæ siê
ze S³owem Bo¿ym w swoim jêzyku i mieæ mo¿noœæ uzyskania samodzielnej
opinii. Wraz z jêzykiem ludowym w Koœciele by³o mo¿liwe, ¿e wszyscy
cz³onkowie zboru mogli uczestniczyæ w tym, co dzieje siê w Koœciele. Podczas nabo¿eñstwa g³oszono kazanie w jêzyku ludu, wielbiono Boga w pieœni i
modlono siê do Niego. Wprawdzie w œredniowieczu istnia³y te¿ pieœni w jêzyku ludowym, lecz pobrzmiewa³y one tylko poza msz¹, w nabo¿eñstwach i nieszporach. Od Reformacji zniesiona zosta³a ta dwutorowoœæ i ca³e nabo¿eñstwo
odbywa³o siê w jêzyku ojczystym. Dlatego dla reformatorów wa¿n¹ spraw¹
by³o wspieranie alfabetyzacji ludu.

3.1.6
Reformacja od pocz¹tku by³a ruchem skoncentrowanym na ludzie i przez
lud wspieranym. Na tym polega³o jej – mimo ró¿nych politycznych warunków
– wspólne znamiê europejskie. Jednoczeœnie Reformacja zawsze uwa¿a³a siê
za ruch przekraczaj¹cy sferê ludu. W tym znaczeniu mia³a charakter miêdzynarodowy. Przede wszystkim obszerna korespondencja Melanchtona, Kalwina
lub Bullingera oraz wielu innych reformatorów œwiadcz¹ o tym. Ich wymiana
korespondencji obejmowa³a ca³¹ Europê z prawos³awiem w³¹cznie i dociera³a
do Konstantynopola. Tak¿e rozkwit teologicznych fakultetów i akademii jest
dowodem oddzia³ywania Reformacji poprzez granice.

3.2 Rozwój nowo¿ytny
3.2.1
Wraz z Rewolucj¹ Francusk¹ pojêcie naród zyska³o nowe znaczenie.
„Naród” zdefiniowano jako nowy podmiot polityczny. W przeciwieñstwie do
innych pañstw nacjonalizm we Francji otrzyma³ swoje szczególne znamiê.
Gdy¿ podczas wojen rewolucyjnych „lud” sta³ siê podmiotem prowadz¹cym
wojnê. Armia ludowa zajê³a miejsce armii zawodowej wczeœniejszych czasów.

3.2.2
W wojnach wyzwoleñczych rozwinê³a siê w Niemczech silna œwiadomoœæ narodowa ze znamionami antyfrancuskimi i antyoœwieceniowymi. NaSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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wi¹zuj¹c do tego romantyzm doszukiwa³ siê mitycznych korzeni ludów. Wzros³o zainteresowanie grupami ludowymi i kultur¹ narodow¹. W monarchii habsburskiej wiele grup etnicznych rozwinê³o w³asn¹ œwiadomoœæ narodow¹, co
znalaz³o odbicie na przyk³ad we w³asnej literaturze. Te procesy wywar³y tak¿e
wp³yw na Koœció³ i teologiê.

3.2.3
Przede wszystkim w teologii luterañskiej XIX i pocz¹tku XX wieku zaczêto mówiæ o pañstwie i ludzie jako Bo¿ych porz¹dkach stworzenia i zachowania. Funkcjonalne przeznaczenia zauwa¿alne w myœli Lutra (celem porz¹dku spo³ecznego i zadaniem pañstwa jest strze¿enie ¿ycia) przekszta³ci³y siê w
(ontologiczne) pojmowanie pañstwa i ludu jako wielkoœci danych z góry przez
Boga. Wobec poznania, ¿e pañstwo podlega przemianie historycznej, dominowaæ zaczê³o wyobra¿enie pañstwa i narodu jako wielkoœci danych nam z góry
w swojej historycznej postaci przez Boga. Korespondowa³o z tym przekonanie,
¿e lud jako wielkoœæ przewidziana w planie stworzenia widziany by³ tak¿e w
œwietle historyczno-teologicznej przemiany jako wspólnota wspólnego przeznaczenia. Zignorowano fakt, ¿e „ludy” daj¹ce siê w dodatku ograniczyæ do narodowych terytoriów pañstwowych nie istniej¹ i ¿e podzia³ na narody jest tak¿e
rezultatem historycznego rozwoju i ludzkich decyzji.

3.2.4
Do tego dochodzi³a, zw³aszcza w luteranizmie niemieckim, tendencja do
ulegania paternalistycznym modelom zwierzchnictwa (jednoœæ „tronu i o³tarza”). W reakcji na œwieckie uzasadnianie pochodzenia pañstwa i narodu podkreœlano, ¿e zwierzchnoœæ pochodzi od Boga. Wobec nowoczesnego indywidualizmu i rodz¹cego siê pluralizmu preferowano wyobra¿enie ludu i narodu
jako ¿ywych organizmów. Prymat wspólnoty nad jednostk¹ i obowi¹zek jednostki do anga¿owania siê na rzecz dobra ca³ej wspólnoty, podkreœlano z powo³aniem siê na (domnieman¹) etykê luterañsk¹.

3.2.5
Do pogl¹du, ¿e zwierzchnoœæ zosta³a ustanowiona i wskazana przez
Boga dosz³o powo³uj¹ce siê tak¿e na Lutra rozró¿nienie miêdzy rz¹dami duchowymi i œwieckimi. W powi¹zaniu oba pogl¹dy sprzyja³y wyraŸnemu rozró¿nianiu miêdzy urzêdem Koœcio³a i urzêdem pañstwa. Umo¿liwi³y one tak¿e rozró¿nienie miêdzy misj¹, która jest dana wszystkim ludziom – z chrzeœcijanami w³¹cznie – dla zachowania œwieckiego porz¹dku, a tym, co jest
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oferowane chrzeœcijanom w ramach ich osobistej odpowiedzialnoœci w œwietle wolnoœci Ewangelii. Lecz to sprawi³o, ¿e ludziom umkn¹³ z pola widzenia
zwi¹zek miêdzy obydwoma formami Bo¿ych rz¹dów, w rezultacie czego powsta³o wra¿enie, ¿e œwieckie rz¹dy kieruj¹ siê w³asnymi „autonomicznymi
prawami”.

3.2.6
W rezultacie okazuje siê zatem, ¿e na podstawie kombinacji fundamentalnych zasad teologicznych (jêzyk ludowy, organizacja koœcielna zorientowana
na zbór lokalny, partykularna interpretacja „Etyki” Lutra) i ogólnych przemian
historycznych zosta³y zawarte „grzeszne alianse” z autorytarnym pañstwem i
przede wszystkim z nowymi nacjonalizmami. Coœ, co w okresie Reformacji
mia³o status funkcji, zosta³o wyniesione na poziom ideologii.

3.3 Aktualna sytuacja
3.3.1
Jak ju¿ wspomniano, w protestantyzmie od czasów Reformacji obok jej
powi¹zania ze sprawami ludu, pañstwa i narodu zawsze istnia³y te¿ tendencje
transnarodowe. Wraz z wejœciem pañstw protestanckich w epokê kolonialistyczn¹ horyzont poszerzy³ siê na ca³y œwiat. Emigranci z przyczyn religijnych
byli obywatelami œwiata, najbardziej znacz¹c¹ postaci¹ by³ tutaj zapewne Comenius. Tak¿e ci, którzy wywêdrowali do Ameryki z przyczyn religijnych,
od³¹czyli siê od swoich narodowych korzeni i pod¹¿ali drog¹ do nowego œwiata
w œwiadomoœci, ¿e s¹ prowadzeni przez Boga.

3.3.2
W Europie XX stulecia stosunek do pañstwa pozosta³ krytycznym punktem. Nauka Lutra o dwóch formach rz¹dów Bo¿ych powsta³a wprawdzie w
wyniku protestu przeciw roszczeniu Koœcio³a do sprawowania uniwersalnej
w³adzy, jednak wskazywa³a tak¿e granice œwieckim w³adcom. W polemice z
re¿imem narodowosocjalistycznym w Niemczech luteranie na jej podstawie
mogli tak¿e uzasadniaæ swoje prawo i obowi¹zek do stawiania oporu. Wed³ug
tradycji luterañskiej i reformowanej oczekuje siê od pañstwa funkcji ochronnej
wiary chrzeœcijañskiej. Wed³ug reformowanego przekonania nie wyklucza to
postawy krytycznej wobec pañstwa. W konsekwencji prowadzi³a ona równie¿ do oporu, jak mia³o to miejsce we Francji i Holandii. Zw³aszcza doœwiadczenia drugiej wojny œwiatowej sprzyja³y w wiêkszoœci krajów protestanckich
SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

105

KOŒCIÓ£ – LUD – PAÑSTWO – NARÓD

kulturze œwiadomego w³asnej odpowiedzialnoœci obywatela, który sprzeciwia
siê ka¿demu przesadnie zideologizowanemu a tak¿e jednostronnie na chrzeœcijañskich zasadach opartemu pañstwu.

3.3.3
Niektóre nurty w protestantyzmie podkreœla³y szczególnie tê stronê,
aczkolwiek z ró¿nych przyczyn. Krytyczna postawa wobec pañstwa mog³a
mieæ ró¿ne formy i motywacje, jak na przyk³ad u anabaptystów, którzy sprzeciwiali siê ka¿demu zbrojnemu oporowi, zwolenników wolnych Koœcio³ów,
którzy wystêpowali przeciw Koœcio³owi pañstwowemu i w niektórych segmentach ruchu przebudzeniowego miêdzy po³ow¹ XVIII i XIX stulecia. Ze
wzglêdu na uczciwoœæ trzeba tak¿e przypomnieæ, ¿e anabaptyœci – abstrahuj¹c od pewnych wysp tolerancji – z powodu swoich przekonañ religijnych jak
inne ruchy radykalno-reformatorskie byli przeœladowani, wypêdzani i traceni
tak¿e na terenach, na których zwyciê¿y³a Reformacja. Tak¿e zazwyczaj krytyczne wobec pañstwa ruchy w Koœcio³ach Reformacji nie by³y dobrze widziane.

3.3.4
W relacji miêdzy Koœcio³ami wyros³ymi z Reformacji a pañstwem chodzi³o jednak nie tylko o kwestiê teologicznej afirmacji pañstwa lub krytyczne
zapytania pod jego adresem, lecz tak¿e o konstruktywn¹ wspó³pracê w
kszta³towaniu pañstwa. Do reformacyjnych korzeni nawi¹zuj¹ nowe inicjatywy diakonijne i spo³eczno-polityczne, podobnie czyni³y podczas spo³ecznych konfliktów XIX stulecia i podczas tworzenia zwi¹zków zawodowych
szczególnie aktywne grupy. Nie jest rzecz¹ przypadku, ¿e w zwi¹zku z poszukiwaniem ogólnoeuropejskich wytycznych odkryto, ¿e „zasada subsydiarnoœci” nie by³a pomys³em katolickim, lecz reformowanym i zosta³a sformu³owana bardzo wczeœnie, na przyk³ad we francuskim porz¹dku koœcielnym z
1559 roku.

3.3.5
Ruch ekumeniczny XX stulecia zgodnie ze swoj¹ definicj¹ by³ nie tylko
ruchem transkoœcielnym, lecz tak¿e transnarodowym. Wa¿ne jest tutaj, ¿e porozumienie narodowo ukszta³towanych Koœcio³ów konfesyjnych najpierw na
obszarach misyjnych, a potem te¿ w sprawie pojednania miêdzy narodami po
pierwszej wojnie œwiatowej stanowi³o wyraŸny cel tego ruchu. W³aœnie starania o narodowe pojednanie dotychczasowych wojennych adwersarzy uœwiado-
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mi³y, jak wa¿ne z jednej strony by³o zaanga¿owanie siê na rzecz pojednania
narodów, i jak trudne by³o to zadanie z drugiej strony wobec mocno ró¿ni¹cych
siê od siebie postaw poszczególnych Koœcio³ów. Ponadto spory wokó³ walki
koœcielnej w Niemczech mia³y liczne konsekwencje dla ekumenizmu. Tak
wiêc Œwiatowa Konferencja do Spraw Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Oksfordzie w 1937 roku zajê³a siê dog³êbnie nacjonalizmem i ostrzega³a przez niebezpieczeñstwami zwi¹zanymi z pañstwem narodowym.

3.3.6
Wreszcie wspomnieæ trzeba liczne starania zmierzaj¹ce do obstawania
przy jednym Koœciele przekraczaj¹cym œwiat podzielony na bloki, zw³aszcza
w Europie. Jednoczeœnie przede wszystkim Koœcio³y protestanckie stara³y siê
dojœæ do ogólnoeuropejskiej to¿samoœci, i to nie opartej na wizji przednowoczesnej jednoœci, lecz przez wspó³pracê wszystkich stron zaanga¿owanych na
rzecz poszanowania samoistnoœci i odmiennoœci ró¿nych Koœcio³ów.

3.4 Intuicje wynikaj¹ce
z historycznego rozwoju
3.4.1
Historyczny przegl¹d ukazuje wyraŸnie, ¿e protestantyzm w Europie jawi
siê jako ruch o dwóch obliczach. Jednoznaczne jest jego silne zakorzenienie
w jêzyku, kulturze i historii danego ludu. Jest on silnie umocowany w swojej
narodowej to¿samoœci i czêsto tak¿e w partykularnej strukturze pañstwa. Wywar³ wp³yw na kszta³t pañstwa, lecz jednoczeœnie zosta³ przez nie uformowany. Tego rodzaju œcis³e wiêzi by³y prawdopodobnie nieuniknione w konfrontacji
z uniwersalistycznym roszczeniem Koœcio³a rzymskokatolickiego. W tym sensie o Reformacji mo¿na mówiæ tylko w liczbie mnogiej jako o partykularnych,
zwi¹zanych regionalnie i zró¿nicowanych reformacjach.

3.4.2
Tej ró¿norodnoœci nie nale¿y ani negowaæ ani bagatelizowaæ. Przeciwnie,
stanowi ona o bogactwie Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji. Jednak oznacza
zarazem tak¿e jej zagro¿enie. Partykularne kulturowe, terytorialne i czêsto te¿
narodowe cechy czêsto nie u³atwia³y, lecz wrêcz utrudnia³y Koœcio³om nawi¹zywanie wiêzi z innymi ró¿ni¹cymi siê konfesyjnie i kulturowo ga³êziami
chrzeœcijañstwa.
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3.4.3
Ruch ekumeniczny ubieg³ego stulecia przyczyni³ siê tutaj do znacznego
poszerzenia horyzontów. Pomóg³ ujrzeæ w³asne pochodzenie w nowym œwietle,
tak ¿e równie¿ drugie z obu obliczy protestantyzmu da³o siê wyraŸniej rozpoznaæ. Teraz widaæ, ¿e by³ on zorientowany nie tylko partykularnie, lecz od pocz¹tku nosi³ w sobie tak¿e tendencjê do przezwyciê¿enia partykularyzmu, nawet gdy mog³a siê ona przejawiaæ tylko w sposób ograniczony. W Ruchu Praktycznego Chrzeœcijañstwa oraz w Procesie Koncyliarnym na rzecz
Sprawiedliwoœci, Pokoju i Zachowania Stworzenia Koœcio³y uzna³y odpowiedzialnoœæ za œwiat jako wspólne zadanie.

3.4.4
Reformacji chodzi³o o zgodn¹ z Ewangeli¹ odnowê ca³ego Koœcio³a, z
tego powodu nie chcia³a jednak rezygnowaæ ze swojej jednoœci. Specyfika Koœcio³ów protestanckich, polegaj¹ca w³aœnie na wiêzi z ludem i narodem, jêzykiem i kultur¹, naznaczy³a je w ró¿ny sposób, ale fenomen ten jest dla nich
wspólny. £¹czy to je bardziej ni¿ dzieli, zw³aszcza ¿e korzenie jednoznacznie
s¹ te same: ludzie maj¹ mieæ sposobnoœæ s³uchania i rozumienia S³owa ¿ywego Boga w swoim jêzyku. Priorytet, przyznawany tutaj Biblii, nie jest ju¿ dzisiaj protestanckim dobrem szczególnym. Tym bardziej Koœcio³y wyros³e z Reformacji maj¹ obowi¹zek dzielenia siê ze wspólnot¹ ekumeniczn¹ doœwiadczeniami i intuicjami, jakie w tym zakresie uzyska³y.

4. Przyk³ady
Relacja miêdzy ludem, pañstwem, narodem i Koœcio³em w przypadku
protestantyzmu przybiera³a w Europie ró¿ne, czêsto bardzo rozmaite formy.
Wyjaœni¹ to konkretne przyk³ady. Wybrano je z tego punktu widzenia, by przynajmniej dosz³y do g³osu istotne aspekty owych ró¿nych typów relacji. Tote¿
ani prezentacje aktualnych sytuacji, ani historyczne przemiany nie roszcz¹ sobie prawa do kompletnoœci. Z przyk³adów nie wolno wyprowadzaæ ¿adnych
uogólnieñ, poniewa¿ ju¿ w poszczególnych krajach sprawy te s¹ ró¿nie postrzegane.
Cz³onkowie Grupy regionalnej zdaj¹ sobie sprawê, ¿e wybór i prezentacja przytoczonych przyk³adów daj¹ powód do pewnych krytycznych zapytañ.
Mimo to wydaje siê byæ rzecz¹ istotn¹ podanie przynajmniej kilku przyk³adów
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partykularnej historii i odmiennych doœwiadczeñ ró¿nych Koœcio³ów z ludem,
pañstwem i narodem w kontekœcie zasadniczego dyskursu teologicznego3 .

4.1 Europa Œrodkowa
W Europie Œrodkowej Koœcio³y ewangelickie ¿yj¹ obecnie w kontekœcie
historycznej przemiany z pañstw wielonarodowych w pañstwa narodowe. Koœcio³y na tym obszarze, do którego nale¿y tak¿e region, który siêga od S³owacji
poprzez Wêgry i S³oweniê a¿ do Rumunii, maj¹ wiele wspólnych w³aœciwoœci
historycznych i wspó³czesnych:
 Koœcio³y reformatorskie powsta³y w Europie Œrodkowej ju¿ w XVI
stuleciu w bezpoœredniej czasowej ³¹cznoœci z ruchami reformacyjnymi wywodz¹cymi siê z Wittenbergi, Zurychu i Genewy.
Po po³o¿eniu kresu dominacji otomañskiej dosz³o do przesiedlenia du¿ych grup ludnoœciowych. Grupy etniczne przeniesiono na tereny spustoszone i
wyludnione przez wojnê i na „granice militarne”. Opuszczone obszary zaludniono. W trakcie habsburskiej kontrreformacji zmuszono wielu ewangelików do
przeniesienia siê do innych czêœci kraju. Pañstwa wielonarodowoœciowe, jak
Monarchia Austro-Wêgierska, rozpad³y siê po pierwszej wojnie œwiatowej, natomiast Jugos³awia i Czechos³owacja po roku 1989. Pierwsza wojna œwiatowa
przynios³a z sob¹ nowe granice pañstwowe, a w ich nastêpstwie dosz³o do rozdzielenia niegdyœ przynale¿¹cych do siebie Koœcio³ów ewangelickich i grup etnicznych. W ten sposób na przyk³ad po pierwszej wojnie œwiatowej dwa miliony Wêgrów i ponad 800 tysiêcy Niemców ¿y³o w Transylwanii. Ucisk w monarchii grup etnicznych, które nie przynale¿a³y do sfery panuj¹cych,
spowodowa³ mocne pragnienie posiadania w³asnego pañstwa. W nastêpstwie
tych d¹¿eñ powsta³y ma³e nowe pañstwa wielonarodowoœciowe charakteryzuj¹ce siê silnymi nacjonalistyczno-pañstwowymi tendencjami wyra¿anymi
przez ludnoœæ bêd¹c¹ w wiêkszoœci.
 Powsta³e pañstwa i Koœcio³y odziedziczy³y mniejszoœci narodowe z
przesz³oœci. Koœcio³y stoj¹ obecnie wobec wyzwania dania ¿ywego przyk³adu
spo³eczeñstwu w zakresie postêpowania z mniejszoœciami.
 Wspólne by³o doœwiadczenie z narodowym socjalizmem. By³ on w
stanie w krótkim czasie stworzyæ w niektórych krajach w³asne polityczne
struktury (np. partie nacjonalistyczne).
3
Wszystkie Koœcio³y Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów opisa³y swoje szczególne relacje z Europ¹ w
ksi¹¿ce zatytu³owanej En route towards Europe – Perspectives of Protestant Churches, ed. H.J. Luibl, Ch.-R.
Müller, H. Zeddies na zlecenie Komitetu Wykonawczego LWK, Frankfurt/Main 2002.

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

109

KOŒCIÓ£ – LUD – PAÑSTWO – NARÓD
 Wspólne by³y doœwiadczenia z ideologi¹ marksistowsko-leninowsk¹ i
wi¹¿¹cym siê z ni¹ totalitaryzmem, który charakteryzowa³ siê przeœladowaniem Koœcio³ów i próbami rz¹dów komunistycznych zneutralizowania ich pod
wzglêdem ideologicznym, ale te¿ doœwiadczeniami w zakresie wyznawania
Ewangelii wobec w³adzy totalitarnej.
 Wspólne s¹ przemiany zachodz¹ce w spo³eczeñstwach obywatelskich
kieruj¹cych siê zasadami demokratycznymi i odzyskanie ca³oœciowego pojmowania misji Koœcio³a, obejmuj¹cego odpowiedzialnoœæ kulturow¹ i spo³ecznodiakonack¹.
 Wspólne s¹ d¹¿enia zmierzaj¹ce do wejœcia w europejskie struktury
kulturalne, ekonomiczne i bezpieczeñstwa.

Na obszarze tym wystêpuj¹ dwa typy Koœcio³ów ewangelickich:
 Wielkie

Koœcio³y ludowe, które pod wzglêdem konfesyjnym, ale nie
etnicznym stanowi¹ znacz¹c¹ mniejszoœæ, jak Koœció³ luterañski na S³owacji
lub Koœció³ luterañski i reformowany na Wêgrzech. W Koœcio³ach tych wystêpuje wiele grup jêzykowych, jednak zró¿nicowanych pod wzglêdem wielkoœci.
Koœcio³y ró¿nej wielkoœci, które zarówno pod wzglêdem konfesyjnym
jak i etnicznym stanowi¹ mniejszoœæ. Wszystkie one maj¹ strukturê ludowokoœcieln¹, chocia¿ w niektórych przypadkach, jak w Rumunii i Jugos³awii,
obejmuj¹ swoim zasiêgiem bardzo ma³e obszary. Charakterystyczne dla
wszystkich tych Koœcio³ów jest œcis³e powi¹zanie przynale¿noœci konfesyjnej i
etnicznej.
Ró¿na jest te¿ gotowoœæ i mo¿liwoœæ Koœcio³ów w³¹czania siê w sprawy
polityczne krajów. Podczas gdy na Wêgrzech i w S³owacji zajmuj¹ one wysok¹
rangê, to niewielkie Koœcio³y mniejszoœciowe walcz¹ o utrzymanie swoich tradycji i praw.
Mniejszoœci etniczne w nowych pañstwach narodowych s¹ z jednej strony
wzbogaceniem, ale z drugiej strony przynosz¹ ze sob¹ potencja³ konfliktu. W
tym sensie dla Koœcio³ów powstaje wyzwanie nie ulegania grze tych grup politycznych i nacjonalistycznych, które podnosz¹ albo hegemonialne transpañstwowe roszczenia albo próbuj¹ asymilowaæ lub dyskryminowaæ mniejszoœci.
Natomiast zadaniem Koœcio³ów, z powo³aniem siê na uniwersalizm praw cz³owieka, jest wskazywanie na noœnoœæ demokratycznego spo³eczeñstwa obywatelskiego i idee spo³ecznego pluralizmu.
Koœcio³y ludowe stoj¹ poza tym przed problemem, jak postêpowaæ z
mniejszoœciami we w³asnych szeregach. Istniej¹ na przyk³ad:
– s³owackojêzyczna mniejszoœæ poœród wiernych Reformowanego Koœcio³a Chrzeœcijañskiego w S³owacji pos³uguj¹cych siê jêzykiem wêgierskim,
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– mniejszoœci pos³uguj¹ce siê jêzykiem s³owackim i niemieckim w Koœciele luterañskim na Wêgrzech,
– mniejszoœci pos³uguj¹ce siê jêzykiem wêgierskim i niemieckim w Koœciele Ewangelickim Wyznania Augsburskiego w S³owacji,
– mniejszoœci pos³uguj¹ce siê jêzykiem rumuñskim i s³owackim w wêgierskojêzycznym w wiêkszoœci Synodalno-Prezbiterialnym Koœciele Ewangelickim Wyznania Augsburskiego w Rumunii.
Niewielkie Koœcio³y ewangelickie napotykaj¹ czêsto wielkie trudnoœci w
ostawaniu siê przed naporem asymilacyjnym. Szczególnie przygnêbiaj¹ca jest
sytuacja niemieckojêzycznego Koœcio³a Luterañskiego w Rumunii (Transylwania). Wskutek wieloletnich wyjazdów Koœció³ ten utraci³ wiêkszoœæ swoich
cz³onków. Z regu³y pozostali tylko ci, którzy nie wyje¿d¿ali ze wzglêdu na podesz³y wiek lub ¿yli w mieszanych ma³¿eñstwach narodowych i konfesyjnych.
Historycznie zrozumia³a, lecz w rzeczywistoœci obci¹¿aj¹ca dla tego Koœcio³a
by³a sytuacja, ¿e wystêpowa³a w nim nierozdzielnie narodowa i koœcielna to¿samoœæ.
Wszystkie te Koœcio³y – w³aœnie dlatego, ¿e ¿y³y i ¿yj¹ tak d³ugo jako
mniejszoœci konfesyjne lub narodowe w obcym œrodowisku – mog¹ na podstawie tych doœwiadczeñ rozwin¹æ wra¿liwoœæ na sprawiedliwe relacje z innymi
mniejszoœciami albo te¿ wiêkszoœci¹ w swoich krajach.
Konflikty militarne w by³ej Jugos³awii i zwi¹zane z nimi ruchy migracyjne zmobilizowa³y Koœcio³y Europy Œrodkowej do wspólnego diakonijnego zaanga¿owania, z którego skorzystali ci, którzy ucierpieli szczególnie z powodu
wojny i wypêdzenia. Tak powsta³a nowa ekumeniczna wspó³praca przekraczaj¹ca wszelkie granice.

4.2 Republika Czeska
Silna wola Czechów wyzwolenia siê z Monarchii Habsburskiej, obrony
przed Niemcami hitlerowskimi, uwolnienia z dyktatury sowieckiej i utworzenia
w³asnego pañstwa narodowego wi¹¿e siê œciœle z trwaj¹c¹ dziesiêciolecia dyskusj¹ na temat pañstwa i narodu oraz wp³ywów religijnych na historiê czesk¹.
Podczas gdy Thomas G. Masaryk, pierwszy prezydent Czechos³owacji,
nowsz¹ historiê czesk¹ interpretuje programowo jako œwiadome przyjêcie dziedzictwa czeskiej Reformacji, inni, jak historyk Josef Pekar, uwa¿aj¹, ¿e naród
czeski zosta³ ukszta³towany na bazie barokowego katolicyzmu. Spór ten zaostrza jeszcze kwestia relacji miêdzy Czechami a Niemcami, która pod wieloma wzglêdami jest szczególnie obci¹¿ona. Filozof Emanuel Radl w³aœnie w
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tej dyskusji ju¿ wczeœnie trafi³ w sedno stwierdzaj¹c, ¿e szczególny rodzaj nacjonalizmu stanowi niebezpieczne wyolbrzymienie i mo¿e staæ siê substytutem
religii. Pañstwo, powo³ywane „tylko w celu wyra¿enia narodowego charakteru”
nie dopuszcza „ujmowania narodu jako królestwa moralnoœci i idea³ów”.
Aktualnie Czechy stoj¹ przed wyzwaniem, czy Koœcio³om uda siê przyczyniæ do przezwyciê¿enia historycznych napiêæ miêdzy katolikami i ewangelikami oraz miêdzy Niemcami i Czechami. W Ewangelickim Koœciele Braci
Czeskich intensywne zajmowanie siê t¹ problematyk¹ doprowadzi³o w 1995
roku do synodalnej deklaracji, w której oceniono d³ug¹ historiê Czechów i
Niemców w krajach czeskich, wymieniono winê obu stron, wzniesiono proœbê
o przebaczenie i wezwano do pojednania. Deklaracja spotka³a siê w Niemczech na ogó³ z bardzo pozytywnym echem, co znalaz³o wyraz w oœwiadczeniu Synodu Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD) z 1996 roku. Oba
synody utworzy³y wspóln¹ grupê robocz¹, która mia³a siê zaj¹æ ranami przesz³oœci, lecz tak¿e znakami pojednania i wspóln¹ drog¹ w przysz³oœæ4 .

4.3 Austria
Doœwiadczeñ ewangelików w Austrii nie da siê zrozumieæ bez uwzglêdnienia dziejów Monarchii Habsburskiej. Ju¿ w latach dwudziestych XVI wieku
Reformacja objê³a kraje dzisiejszej Austrii. Po pocz¹tkowym rozszerzaniu
wœród wszystkich warstw ludnoœci Habsburgowie zorganizowali masywny ruch
sprzeciwu, który równie¿ przez zaanga¿owanie si³y militarnej, przymusowe
przesiedlenia i wypêdzenia odniós³ sukces. Dopiero w 1781 roku cesarz Józef
II zapewni³ ¯ydom, prawos³awnym i ewangelikom tolerancjê i prawo do prywatnego praktykowania religii.
Pod koniec XIX wieku Koœció³ ewangelicki zosta³ skonfrontowany z ruchem przyst¹pieñ, który pod has³em „Oderwaæ siê od Rzymu” reprezentowa³
zarówno antykatolickie jak te¿ antyhabsburskie cele. Ruch „Oderwaæ siê od
Rzymu” zmierza³ g³ównie do realizacji niemieckonarodowej polityki. Ta okolicznoœæ sprawi³a, ¿e Koœció³ ewangelicki po roku 1918 orientowa³ siê coraz
bardziej na Niemcy. W okresie austrofaszyzmu w latach trzydziestych wielu
socjaldemokratów przyst¹pi³o do Koœcio³a ewangelickiego. W tym czasie realizowa³o siê zbli¿enie Koœcio³a ewangelickiego do wielkoniemieckich i narodowoniemieckich a wreszcie te¿ do narodowosocjalistycznych nurtów. Aneksja
w 1938 roku zosta³a przyjêta z zadowoleniem.
4

Por. „Der trennende Zaun ist abgebrochen” – Zur Verständigung von Tschechen und Deutschen, Leip-

zig 1998.
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Tak wiêc Koœció³ ewangelicki w Austrii rozwin¹³ podwójn¹ to¿samoœæ: z
jednej strony uwa¿a³ siê za ofiarê dominuj¹cego Koœcio³a rzymskokatolickiego
i Habsburgów. Z drugiej strony by³ sam sprawc¹, zw³aszcza w odniesieniu do
bojkotowania i przeœladowania austriackich ¯ydówek i ¯ydów miêdzy 1938 a
1945 rokiem.
Po roku 1955 i zawarciu uk³adu pañstwowego z aliantami oraz deklaracji
wiecznej neutralnoœci Austria wykorzysta³a swoje po³o¿enie miêdzy obydwoma blokami, profiluj¹c siê jako pomost i miejsce spotkania. Tê funkcjê przej¹³
tak¿e Koœció³ ewangelicki, oferuj¹c siê jako miejsce rozmów i poœrednik miêdzy Koœcio³ami Wschodu i Zachodu. To nie przypadek, ¿e rozmowy doktrynalne Grupy regionalnej Europy po³udniowej i po³udniowo-wschodniej odbywaj¹
siê od lat w Austrii. Te doœwiadczenia odbi³y siê póŸniej tak¿e korzystnie na
Drugim Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym w Grazu w 1997 roku i
poszerzeniu Unii Europejskiej.
Panuj¹ce wœród ewangelików zastrze¿enia wobec pañstwa austriackiego,
wynikaj¹ce z doœwiadczeñ historycznych i trwaj¹ce a¿ do drugiej po³owy dwudziestego stulecia jednoczesne, sprzeczne z tym nastawieniem, tradycyjne
protestanckie uleganie autorytetom, by³o przyczyn¹, ¿e protestanci w Austrii
mieli trudnoœæ ze znalezieniem stabilnej pozycji. Próby uporania siê z tym zadaniem zosta³y podjête przez ostatnie dwa pokolenia i jeszcze nie zosta³y sfinalizowane.

4.4 Niemcy
Tworz¹c ewangelickie struktury koœcielne poszczególni w³adcy regionalni
– id¹c za apelem Lutra – przejmowali czêsto funkcjê „biskupów doraŸnych”
(por. 3.1.4). Wraz z ustabilizowaniem siê tego rozwoju organy pañstwowe faktycznie zaczê³y sprawowaæ funkcjê kierownictwa koœcielnego. Koœció³ krajowy pokrywa³ siê z terytorium podlegaj¹cym w³adcy regionalnemu i harmonizowa³ z jego przynale¿noœci¹ konfesyjn¹. Zasada Augsburskiego Pokoju Religijnego z 1555 roku cuius regio eius religio obowi¹zywa³a zarówno na obszarach
znajduj¹cych siê pod w³adz¹ protestanck¹ jak i katolick¹. Dla protestantów w
Niemczech by³o przy tym wa¿ne, ¿e luteranie ju¿ w 1555 roku otrzymali pañstwowo-prawne uznanie, lecz reformowani dopiero w Pokoju Westfalskim z
1648 roku a anabaptyœci wraz z ca³ym „lewym skrzyd³em Reformacji” byli
zupe³nie z tego wykluczeni.
Po rozwi¹zaniu Œwiêtego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego
w 1806 roku terytoria o ró¿nym profilu konfesyjnym po³¹czy³y siê w nowoutworzone pañstewka niemieckie. W miejsce cz³onkostwa koœcielnego oparteSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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go na przynale¿noœci regionalnej wesz³a ustawowo uregulowana gwarancja
sprawowania praktyk religijnych. Tak¿e wielowyznaniowe pañstewka Zwi¹zku
Niemieckiego (1815-1866) respektowa³y koncept Koœcio³ów pañstwowych, których zwierzchnikiem by³ lokalny w³adca.
W 1918 roku zakoñczy³ siê definitywnie zwi¹zek miêdzy „tronem a o³tarzem”. Chocia¿ Koœcio³y krajowe pod wzglêdem prawnym uzyska³y autonomiê, to terytorialnie i strukturalnie kierowa³y siê nadal jeszcze dotychczasowym porz¹dkiem. Weimarska konstytucja pañstwowa wraz z koñcem Koœcio³a pañstwowego przynios³a formalny rozdzia³ Koœcio³a i pañstwa.
Gwarantowa³a Koœcio³om prawo samostanowienia, lecz jednoczeœnie pozostawi³a im ich pozycjê publiczno-prawn¹ wraz ze zwi¹zanymi z tym przywilejami. Dlatego mówi siê o „kulawym rozdziale”. Odt¹d stosunki miêdzy
pañstwem a Koœcio³em by³y regulowane na bazie negocjowanych porozumieñ.
Narodowy socjalizm stara³ siê zaw³adn¹æ Koœcio³em, podporz¹dkowuj¹c
go roszczeniu totalitarnego pañstwa i przypisuj¹c sobie cechy objawienia. „Koœció³ Wyznaj¹cy” sprzeciwi³ siê temu pomys³owi. Sprzeciw ten znalaz³ swoje
teologiczne uzasadnienie w Barmeñskiej Deklaracji Teologicznej z 1934 roku,
przy czym tylko pojedyncze osoby wyci¹gnê³y konsekwencje z tego oporu
przeciw nazistowskiemu pañstwu bezprawia. To na³adowane win¹ zaniedbanie
stawia Koœció³ do dnia dzisiejszego miêdzy innymi wobec zadania traktowania
zawsze Barmeñskiej Deklaracji Teologicznej jako kryterium w sprawach dotycz¹cych relacji z pañstwem.
Republika Federalna Niemiec ustalenia Konstytucji Weimarskiej w sprawie relacji miêdzy pañstwem a Koœcio³em przejê³a do swojej konstytucji. Zawiera ona gwarancje wolnoœci religijnej i dzia³alnoœci koœcielnej oraz jednoczeœnie zobowi¹zuje pañstwo do neutralnoœci œwiatopogl¹dowej. Stosunki charakteryzuj¹ siê zarówno wzajemnym szacunkiem i niezale¿noœci¹ jak równie¿
obustronn¹ kooperacj¹. Wspó³praca uregulowana porozumieniami o charakterze ró¿nych form prawnych dotyczy przede wszystkim odpowiedzialnoœci za
edukacjê (nauka religii, katedry teologiczne), duszpasterstwa wojskowego i
wiêziennego, œci¹gania podatku koœcielnego przez pañstwo jak równie¿ pracy
socjalnej i diakonackiej. Wynika z tego wzajemna niezale¿noœæ, która mimo to
umo¿liwia obustronn¹ kooperacjê.
W NRD zasada rozdzia³u pañstwa i Koœcio³a stosowana by³a konsekwentnie a¿ do restrykcji, gdy by³o to w interesie pañstwa. Jednak nie przeszkadza³o to panuj¹cej partii, by za pomoc¹ pañstwa wywieraæ polityczny,
ideologiczny i przede wszystkim administracyjny wp³yw na Koœció³. Koœcio³y
ewangelickie w³aœnie powo³uj¹c siê na zasadê rozdzia³u potrafi³y w du¿ej mierze powstrzymywaæ pañstwo przed mieszaniem siê w ich sprawy. Jednocze-
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œnie dawa³y do zrozumienia, ¿e one tak¿e ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za pomyœlnoœæ ludzi i spo³eczeñstwa. Ze wzglêdu na Ewangeliê „miêdzy dostosowaniem siê a odmow¹” by³y one wezwanie do „krytycznej solidarnoœci”. Dla
ustalenia tej pozycji miarodajne znaczenie mia³a Deklaracja teologiczna z Barmen (1934).

4.5 Francja
Relacja miêdzy Koœcio³em a pañstwem we Francji charakteryzuje siê
konceptem „laicité”, pojêciem, które jest nieprzet³umaczalne. Chce ono wyraziæ, ¿e pañstwo nie ma ¿adnych relacji z religi¹ i odrzuca wszelki wp³yw Koœcio³ów na instytucje republiki. „Laicité” oznacza tak¿e, ¿e pañstwo ze swej
strony nie wywiera ¿adnego wp³ywu na wewnêtrzne ¿ycie Koœcio³ów. Podkreœlanie „laicité” jest rezultatem walki, któr¹ rozpoczê³a Rewolucja Francuska
przeciw narzucaniu woli spo³eczeñstwu francuskiemu przez Koœció³ katolicki
w czasach „Ancien Régime” i przeciw próbom odzyskania uprzywilejowanego
miejsca w spo³eczeñstwie francuskim w XIX stuleciu.
Protestanci w sporze wokó³ „laicité” rozpoznali dla siebie szansê w zakresie rozwoju jako mniejszoœæ. Z tego sporu wy³oni³y siê dwie formy „laicité”:
 Z jednej strony powsta³o „laicité” charakteryzuj¹ce siê radykalnym
rozdzia³em Koœcio³a i pañstwa. Swój najdobitniejszy wyraz znalaz³o to w 1905
roku. Z tej perspektywy religia jest spraw¹ prywatn¹. Np. nie wolno nauczaæ
religii w szko³ach publicznych. Koœcio³y mog¹ siê organizowaæ jako stowarzyszenia prawa prywatnego, lecz nie otrzymuj¹ wsparcia finansowego. Pañstwo
gwarantuje wszystkim swobodne praktykowanie religii.
 Ale istnieje tak¿e inna ³agodniejsza forma „laicité”, tzw. „otwarta
laicité”. Znalaz³a ona swój wyraz w statucie ustalonym przez Napoleona w
1801/1802 roku, który nadal obowi¹zuje w Alzacji. Tutaj pañstwo nie wi¹¿e siê
z ¿adnym Koœcio³em, lecz dopuszcza nauczanie religii w szko³ach publicznych. Udziela wsparcia uznanym tradycyjnym wspólnotom religijnym, wyp³acaj¹c pensje duchownym.
Radykalny rozdzia³ Koœcio³a i pañstwa, jaki przeprowadzono w roku 1905
we Francji, by³ stopniowo ³agodzony. Powsta³a mo¿liwoœæ finansowania przez
pañstwo duszpasterzy wojskowych, wiêziennych i szpitalnych.
Dziœ pañstwo francuskie akceptuje i oczekuje g³osów Koœcio³ów w narodowej komisji do spraw etyki i w mediach. G³osy Koœcio³ów w kwestiach
etycznych i spo³eczno-politycznych s¹ s³yszane.
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Ale tak¿e orêdownicy „radykalnej laicité” nie zeszli jeszcze z planu.
W sposób szczególny mo¿na by³o us³yszeæ ich g³os w „sporze dotycz¹cym
chust na g³owê”. Opowiadali siê za pozbawieniem muzu³mañskich kobiet i
dziewcz¹t prawa do noszenia tradycyjnego nakrycia g³owy w szko³ach publicznych.
Koœcio³y pytaj¹ dzisiaj, czy pañstwo ze swej strony nie powinno lepiej
baczyæ na przestrzeganie zasady „laicité”, zamiast zajmowaæ siê specyficznym ustawodawstwem przeciw „sektom”.
W Alzacji, gdzie wystêpuje Koœció³ luterañski i reformowany, nigdy nie
wprowadzono radykalnego rozdzia³u Koœcio³a i pañstwa, gdy¿ ten region w
1905 roku nale¿a³ jeszcze do Niemiec. Dlatego istnieje tam szczególny szczególna tendencja polityczna i kulturowa. Zawsze te¿ odprawiano tam nabo¿eñstwa w jêzyku niemieckim.

4.6 Koœcio³y metodystyczne
W porównaniu z ró¿nym wyra¿aniem relacji miêdzy Koœcio³em, ludem,
pañstwem i narodem w Koœcio³ach reformacyjnych, spojrzenie na wyraŸnie
odmienne stanowisko europejskich Koœcio³ów metodystycznych jest pouczaj¹ce, zw³aszcza ¿e wiele z nich nawi¹za³o szczególne stosunki z Leuenbersk¹
Wspólnot¹ Koœcio³ów.
Metodyzm wy³oni³ siê z Koœcio³a Anglii, a wiêc Koœcio³a pañstwowego, lecz formalnie nie od³¹czy³ siê od niego przed rokiem 1784, a wiêc ponad
czterdzieœci lat od momentu pojawienia siê ruchu metodystycznego. W Ameryce Pó³nocnej, gdzie po Deklaracji Niepodleg³oœci nie by³o ju¿ Koœcio³a pañstwowego, metodyœci od pocz¹tku ukonstytuowali siê jako Koœció³ wolny i
rozdzia³ od pañstwa sta³ siê tam fundamentaln¹ zasad¹ egzystencji koœcielnej. Na Wyspach Brytyjskich metodyœci zajmowali ró¿ne postawy wobec
pañstwa, od œcis³ej lojalnoœci do silnego odgraniczenia. W niektórych krajach
metodyzm tradycji brytyjskiej sta³ siê de facto Koœcio³em ludowym (np. na
wyspie Tonga), podczas gdy w innych krajach (np. we W³oszech) charakterystyczna jest tradycja wolnokoœcielna. W Stanach Zjednoczonych Ameryki i w
metodystycznych odga³êzieniach, które stamt¹d wysz³y, rozdzia³ od pañstwa
pozosta³ podstawow¹ zasad¹ metodystycznej to¿samoœci i organizacji Koœcio³a. Wiêkszoœæ metodystów uwa¿a siê dzisiaj za obywateli zobowi¹zanych
wobec swojego pañstwa w krytycznej solidarnoœci. Metodystyczna struktura
organizacyjna uwzglêdnia na ogó³ granice narodowe, lecz jednoczeœnie istnieje silna œwiadomoœæ ³¹cznoœci („Connexion”) miêdzy metodystami ponad
narodowymi granicami i etnicznymi liniami podzia³u, która za³agodzi³a naj-
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gorsze skutki nacjonalizmu. W ostatnich latach w niektórych miejscach bardzo pomocne w europejskim kontekœcie by³o to, ¿e metodyœci nie definiuj¹
siê na podstawie swojej narodowej to¿samoœci, lecz na podstawie ponadnarodowej to¿samoœci metodystycznej. Byæ mo¿e za najbardziej instruktywny
przyk³ad mo¿e tu s³u¿yæ Irlandia. Na obu politycznie podzielonych obszarach
Irlandii Pó³nocnej i Republiki Irlandzkiej istnieje tylko jeden Koœció³ metodystyczny. Dlatego Koœció³ ten (jak inne transgraniczne Koœcio³y) odebra³
wa¿n¹ rolê w pojednaniu.
W Europie wystêpuj¹ dwie g³ówne tradycje metodystyczne: jedna ga³¹Ÿ
wywodzi siê z metodyzmu Wysp Brytyjskich, druga z Koœcio³a ewangelickometodystycznego (United Methodist Church) w Stanach Zjednoczonych.
Koœció³ ewangelicko-metodystyczny ma cztery regiony administracyjne kierowane przez biskupów: Europa Pó³nocna, Wspólnota Niezale¿nych Pañstw,
Niemcy oraz Europa Œrodkowa i Po³udniowa. Koœcio³y wywodz¹ce siê
z tradycji brytyjskiej sta³y siê albo niezale¿nymi Koœcio³ami (W³ochy, Portugalia) lub wesz³y w sk³ad Koœcio³ów zjednoczonych (np. Francja, Belgia,
Hiszpania).

5 Podstawy biblijne
i konstytutywne intuicje teologiczne
5.1 Orientacja biblijna
5.1.1
Stary Testament mówi o jednym ludzie Bo¿ym – Izraelu – poœród œwiata
ludów. Ze wszystkich ludów Bóg wybiera w swojej wolnoœci ten jeden lud jako
swój lud. Wybieraj¹c go JHWH zawiera z nim przymierze (Wj 19, 3; Pwt 7,
6). To wybranie i to przymierze Bóg utrzymuje tak¿e w czasach niewiernoœci,
odwrócenia siê od Boga, na co nieustannie skar¿¹ siê prorocy.

5.1.2
Sytuacjê historyczn¹ i teologiczn¹ trzeba oczywiœcie widzieæ w sposób
bardziej zró¿nicowany, gdy¿ od pocz¹tku nie istnia³a to¿samoœæ jednego teologicznie rozumianego „ludu Bo¿ego” i historycznej wielkoœci „Pañstwa Izrael”.
Utworzenie pañstwa nast¹pi³o dopiero póŸniej. Tak¿e w okresie królewskim
to¿samoœæ ta by³a stale kwestionowana z powodu niepos³uszeñstwa króla i ludu
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wobec Boga przymierza. Od czasu wygnania dosz³o do wyraŸniejszego rozró¿nienia miêdzy ludem a Pañstwem Izrael. Tak¿e relacja miêdzy ludem a ludami
ulega³a zmianie. Lecz zasadnicze linie daj¹ siê nakreœliæ.

5.1.3
Izrael wyznaje swojego Boga zarazem jako Boga wszystkich ludów
(Ps 98). Prorocy zwracaj¹ siê tak¿e do obcych ludów (Iz 13-23; Jr 46-51, Ez
25-32). W tablicach ludów (np. Rdz 11) przedstawione s¹ wzajemne stosunki
ludów, do ludu Izraela i tym samym do JHWH. Obietnica dana Abrahamowi
wprowadza lud Bo¿y w relacjê do innych ludów: w potomstwie Abrahama
b³ogos³awione s¹ wszystkie ludy (Rdz 12, 3).

5.1.4
Obok d¹¿eñ zmierzaj¹cych do jednoznacznego odgraniczenia ludu Izraela
od innych ludów (np. w Ksiêdze Ezdrasza) istnia³o oczekiwanie (np. w Ksiêdze Rut i Jonasza), ¿e tak¿e inne ludy podobnie lub w taki sam sposób jak Izrael s¹ wci¹gniête w Bo¿y plan zbawienia. Przede wszystkim nale¿y tutaj zwróciæ uwagê na wielkie wizje teologiczne pielgrzymki ludów na Górê Syjon (Iz 2,
1-5; Mi 4, 1-3).

5.1.5
Zgodnie z relacj¹ Ewangelii w Nowym Testamencie Jezus postrzega³
swoj¹ misjê jako skierowan¹ do Izraela. W swoim zwiastowaniu podejmuje
starotestamentowe oczekiwanie o nastaniu i uwieñczeniu Królestwa Bo¿ego.
Nadto daje mu nieoczekiwany dla ludu ¿ydowskiego zwrot, gdy powiada: przybli¿y³o siê Królestwo Bo¿e (Mk 1, 15; por. £k 11, 20). Tak¿e w teologicznej
tradycji Izraela nadejœcie Królestwa Bo¿ego jest traktowane jako wydarzenie,
które dotyczy wszystkich ludzi. Na tyle by³o to konsekwentne, gdy Jezus niejednokrotnie zwraca³ siê tak¿e do ludzi przynale¿nych do innych ludów (np. Mk
7, 24-30 par). W ten sposób dawa³ do zrozumienia, ¿e Królestwa Bo¿ego nie
ogranicza³ ju¿ do terenu Izraela. Ca³kiem wyraŸnie widaæ to w œwietle wydarzenia Krzy¿a i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, jak te¿ w zwiastowaniu
aposto³a Paw³a, który rozwa¿a dzieje Izraela wspólnie z dziejami Nowego
Przymierza (Rz 9-11).

5.1.6
Na podstawie impulsów, które pochodzi³y zarówno z historii ¿ycia jak te¿
z orêdzia Jezusa, zbór chrzeœcijañski rozumia³ sam siebie podobnie jak swoje
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zadanie misyjne w perspektywie przekraczaj¹cej granice ludów. Wizja pielgrzymki ludów do Syjonu zosta³a przekszta³cona i poszerzona tak, by sta³a siê
misj¹ g³oszenia Ewangelii wszystkim ludom (Dz 1, 8; 8, 10; por. Mt 28). W
historii Zes³ania Ducha Œwiêtego (Dz 2) ukazano dobitnie, ¿e i w jaki sposób
Ewangelia Chrystusa odnosi siê do wszystkich ludów, jêzyków i kultur.

5.1.7
Relacja miêdzy Izraelem a przedstawicielami ludów, powo³anych i nawróconych do Chrystusa jest przedmiotem intensywnej refleksji przede wszystkim u Paw³a i w Liœcie do Efezjan. Wszêdzie jest mowa o „braciach”. Poganie
zostali do³¹czeni do ludu Bo¿ego, powiada Pawe³ (Rz 9-11). Izrael nie traci
przez to swojej szczególnej pozycji jako lud wybrany przez Boga. Lecz jednoczeœnie zostaje poszerzony horyzont. „Ca³y Izrael” (Rz 9-11) obejmuje teraz
tak¿e judeochrzeœcijan a nie tylko ¯ydów, którzy odrzucaj¹ Jezusa i jego orêdzie. W ka¿dym razie zbawienie Izraela zwi¹zane jest z momentem, gdy dost¹pi go pe³nia ludów (Rz 11, 25n).

5.1.8
W nadchodz¹cym panowaniu Bo¿ym otwiera siê dla nas nowa przysz³oœæ. Ta przysz³oœæ ma podwójny wymiar. Z jednej strony jest naznaczona
przez Boga, który objawia siê w Jezusie Chrystusie, z którym ju¿ teraz nasta³o
Królestwo Bo¿e. Z drugiej strony swój ostateczny cel ma ona jeszcze przed
sob¹. Osi¹gnie go wówczas, gdy Królestwo Bo¿e – jako s¹d i ³aska – uka¿e siê
w swojej pe³ni i ostatecznie urzeczywistni siê przez Jezusa Chrystusa obietnica: „Oto wszystko nowym czyniê” (Ap 21, 5). W tej historycznej przestrzeni
zanim wype³ni siê czas ludzie powinni pielêgnowaæ i kszta³towaæ powierzony
im przez Boga œwiat.

5.2 Uwagi na temat rozumienia Koœcio³a
5.2.1
„Œwiêty Koœció³ powszechny”, bêd¹cy przedmiotem wiary i wyznania w
3 artykule Apostolicum, jest we wszystkich obszarach ¿ycia ludzkiego czymœ
bliskim a zarazem obcym. Ci, którzy do niego nale¿¹, maj¹ jako wspólnota
wierz¹cych „ju¿ teraz” udzia³ w Królestwie Bo¿ym. Na tym polega „autorytet” Koœcio³a. To naznacza osobiste ¿ycie chrzeœcijan i chrzeœcijanek w wierze, mi³oœci i nadziei. Co sami doœwiadczaj¹ jako niezas³u¿ony dar, tym pragn¹
siê dzieliæ z innymi, w Koœciele i poza nim. Poniewa¿ Koœció³ istnieje dla
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wszystkich ludzi, niezale¿nie od tego, czy do niego nale¿¹ (2 Kor 5, 19; 1Tm 2,
1n), chrzeœcijanie i chrzeœcijanki s¹ upe³nomocnieni do dawania wobec innych
otwarcie i w sposób publiczny œwiadectwa o tym, co ich ¿yciu nadaje oparcie i
sens, i to tak¿e w odpowiedzialnoœci za urzeczywistnianie humanistycznego
spo³eczeñstwa.

5.2.2
Chrzeœcijanie i chrzeœcijanki wiedz¹, ¿e to udaje siê tylko symbolicznie,
czêœciowo i w sposób niedoskona³y. Tak¿e oni nie s¹ jeszcze wolni od pokusy
popadniêcia w niewiarê, egoizm i utraty nadziei. Nie ¿e brakuje troski Boga o
wspólnotê opart¹ na Chrystusie lub ¿e wycofuje siê On z danej obietnicy, lecz
¿e postêpowanie chrzeœcijan sprawia, i¿ ¿ycie w wierze, mi³oœci i nadziei
staje siê tylko czêœciowo udanym i „tymczasowym” ¿yciem. Jego spe³nienie
wi¹¿e siê z obietnic¹ przejœcia przez s¹d i ³askê.

5.2.3
Koœció³ ma udzia³ w tej u³omnoœci. Jest on znakiem Królestwa Bo¿ego,
ale „jeszcze nie” jego spe³nienia. Nie jest on identyczny z Królestwem Bo¿ym, zajmuje pozycjê tymczasow¹, przedostatni¹. Uniwersalny Koœció³
Chrystusa istnieje w Koœcio³ach o charakterze partykularnym, konfesyjnym,
terytorialnym lub narodowym. Jest to dowodem ich bogactwa, ale te¿ ograniczenia. Istniej¹ te¿ one tylko w ramach wielu ludzkich w stopniu najwy¿szym instytucji. To umacnia ich „wzglêdnoœæ”. Mimo to w tych wielu Koœcio³ach znajdujemy jeden, uniwersalny Koœció³ Chrystusa. Trzeba to rozró¿niaæ, lecz nie daje siê tego oddzieliæ. Ta ambiwalencja przynale¿y do
Koœcio³a. Umacnia ona nadziejê na wzrastaj¹c¹ wspólnotê w „pojednanej
ró¿norodnoœci” i wzmaga zaufanie w nadejœcie tego, co ostatnie: wype³nienie
Królestwa Bo¿ego.

5.3 Uwagi w sprawie rozumienia ludu i ludów
5.3.1
Egzystencja i pluralizm „ludów”, tj. grup ludzi tworz¹cych „jednoœæ”
zwi¹zan¹ z pochodzeniem, jêzykiem, krajem i kultem, postrzegana jest w Starym Testamencie jako rzeczywistoœæ historyczna. Pomimo swojej szczególnej
historii z Bogiem Izrael jako lud Bo¿y mo¿e byæ nawet zaliczony wyraŸnie do
tego krêgu pluralizmu. Pluralizm ludów i ich wzajemne relacje s¹ widziane
tym samym realistycznie w ich mo¿liwoœciach i zagro¿eniach. Ró¿norodnoœæ
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ludów jest doœwiadczana jako bogactwo i jednoczeœnie jako rozproszenie i rozdzielenie, jako mo¿liwoœæ dobros¹siedzkiej wspó³pracy i gwa³townego sporu
oraz wzajemnego przeœladowania.

5.3.2
Ani z wypowiedzi z zakresu teologii stworzenia, wypowiedzi dotycz¹cych relacji miêdzy Bogiem a Jego ludem Izraela oraz relacji miêdzy Izraelem
a innymi ludami, ani z eschatologicznych oczekiwañ nie da siê wywieœæ twierdzenia o ludzie jako porz¹dku stworzenia. To ¿e istniej¹ ludy jest konsekwencj¹
ró¿norodnoœci stworzenia, jednoczeœnie rozproszenie w œwiecie ludów interpretowane jest tak¿e jako s¹d Bo¿y.

5.3.3
Równie¿ wypowiedzi Nowego Testamentu reprezentuj¹ tê liniê. Ludy
nale¿¹ do stworzonego i zachowanego przez Boga œwiata. Jako takie doœwiadczaj¹ Jego dobroci i wsparcia, wszystkie podlegaj¹ w³adzy Boga i s¹ wezwane
przez Niego do odpowiedzialnoœci. Pañstwa i ludy s¹ widziane w Nowym
Testamencie jako realnoœci i traktowane powa¿nie (1Kor 7, 31). Dotyczy to
przede wszystkim œwiadectw z czasów, kiedy Koœció³ uœwiadomi³ sobie, ¿e
powrót [Chrystusa] nie nast¹pi wkrótce i zacz¹³ stawiaæ sobie pytanie o swój
kszta³t i swoje zadania na dalszej drodze przez dzieje.

5.3.4
Jednoczeœnie kulturalne i etniczne ró¿nice uleg³y relatywizacji zarówno
ze wzglêdu na samorozumienie indywidualnego wiernego jak i na samorozumienie ca³ego Koœcio³a chrzeœcijañskiego. „¯ydzi” i „Grecy” stali siê przez
wiarê i chrzest „jednoœci¹ w Chrystusie Jezusie”. „¯yæ w Chrystusie” oznacza: na obszarze Nowego Bytu zdeterminowanego wydarzeniem Chrystusowym stare, w ¿yciu spo³ecznym skuteczne przymusy separacji i odró¿niania
utraci³y swoj¹ skutecznoœæ naznaczaj¹c¹ ich historyczn¹ egzystencjê. Tak te¿
wobec misji zwiastowania Ewangelii bezprzedmiotowe staje siê znacz¹ce
wówczas spo³eczno-kulturowe rozró¿nienie miêdzy „Grekami” i „barbarzyñcami” (Rz 1, 14), a wiêc miêdzy ludŸmi uformowanymi przez panuj¹c¹ kulturê
œwiata a nietkniêtymi przez ni¹. Na odwrót, dotychczas pogañskie „ludy” przez
wiarê w orêdzie zbawcze nie staj¹ siê „ludami chrzeœcijañskimi” a nawróceni
Grecy – „Grekami chrzeœcijañskimi”. Przez wiarê w Chrystusa staj¹ siê oni
ludem Bo¿ym, wspólnot¹, któr¹ pojmuj¹ jako Cia³o Chrystusa. Przeniesienie
biblijnej idei ludu Bo¿ego na poszczególne ludy mija³oby siê w³aœnie z w³aœciwym zrozumieniem ludu Bo¿ego. Opiera siê ono na samozrozumieniu
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chrzeœcijan w ¿ywym doœwiadczeniu wiary jako jeden, obejmuj¹cy ca³y
œwiat, eschatologicznie zgromadzony lud jednego Boga.

5.3.5
Tak wiêc teologiczna ocena „ludu” winna siê zasadniczo kierowaæ tym,
¿e chrzeœcijanie we wszystkich dziedzinach ¿ycia wzoruj¹ siê na Jezusie
Chrystusie. Rozumienie œwiata jako stworzenia Bo¿ego, dostrzeganie struktur i
porz¹dków w tym œwiecie, ale tak¿e dostrzeganie zagro¿enia ¿ycia i wspó³¿ycia przez moc grzechu, nowych mo¿liwoœci ¿ycia i dzia³ania inspirowanych
wiar¹, mi³oœci¹ i nadziej¹ – wszystko to staje siê dostêpne dziêki dzia³aniu
zbawczemu Boga w Jezusie Chrystusie.

5.3.6
Wraz z aktem stworzenia i uczynienia cz³owieka na obraz i podobieñstwo
Boga zosta³a mu dana mo¿liwoœæ i misja rozwiniêcia w œwiecie swojego potencja³u i ukszta³towania go. Jesteœmy umieszczeni w specyficznym czasie,
specyficznym miejscu i w specyficzne stosunki spo³eczne, polityczne i kulturalne. Jest to zgodne z wol¹ Stwórcy. Dzia³alnoœæ zbawcza w ¿aden sposób nie
znosi warunków i okolicznoœci tego œwiata, nie znosi te¿ naszej odpowiedzialnoœci w tym œwiecie, lecz pokazuje nam w³aœciw¹ drogê pos³ugiwania siê
warunkami i mo¿liwoœciami wynikaj¹cymi ze stworzenia i uznania naszej odpowiedzialnoœci jako stworzenia.

5.3.7
Jednoczeœnie okazuje siê czymœ oczywistym, ¿e te w³aœciwoœci stworzenia przynale¿¹ do sfery tego, „co przedostatnie”. Nie oznacza to, jak interpretuje siê niekiedy wypowiedzi o porz¹dku stworzenia, ¿e specyficzne historyczne formy urzeczywistnienia pañstwa, ludu i narodu nale¿y traktowaæ jako porz¹dki Bo¿e. Raczej trzeba wyjœæ z za³o¿enia, ¿e wraz ze stworzeniem zosta³y
dane i zadane pewne podstawowe warunki i mo¿liwoœci (np. cz³owiek jako
istota indywidualna i spo³eczna) oraz koniecznoœæ wp³ywania na ich kszta³t
(podstawowe zadania, mandaty). Ka¿da konkretna realizacja wymaga sprawdzenia, czy jest zgodna z wol¹ Bo¿¹ poœwiadczon¹ w Piœmie Œwiêtym. Ka¿da
realizacja wykonana przez lud uchodzi z jednej strony za historycznie z góry
dana wartoœæ, lecz z drugiej strony za wartoœæ wymagaj¹c¹ ukszta³towania.
Ka¿de rozumienie ludu i ka¿da realizacja ludu wymagaj¹ zapytania, na ile
s³u¿¹ ¿yciu w sferze tego, „co przedostatnie” i w miarê mo¿liwoœci stwarzaj¹
przestrzeñ dla praktykowania mi³oœci.
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5.3.8
W tym sensie lud mo¿na rozumieæ jako wspólnotê powsta³¹ w wyniku
historycznego rozwoju, ukszta³towan¹ przez wspólny jêzyk i kulturê, historiê
doœwiadczenia. Definicja ludu oparta na pokrewieñstwie lub wspólnej przestrzeni ¿yciowej mo¿e wprawdzie zawieraæ dla powstania ludów element
prawdy, kiedy nie jest mo¿liwe dok³adne wyjaœnienie, jak do tego powstania
dosz³o, lecz szczególnie w warunkach wspó³czesnoœci jest to objaœnienie niedok³adne i nieodpowiednie. Zamiast mówiæ o wspólnej przestrzeni ¿yciowej,
bardziej odpowiednie wydaje siê u¿ycie szerszego pojêcia „wspólnota bliskoœci”. Z powodu historycznie ukszta³towanych cech wspólnych i bez stosowania
romantycznej przesady, „lud” mieœci³ w sobie zawsze specyficzn¹, lecz tak¿e
zmieniaj¹c¹ siê i trudn¹ do zdefiniowania „indywidualnoœæ”.

5.3.9
Jest to czynnik, który umo¿liwia odró¿nianie ludów od siebie. Lud nale¿y
rozumieæ jako wspólnotê, do której nale¿ymy. Lud to historyczny kontekst, w
którym siê znajdujemy i za którego kszta³towanie jesteœmy wspó³odpowiedzialni. Lud jest zawsze pojêciem relacyjnym, które odnosi siê do wspólnoty, lecz
ró¿ni siê od innych form wspólnoty w wê¿szym (rodzina) i szerszym (ludzkoœæ) sensie. Zbadania wymagaj¹ realizacje wspólnoty ludu i wynikaj¹ce z
tego jego rozumienie, czy realizacje te ze wzglêdu na swoje uwarunkowania
historyczne, ze wzglêdu na swój charakter jako „wartoœci przedostatniej” w
swoich relacjach wewnêtrznych i zewnêtrznych s¹ przydatne dla ¿ycia.

5.4. Uwagi w sprawie rozumienia narodu
5.4.1
Jak widzieliœmy, punktem wyjœcia musz¹ byæ bardzo zró¿nicowane pojêcia i ró¿ne oceny narodu. Mimo to daje siê pokazaæ, ¿e z pojêciem narodu
zwi¹zane s¹ fundamentalne definicje i funkcje, które w perspektywie teologicznej wymagaj¹ krytycznej oceny.

5.4.2
Uformowanie narodów, narody jako takie i egzystencja pañstw narodowych to historyczne realia, z którymi zawsze mamy i wchodzimy w relacjê.
Bardzo ró¿na rzeczywistoœæ narodów powsta³a w wyniku splotu koniecznoœci
antropologicznych (np. tworzenie grup, wspólne mo¿liwoœci porozumienia, regulacje w zakresie sprawowania w³adzy, stosunki wewnêtrzne i zewnêtrzne),
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decyzji ludzkich oraz nieprzewidywalnych i z³o¿onych procesów, których przyczyn nie da siê wyjaœniæ. Jako jednostki i jako wspólnota tworzymy naród,
dzielimy odpowiedzialnoœæ za narodowe cele i ich formê, nie tylko za w³asny
naród, lecz tak¿e za inne w oddzia³ywaniu wzajemnym miêdzy narodami.

5.4.3
Z historii wynika jasno, ¿e zwi¹zane z rozwojem œwiadomoœci narodowej i
tworzeniem pañstw narodowych intencje i konsekwencje maj¹ charakter ambiwalentny. Narody tworz¹ przestrzeñ dla wspólnego ¿ycia, doœwiadczenia oraz
politycznej, spo³ecznej i kulturalnej aktywnoœci. Ta przestrzeñ oferuje mo¿liwoœci ¿yciowe i identyfikacyjne. Lecz odwrotn¹ stron¹ tych daj¹cych siê pozytywnie oceniæ mo¿liwoœci jest tworzenie ró¿nic a tak¿e barier wobec innych narodów, ludów i kultur. Tak wiêc wraz z „narodem” powstaje problem partykularnoœci i uniwersalnoœci, identyfikacji i dyferencjacji. „Naród” mo¿e staæ siê
miejscem samostanowienia, lecz tak¿e w bardzo ró¿ny sposób miejscem dominowania nad innymi. „Naród” mo¿e staæ siê miejscem odnajdywania to¿samoœci
i otwartego kszta³towania wspólnoty, lecz tak¿e miejscem wykluczania mniejszoœci i ucisku „obcego”. „Naród” staæ siê mo¿e miejscem swobodnego i odpowiedzialnego wyra¿ania samego siebie oraz swobodnego wyznawania religii,
lecz mo¿e te¿ popaœæ w stan egzaltacji bycia wielkoœci¹ quasi-religijn¹, która
domaga siê bezwarunkowego pos³uszeñstwa i poœwiêcenia.

5.4.4
W odniesieniu do rozumienia zarówno ludu jak i narodu trzeba powiedzieæ,
¿e w znaczeniu Nowego Testamentu z jednej strony trzeba potraktowaæ powa¿nie otrzymane wraz ze stworzeniem i powsta³e w wyniku rozwoju historycznego
ró¿nice miêdzy ludami i pañstwami, lecz jednoczeœnie trzeba je te¿ zrelatywizowaæ. W podobny sposób odnosi siê to do oceny narodów i pañstw narodowych.
Oczywiœcie w Starym i Nowym Testamencie nie znajdziemy bezpoœrednich
wypowiedzi dotycz¹cych rozumienia narodu w znaczeniu nowoczesnym. Chc¹c
uzyskaæ ocenê teologiczn¹, trzeba kierowaæ siê zasadami wyra¿onymi w poprzednim akapicie w odniesieniu do „ludu”. W œwietle kryterium tego, co s³u¿y
¿yciu, mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce teologiczne wytyczne:
5.4.4.1 Naród mo¿na rozumieæ jako historyczn¹ wspólnotê
doœwiadczenia.
Poczucie przynale¿noœci do narodu opiera siê na wspólnych doœwiadczeniach, które s¹ pamiêtane. Naród jest miejscem wspólnych teraŸniejszych doœwiadczeñ. Z narodem wi¹¿¹ siê nadzieje i obawy zwi¹zane z przysz³ymi do-
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œwiadczeniami. Doœwiadczenie naznacza rozumienie samego siebie i samoœwiadomoœæ oraz obcowanie z innymi. Dla wspó³¿ycia korzystna okazuje siê
wspólnota doœwiadczenia wówczas, gdy jest zorientowana na szczeroœæ, trzeŸwoœæ i autentycznoœæ oraz cieszy siê w³asnym i cudzym sukcesem, lecz nie
wypiera siê te¿ pora¿ki, nie przemilcza b³êdów oraz okazuje gotowoœæ przyznania siê do winy i nie zapomina wspominania ofiar. Pomocny ¿yciu na wewn¹trz i na zewn¹trz jest naród, który przyznaje prawo i wolnoœæ czynienia
w³asnego doœwiadczenia innym i sobie samemu, nie unika wzajemnych relacji
i interpretacji oraz zapewnia wszystkim cz³onkom uczestnictwo we wspólnocie
doœwiadczenia (partycypacji).
5.4.4.2 Naród mo¿e byæ rozumiany jako wspólnota socjalizacji.
Posiadanie domu jest czêœci¹ istoty ludzkiej. Wspólnota ta ma wp³yw
na jêzyk, formy zachowania i sposoby postêpowania, wartoœciowanie i zmys³
orientacji, postawy religijne, formy i styl ¿ycia. Dzieje siê to implicite przez
praktykê oraz explicite w edukacji i wychowaniu. W ten sposób socjalizacja
w partykularnej kulturze i religii staje siê istotnym punktem odniesienia w
uzyskaniu osobistej to¿samoœci i uczestnictwa w doœwiadczanej i kszta³towanej wspólnej to¿samoœci wewn¹trz grup odniesienia, wewn¹trz narodu. Pomocne w ¿yciu okazuje siê takie zadomowienie w kulturowej (i tak¿e religijnej) to¿samoœci tam, gdzie staje siê ofert¹ indywidualnego znajdowania to¿samoœci i pozostawia wolnoœæ w zakresie ustalenia indywidualnych i
zbiorowych form to¿samoœci. Pomocne w ¿yciu jest znajdowanie to¿samoœci tam, gdzie ma to miejsce w relacjach spo³ecznych przez samoœwiadomoœæ i samostanowienie i jest w ten sposób zawsze wyborem i ograniczeniem, lecz nie osi¹ga stabilnoœci przez wykluczanie lub lekcewa¿enie innych.
Odnosi siê to tak¿e do to¿samoœci kulturowej i narodowej, która jest jeszcze
mniej uchwytna ni¿ w³asna to¿samoœæ. To¿samoœci kulturowe i narodowe
winny byæ zdeterminowane tym, ¿e zapewniaj¹ przestrzeñ dla pluralistycznych form to¿samoœci, identyfikacji i dyferencjacji. Maj¹ one wszystkim
cz³onkom narodu umo¿liwiæ uczestnictwo we wspólnej to¿samoœci i jej
wspó³kszta³towanie, tak ¿e to¿samoœæ ujawni swoj¹ otwartoœæ na wewn¹trz i
na zewn¹trz.
5.4.4.3 Naród mo¿na rozumieæ jako wspólnotê odpowiedzialnoœci.
W ró¿nych obszarach prywatnej i publicznej odpowiedzialnoœci (np. rodzina, zawód, zarz¹dy miasta) naród i pañstwo narodowe stanowi¹ daj¹cy siê
ogarn¹æ i sterowny, lecz w ¿adnym wypadku zamkniêty obszar odpowiedzialnoœci. Poza narodem jesteœmy uwik³ani w wiele ró¿nych struktur wspólnoty
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narodów i tak¿e w odpowiedzialnoœæ za ten jeden œwiat. Korzystn¹ pozycjê
uzyskuje naród tam, gdzie bior¹c pod uwagê sytuacjê etniczn¹ i szanuj¹c tê
specyfikê (w pañstwie wielonarodowym), jak równie¿ uwzglêdniaj¹c tradycje
kulturowe i szanuj¹c tê specyfikê, staje siê miejscem wspólnego samostanowienia. Naród jako wspólnota odpowiedzialnoœci s³u¿y ¿yciu tam, gdzie na
wewn¹trz i na zewn¹trz, w swoich strukturach, prawach i aktualnym dzia³aniu politycznym kieruje siê celem tworzenia prawa i sprawiedliwoœci, strze¿enia i kszta³towania pokoju oraz zachowania podstaw ¿ycia dla cz³owieka i
natury równie¿ w interesie przysz³ych pokoleñ. Poza tym naród s³u¿y ¿yciu
tam, gdzie staje siê wspólnot¹ solidarnoœci, która chroni s³abszych i wspiera
w tym, by znaleŸli odpowiednie miejsce w spo³eczeñstwie (subsydiarnoœæ),
gdzie naród na wewn¹trz i na zewn¹trz rozumie siê nie tylko jako wspólnota
interesów, lecz jest gotowy zaanga¿owaæ siê na rzecz sprawiedliwoœci dla
wszystkich.

5.5 Potencja³y napiêcia
5.5.1
W nawi¹zaniu do dotychczasowych wywodów nale¿y z teologicznego
punktu widzenia raz jeszcze wskazaæ na to, ¿e protestantyzm znajduje siê w
podwójnym polu napiêcia. Z jednej strony wystêpuje ono miêdzy tym co przedostatnie a tym, co ostatnie. Zbór Jezusa Chrystusa jest powi¹zany z histori¹
ludu, pañstwa i narodu. Z tego wynikaj¹ dla Koœcio³a mo¿liwoœci i zadania
kszta³towania wiary i ¿ycia w tym œwiecie. Lecz jednoczeœnie zbór Jezusa
Chrystusa podlega temu, co ostatnie, Królestwu Bo¿emu, które tu i teraz bierze ju¿ swój pocz¹tek, nastaje ju¿ w naszym czasie, jego uwieñczenie jeszcze
siê nie nast¹pi³o.

5.5.2
Drugie napiêcie istnieje miêdzy historycznym zakorzenieniem protestantyzmu w ludzie, pañstwie i narodzie a wytworzeniem siê wielkich transnarodowych i ponadpañstwowych struktur, które ujawniaj¹ siê w gospodarce, polityce,
lecz tak¿e w organizacjach ekumenicznych o zasiêgu œwiatowym.
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6 Wspó³czesne wyzwania
6.1 Niebezpieczeñstwo nacjonalizmu
6.1.1
W³aœnie z powodu szans danych wraz z ludem i narodem jako mo¿liwym
miejscem znajdowania to¿samoœci, socjalizacji i wspólnotowej odpowiedzialnoœci trzeba te¿ braæ pod uwagê niebezpieczeñstwa. Na to zosta³a ju¿ zwrócona uwaga. Bolesne doœwiadczenia z niedalekiej przesz³oœci jak równie¿ z bezpoœredniej teraŸniejszoœci zwracaj¹ tym wyraŸniej uwagê na b³êdny rozwój,
którego korzenie tkwi¹ w wyolbrzymionym rozumieniu narodu.
Jeœli przynale¿noœæ do ludu lub narodu zostaje religijnie lub ideologicznie
zawy¿ona i tym samym podniesiona do rangi bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cego
kanonu wartoœci, to mo¿e to prowadziæ do nacjonalizmu, który stanowi znaczny potencja³ zagro¿enia. Istnieje zupe³nie zrozumia³e poczucie narodowe i
zdrowa œwiadomoœæ narodowa; tego nie wolno ani negowaæ ani dyskredytowaæ. Od tego trzeba jednak odró¿niæ nacjonalizm, który wyradza siê w ideologiê, przypisuje sobie racjê absolutn¹, prowadz¹c do ucisku i rz¹dów przemocy.
Takiego nacjonalizmu nie mo¿na zaakceptowaæ.

6.1.2
To ¿e nacjonalizm nosi w sobie wymienione tendencje nie jest rzecz¹
now¹. W Europie po przemianie 1989 roku wysz³y one na nowo i w sposób
wzmocniony na jaw. Nierozwi¹zane problemy narodowej samodzielnoœci i etnicznego samostanowienia melduj¹ siê dobitnie do g³osu. Pod ciê¿arem trwaj¹cego dziesiêciolecia konfliktu miêdzy Wschodem a Zachodem by³y one w sposób oczywisty tylko st³umione, jeœli nie pohamowane; jednak rzeczywiœcie
przepracowane nie zosta³y. Po ustaniu globalnej konfrontacji w wielu miejscach odrodzi³a siê œwiadomoœæ etnicznej i narodowej to¿samoœci.
Jak taka sytuacja mo¿e przerodziæ siê w fundamentalistyczny i agresywny nacjonalizm pokaza³y wydarzenia w dawnej Jugos³awii. Taki nacjonalizm
daje siê zbyt ³atwo zinstrumentalizowaæ politycznie. Narodowe konflikty i wojenne spory w s³u¿bie pogardzanej ludŸmi polityki „czystki etnicznej” by³y tego
nastêpstwem. Skutki s¹ katastrofalne. Oznaczaj¹ one wypêdzenie, nêdzê i
œmieræ dla niezliczonej rzeszy niewinnie dotkniêtych tym nieszczêœciem.
Ucierpia³ na tym ca³y region, staj¹c siê ogniskiem kryzysu.
Nie tylko w znanych obszarach konfliktu, tak¿e gdzie indziej w Europie
wychodz¹ na œwiat³o dzienne czêsto g³êboko zakorzenione, nacjonalistycznie
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umotywowane postawy, d¹¿¹ce do uzyskania wp³ywu w spo³eczeñstwie. Korzystaj¹ przy tym z demokratycznie sformu³owanych praw do swobodnego
wyra¿ania opinii i demonstrowania. Jednak to nie powstrzymuje ich przed znies³awianiem i gro¿eniem tym, których uwa¿aj¹ za swoich przeciwników. Nie
cofaj¹ siê nawet przed stosowaniem brutalnej przemocy.
Nacjonalistyczne postawy staj¹ siê tym samym w niektórych krajach
zagro¿eniem dla bezpieczeñstwa i pokojowego wspó³¿ycia ludzi. Opieraj¹
siê czêsto na ca³kiem przesadzonej, ideologicznie zabarwionej narodowej
samoœwiadomoœci. W³asny lud w porównaniu z innymi grupami etnicznymi z powodu „otrzymanych od natury” szczególnych w³aœciwoœci i zdolnoœci
uwa¿a siê za bardziej wartoœciowy. Z tego wyprowadza siê równie¿ nieracjonalne uprzedzenia wobec innych ludów. Mog¹ one prowadziæ do ucisku
mniejszoœci etnicznych i pogardy wobec wszystkiego co obce, co
ró¿ni siê pod wzglêdem rasy lub koloru skóry, przynale¿noœci narodowej lub
kultury.

6.1.3
Koœcio³y maj¹ wszelkie powody do przeciwstawiania siê takim tendencjom. Nacjonalistyczne idee i postawy rozwinê³y siê w przesz³oœci w ró¿ny
sposób tak¿e pod ich wp³ywem i z ich udzia³em. Niektóre Koœcio³y wspiera³y
narodowe mniejszoœci w swej walce o przetrwanie. Inne wykorzystuj¹c swoj¹
teologiê wspiera³y przesadny nacjonalizm nie daj¹cy siê usprawiedliwiæ w
œwietle Pisma Œwiêtego, nacjonalizm, którego niszczycielskie skutki same pozna³y czêsto dopiero póŸniej. Albo wdawa³y siê w sojusze z posiadaczami
w³adzy pañstwowej, które uwa¿ali za konieczne dla dobra Koœcio³ów. Mniejszoœci etniczne lub religijne by³y dyskryminowane przez to, gdy im np. ze
wzglêdu na powi¹zania miêdzy pañstwem a Koœcio³em odmawiano lub ograniczano prawo do swobodnego praktykowania religii.
Te czêsto bolesne nauki z w³asnej historii winny dzisiaj motywowaæ Koœcio³y, by by³y bardziej wyczulone wobec zgubnych nacjonalistycznych idei i
bardziej zdecydowanie anga¿owa³y siê w obronie dyskryminowanych mniejszoœci. Chrzeœcijanie i ich Koœcio³y nadaj¹ znaczenie obietnicy i wyzwaniu
Ewangelii, gdy wspieraj¹ godne ¿ycie wszystkich ludzi jako niezbywalny cel
spo³eczeñstwa. Respekt i szacunek okazywane obcym s¹ podstaw¹ udanego
wspó³¿ycia, w którym zapewniona jest w³asna to¿samoœæ a ró¿nice w sferze
jêzyka, koloru skóry i religii nie s¹ nie daj¹cymi siê przezwyciê¿yæ barierami.
Natomiast wrogoœæ wobec obcych pozbawia innych ich ludzkiej godnoœci. Kto
godzi siê na to, ten sam pozbawia siê tej godnoœci. Chrzeœcijanie musz¹ nieznu¿enie uœwiadamiaæ to spo³eczeñstwu.

128 SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

KOŒCIÓ£ – LUD – PAÑSTWO – NARÓD

Obcy w dalszym ci¹gu w du¿ej liczbie i z ró¿nych przyczyn przybywaj¹
do krajów europejskich. Tak¿e gdy nie zawsze maj¹ tytu³ do sta³ego pobytu, to
mimo to maj¹ prawo do przejœcia przez procedury, umo¿liwiaj¹ce wys³uchanie motywów podjêtych decyzji i zbadanie osobistej sytuacji. Obcy nie s¹ mas¹
s³u¿¹c¹ do politycznych manewrów. Dlatego przyjêcie ich jako uchodŸców nie
mo¿e wy³¹cznie byæ uzale¿nione od tego, czy „³ódŸ jest pe³na” lub czy s¹ u¿yteczni dla gospodarki kraju. W ten sposób nie da siê przezwyciê¿yæ nacjonalistycznych i ksenofobicznych antypatii wœród ludnoœci.
Gdzie w³adzom pañstwowym brakuje niezbêdnej wra¿liwoœci i troski,
tam, jak pokazuj¹ doœwiadczenia, niezbêdna jest pomoc chrzeœcijan i Koœcio³ów. W ten sposób mog¹ zademonstrowaæ „kulturê mi³osierdzia”, która sprzeciwia siê wzrastaj¹cemu brakowi solidarnoœci w spo³eczeñstwie. Tak¿e w ten
sposób wyra¿aj¹ ¿¹dania i wyzwania Ewangelii.

6.2 Kryteria postêpowania Koœcio³ów z ludem, narodem,
pañstwem i spo³eczeñstwem
6.2.1
Gdy Koœcio³y zastanawiaj¹ siê nad swoj¹ postaw¹ i zadaniami w obliczu
nacjonalizmu, to jednoczeœnie zaleca siê im opracowanie zasadniczych kryteriów postêpowania w odniesieniu do ludu, narodu, pañstwa i spo³eczeñstwa.

6.2.2
W poprzednim paragrafie 5 wyszczególniono wytyczne dla chrzeœcijañskiego ¿ycia i dzia³ania:
 We wszystkich sferach naszego ¿ycia winniœmy zdaæ siê na przewodnictwo Jezusa Chrystusa. Rozumienie œwiata jako stworzenia Bo¿ego, dostrzeganie struktur i ³adu w tym œwiecie, lecz tak¿e dostrzeganie zagro¿enia
¿ycia i wspó³¿ycia pod w³adz¹ grzechu, nowych mo¿liwoœci ¿ycia i dzia³ania z
wiary, mi³oœci i nadziei, wynikaj¹ ze zbawczego dzia³ania Boga w Jezusie
Chrystusie.

6.2.3
Krytyczne przyjmowanie i kontynuowanie rozró¿niania i przynale¿noœci
do siebie obu sfer i form rz¹dzenia jest zgodne z chrzeœcijañskim przejêciem
odpowiedzialnoœci, mówieniem i dzia³aniem, które w sferze tego, co przedostatnie chce s³u¿yæ ¿yciu i w miarê mo¿liwoœci otwiera przestrzeñ dla mi³oœci.
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 Mówienie i dzia³anie s³u¿¹ce ¿yciu i kieruj¹ce siê mi³oœci¹ polega na
ustanawianiu prawa i sprawiedliwoœci, strze¿eniu i kszta³towaniu pokoju oraz
ochronie podstaw ¿ycia dla cz³owieka i natury, równie¿ w interesie przysz³ych
pokoleñ.
 Jako s³u¿¹ce ¿yciu i kieruj¹ce siê mi³oœci¹ okazuje siê mówienie i
dzia³anie, które wspiera s³abszych w tym, ¿e uzyskuj¹ w spo³eczeñstwie i
wspólnocie pañstw równe prawa do ¿ycia i szanse.
 Jako s³u¿¹ce ¿yciu i kieruj¹ce siê mi³oœci¹ okazuje siê mówienie i
dzia³anie, które wspiera s³abszych i okazuje gotowoœæ stworzenia dla nich równych szans i udzielenia konkretnej pomocy w ramach spo³eczeñstwa i wspólnoty œwiatowej.

6.2.4
Nastêpuj¹ce kryteria trzeba rozumieæ jako wymagania i wyzwania pochodz¹ce z obietnicy i wymogów S³owa Bo¿ego. Zgodnie z odpowiedzialnoœci¹ wynikaj¹c¹ z Ewangelii i pod przewodem Ducha, który prowadzi do
wszelkiej prawdy, maj¹ one obowi¹zuj¹c¹ moc dla Koœcio³ów i ca³ego ludu.
Takie wymagania i wyzwania Koœcio³y winny sobie same postawiæ. Maj¹ je
wprowadzaæ do publicznej dyskusji i za ich pomoc¹ maj¹ te¿ konfrontowaæ
grupy spo³eczne z kierowniczymi organami pañstwowymi w³¹cznie.
Cieszymy siê z powodu zgodnoœci wraz z powszechnie uzyskanymi i
uznanymi w spo³eczeñstwie intuicjami, zw³aszcza tam, gdzie pojawia siê pytanie o to, co s³u¿y ¿yciu. Element specyficznie chrzeœcijañski pokazuje siê w
uzasadnieniu tych kryteriów w oparciu o wiarê. Jest to widoczne w konsekwentnie specyficznym charakterze kryteriów, zw³aszcza ich koncentracji na
„tyle mi³oœci ile jest mo¿liwe”. Prowadzi to w konsekwencji do podkreœlania
kryteriów socjalizacji, subsydiarnoœci i solidarnoœci we wszystkich sferach naszego ¿ycia.
6.2.4.1 Wolnoœæ
Koœcio³y nadaj¹ znaczenie wymaganiu i wyzwaniu Ewangelii po to, by daæ
wyraz w³aœciwie rozumianej wolnoœci we wszystkich obszarach ¿ycia. Zgodnie
z chrzeœcijañskim rozumieniem wolnoœci, wolnoœæ nam udzielona i darowana
wzbudza w nas odpowiedzialnoœæ za naszych bliŸnich. W ma³ej jednostce indywidualnej egzystencji oraz w wiêkszych jednostkach rodziny, ludu i pañstwa
wsparcia wymaga pierwotne pragnienie cz³owieka dotycz¹ce swobodnego
ukszta³towania swojego ¿ycia. Swoje granice znajduje ta wolnoœæ w szacunku
dla wolnoœci drugiego cz³owieka. Winno to obowi¹zywaæ w odniesieniu do spo³eczeñstwa i pañstwa, ludu i narodu, a tak¿e w odniesieniu do Koœcio³ów.
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6.2.4.2 Równoœæ
Koœcio³y nadaj¹ znaczenie wymaganiu i wyzwaniu Ewangelii po to, by
otworzyæ drogi sprawiedliwoœci w znaczeniu otwarcia wszystkim ludziom mo¿liwego, wystarczaj¹cego dostêpu do zasobów tej ziemi. Niezbêdnym celem jest
wspieranie godnego ¿ycia dla wszystkich ludzi. Respekt i szacunek wobec obcego i uczenie siê od niego s¹ przy zachowaniu w³asnej to¿samoœci podstaw¹ udanej wspólnoty przekraczaj¹cej wszelkie granice przynale¿noœci narodowej i pañstwowej, jak równie¿ jêzyka, koloru skóry i przynale¿noœci religijnej.
6.2.4.3 Trwanie
Koœcio³y nadaj¹ znaczenie wymaganiu i wyzwaniu Ewangelii po to, by
wspieraæ z wszystkich si³ zdolnoœæ cz³owieka i natury do przetrwania. Dlatego
rzecz¹ konieczn¹ jest postrzeganie œwiata jako wspólnej przestrzeni ¿yciowej
ludzkoœci, zachowania stworzenia i uznania ¿ycia w³asnej generacji w œcis³ej
³¹cznoœci z przysz³ym ¿yciem na ziemi.
6.2.4.4 Partycypacja
Koœcio³y nadaj¹ znaczenie wymaganiu i wyzwaniu Ewangelii po to, by
zabezpieczyæ prawo wszystkich ludzi do uczestnictwa w procesach decyzyjnych w spo³eczeñstwie. W sposób szczególny uznaj¹ demokratyczn¹ formê
pañstwa za odpowiednie instrumentarium w realizacji tego celu.
6.2.4.5 Bezpieczeñstwo
Koœcio³y nadaj¹ znaczenie wymaganiu i wyzwaniu Ewangelii po to, by
wobec ró¿norodnych, wewnêtrznych i zewnêtrznych niepewnoœci wzi¹æ pod
uwagê potrzebê ludzi w zakresie podstawowego bezpieczeñstwa: zapewnienia
integralnoœci granic pañstwowych, umo¿liwienia warunków ¿ycia odpowiadaj¹cych ludzkiej godnoœci i zagwarantowania swobodnego kszta³towania ¿ycia
osobistego.
6.2.4.6 Solidarnoœæ
Koœcio³y nadaj¹ znaczenie wymaganiu i wyzwaniu Ewangelii po to, by
wspieraæ wœród siebie i w ramach spo³eczeñstw braterskie i siostrzane stosunki. Wobec gro¿¹cego i wzrastaj¹cego braku solidarnoœci spo³eczeñstwa za po¿¹dany cel, do którego trzeba d¹¿yæ, uznaj¹ „kulturê mi³osierdzia”.

6.2.5
Wymienione kryteria wzajemnie siê uzupe³niaj¹ce i przenikaj¹ce znajduj¹ wspólny punkt kulminacyjny w pojêciu koinonii. Odnosi siê to w pierwszym rzêdzie do konkretnej egzystencji chrzeœcijan w Koœcio³ach oraz ich zaSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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dania w zakresie wzajemnego wspierania siê i kszta³towania udanego wspó³¿ycia. Wiod¹c ¿ycie oparte na koinonii Koœcio³y winny dawaæ publiczne œwiadectwo swego rozumienia prawdziwej wspólnoty. S³owem i czynem winny one
demonstrowaæ sw¹ œwiadomoœæ, ¿e ¿ycie we wspólnocie odbywa siê w perspektywie Królestwa Bo¿ego. W ten sposób Koœcio³y w³¹czaj¹ siê w proces, w
którym poszukuj¹ ziemskich podobieñstw koinonia, których kwintesencj¹ jest
Bóg w Trójcy Jedyny. Koœcio³y odnosz¹c do siebie i ¿ycia publicznego zasady
zwi¹zane z koinoni¹, postêpuj¹ zgodnie z misj¹ polegaj¹c¹ „na przekazywaniu
wszystkim ludziom poselstwa o wolnej ³asce Boga – jak to czyni³ sam Chrystus – poprzez zwiastowanie i us³ugiwanie sakramentami w s³u¿bie Jego S³owu
i dzie³u” (Barmeñska Deklaracja Teologiczna z 1934 r., teza 6). Poniewa¿ jednak Koœcio³y podczas percepcji swojej misji nieustannie zawodz¹, podlegaj¹
s¹dowi Bo¿emu i s¹ zdane na Jego mi³osierdzie.

6.2.6
Koœció³ jest wspólnot¹ historyczn¹ maj¹c¹ zarówno wymiar lokalny jak i
œwiatowy. Dlatego misja Koœcio³a musi okazaæ siê efektywna zarówno w Koœcio³ach i zborach lokalnych, jak te¿ jako wspólnota œwiatowa. Z tego wynika
precyzyjna lista zadañ. Zadaniem Koœcio³ów jest anga¿owanie siê na rzecz
kszta³towania spo³eczeñstwa i pañstwa jak te¿ stosunków miêdzynarodowych.
Czyni¹c tak nie powinny zajmowaæ pozycji obserwatora, lecz osobiœcie uczestniczyæ we wspó³czesnych procesach przemian. Wnoszenie w ten sposób swojego wk³adu wi¹¿e siê z nastêpuj¹cymi wymogami:
 kszta³towaniem gospodarki rynkowej zgodnie ze spo³ecznymi i sprawiedliwymi kryteriami;
 humanizowaniem „globalizacji”, tj. kszta³towaniem jej w sposób znoœny dla cz³owieka i natury;
 ochron¹ porz¹dków gospodarczych poszczególnych narodów przed
zewnêtrzn¹ totalitarn¹ zale¿noœci¹ (Tutaj Koœcio³y musz¹ siê porozumieæ, na
rzecz jakich narodowych i miêdzynarodowych konceptów i regulacji gospodarczych wspólnie siê anga¿uj¹. Wymaga to dialogu z osobami odpowiedzialnymi
za politykê i gospodarkê, tak¿e w lokalnych wspólnotach);
 wspieraniem demokracji i pañstwa prawnego;
 przestrzeganiem praw cz³owieka;
 strze¿eniem pluralizmu mniejszoœci, lecz przypominaniem tak¿e
mniejszoœciom ich odpowiedzialnoœci za dialog i wzajemne porozumienie (Tutaj Koœcio³y musz¹ stale na nowo uzmys³awiaæ pañstwom i spo³eczeñstwom,
¿e istniej¹ fundamentalne intuicje, wartoœci i prawa, które wymagaj¹ ochrony
w ka¿dym pañstwie i ka¿dym narodzie. Dlatego Koœcio³y same winny zastano-
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wiæ siê nad „s³u¿b¹ w zakresie diakonii politycznej” – np. przez swoje zaanga¿owanie na rzecz praw cz³owieka i swój wk³ad na rzecz uchodŸców i azylantów – i podjêciem aktywnoœci zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia pokojowego, sprawiedliwego i cywilizowanego wspó³¿ycia wszystkich).

6.2.7
¯¹dania Koœcio³ów wobec pañstwa i spo³eczeñstwa mog¹ byæ przez nie
odczuwane jako arogancja. Koœcio³y nie powinny okazywaæ wahania, gdy takie
wymogi stawia im ich misja. Jednak trwa³¹ wiarygodnoœæ uzyskaj¹ tylko wówczas, gdy nie bêdzie w¹tpliwoœci, ¿e tak¿e same okazuj¹ gotowoœæ przejêcia
odpowiedzialnoœci w zakresie ich mo¿liwoœci.
 Dotyczy to sposobu, jak Koœcio³y same reaguj¹ na gospodarcze wyzwania;
 dotyczy to sposobu, jak Koœcio³y obchodz¹ siê z mniejszoœciami we
w³asnych szeregach.

6.2.8
Koœcio³y musz¹ baczyæ na to, czy pañstwa i spo³eczeñstwa rzeczywiœcie
czegoœ od nich oczekuj¹ lub czy wykorzystuje siê je instrumentalnie dla politycznych i gospodarczych celów. Dla unikniêcia tego niebezpieczeñstwa konieczna jest szeroka wymiana i dialog miêdzy Koœcio³ami.

6.3 Pozycja i zadania Leuenberskiej Wspólnoty Koœcielnej
w integracji europejskiej
6.3.1 Idea europejskiej unifikacji
Koœcio³y protestanckie zaczynaj¹ dopiero stopniowo zmagaæ siê z ide¹
europejsk¹ i histori¹ zrastaj¹cej siê Europy. W têsknocie za pokojowym
wspó³¿yciem utworzona zosta³a po drugiej wojnie œwiatowej w Europie Zachodniej Europejska Wspólnota Gospodarcza. Obecnie mamy do czynienia z
rosn¹c¹ nadziej¹, ¿e mo¿liwe jest znalezienie bardziej wyrazistej politycznej
jednoœci i kulturowej to¿samoœci. Jednoczeœnie kraje Europy Œrodkowej i
Wschodniej oraz obszaru Morza Œródziemnego pragn¹ staæ siê czêœci¹ Unii
Europejskiej.
Równie¿ proces globalizacji przynosi ze sob¹ nowe problemy. Jednoczenie Europy i globalizacja zawieraj¹ zarówno szanse jak i konflikty dla spo³eczeñstw europejskich. Poszerzona Unia Europejska odnajdzie siê miêdzy naroSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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dowo-pañstwowymi strukturami a œwiatowymi sieciami, jakie przynosi ze sob¹
globalizacja. W trakcie postêpowania tych procesów wy³ania siê kwestia: co
mog¹ i powinny wnieœæ Koœcio³y ewangelickie? Jakie miejsce zajmuj¹ one
same na p³aszczyŸnie europejskiej?
Mimo rozterek i w¹tpliwoœci zwi¹zanych z europejskim procesem, Koœcio³y zwi¹zane z Leuenbersk¹ Wspólnot¹ Koœcieln¹ przyjmuj¹ z wdziêcznoœci¹ do wiadomoœci, ¿e wraz z celem europejskiej integracji ludzie, grupy i
instytucje staraj¹ siê kszta³towaæ humanitarne warunki ¿yciowe pomiêdzy nacjonalizmem a globalnoœci¹. Europejska rola jest uznana w podejmowaniu
wspólnych dzia³añ w dziedzinie pokonywania kryzysu i przezwyciê¿ania konfliktów. Koœcio³y leuenberskie chc¹ wnieœæ wk³ad w osi¹gniêcie sukcesu na
tym polu. Postêpuj¹c w ten sposób nawi¹zuj¹ do tradycji reformacyjnej, która
jest œciœle zwi¹zana z histori¹ Europy. Mimo ró¿nych doœwiadczeñ ³¹czy je
wspólne rozumienie Ewangelii. Dzia³aj¹ one na rzecz wspólnoty œwiadectwa i
s³u¿by. Znajduje to odbicie w Konkordii leuenberskiej.

6.3.2 Obecnoœæ Boga
Poselstwo o usprawiedliwieniu „sprawia, ¿e chrzeœcijanie jako ludzie
wolni mog¹ pe³niæ odpowiedzialn¹ s³u¿bê w œwiecie (…) Wiedz¹ bowiem, ¿e
wola Boga jako nakaz i wspomo¿enie ogarnia ca³y œwiat. Broni¹ ziemskiej
sprawiedliwoœci i pokoju miêdzy narodami” (Konkordia leuenberska, nr 11).
Jest nasz¹ nadziej¹, ¿e tak¿e w politycznym projekcie zsekularyzowanej Europy, w historiach nowych pocz¹tków i sukcesów, jak równie¿ w naturalnych i
zawinionych przez cz³owieka katastrofach, Bóg jest stale obecny mimo
wszystko, wspieraj¹c oczekiwania ludzi i kieruj¹c nimi zgodnie ze sw¹ wol¹.
Nadzieja ta nie implikuje, ¿e Europa ma specjaln¹ misjê, lecz raczej zadanie wnoszenia wk³adu na rzecz szeroko pojêtej sprawiedliwoœci, pokoju i
zachowania stworzenia. Ufnoœæ w obecnoœæ Boga prowadzi do protestu przeciw fa³szywym bogom, przeciw wszelkiej mistyfikacji, mityzacji i tak¿e przeciw wszelkiemu ideologicznemu wyniesieniu Europy. Tego rodzaju wyniesienia wy³¹czaj¹ projekt europejski z politycznego dyskursu i gro¿¹ niebezpieczeñstwem, ¿e krytyka Europy zostanie uniemo¿liwiona, dojdzie do jej
odgrodzenia od innych kontynentów i uczynienia z niej fortecy. Natomiast Europa potrzebuje œwiadectwa o jedynym Bogu, który zapewnia cz³owiekowi
prawdziw¹ bliskoœæ, tak by móg³ pomagaæ swojemu bliŸnieniu. Takie rozumienie Boga wi¹¿e siê z nawi¹zywaniem kontaktu z wierzeniami innych. Dla Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów charakterystyczne jest to, ¿e identyfikuje, doœwiadcza i jest w stanie uznaæ bliskoœæ Boga w ró¿nych tradycjach i w dyskusji
nad nimi.
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6.3.3 Spotkanie z innymi
Zrastaj¹ca siê Europa przybli¿a ludzi i pañstwa, narody i ludy, czasem
jest to bliskoœæ, która nie jest im mi³a, bliskoœæ, której nie potrafi¹ znieœæ. Obawy przed ni¹ s¹ zrozumia³e. Tak¿e w Koœcio³ach cz³onkowskich Leuenberskiej
Wspólnoty Koœcio³ów odegra³y one pewn¹ rolê. Przepracowanie i przezwyciê¿enie tych obaw by³o zwi¹zane z d³ugim i mozolnym procesem. Gdzie by³a
obawa, tam w wielu miejscach wraz z up³ywem spotkañ wzrasta³o zaufanie,
które pomog³o w lepszym postrzeganiu i cenieniu innych.
Z przynale¿noœci¹ do Wspólnoty Europejskiej wi¹¿e siê niekiedy troska,
¿e trzeba bêdzie zrezygnowaæ z samodzielnoœci poszczególnych ludzi oraz
pañstw na rzecz odleg³ej i centralistycznej biurokracji. Lecz Europa tworzy
strukturê, która umo¿liwia spotkania, dopuszcza ró¿nice jako wzbogacenie,
która strze¿e ró¿norodnoœci a ró¿nice, których nie daje siê przezwyciê¿yæ, s¹
mimo to nadal tolerowane. Ta tendencja zas³uguje na dalszy rozwój obejmuj¹cy wiêcej demokracji i transparencji w instytucjach UE. W procesie tym protestantyzm wspiera szczególnie bezpoœrednie prawa jednostek i zwraca uwagê
na ochronê mniejszoœci.

6.3.4 Podejœcie etyki do ró¿nic
Europa nie ma jednolitej to¿samoœci, lecz charakteryzuje siê wieloœci¹
ró¿nych tradycji i tak¿e bolesnych ró¿nic, z którymi musi siê uporaæ. Stoi ona
przed zadaniem stworzenia przestrzeni ¿yciowej, w której bêd¹ mog³y siê spotkaæ ró¿ne narody i kultury. Gdzie ró¿nice polityczne, gospodarcze, kulturalne i
religijne przybieraj¹ charakter niszczycielski, tam Europa musi siê troszczyæ o
przezwyciê¿enie tego stanu rzeczy i stworzenie warunków znoœnych dla ludzi.
W równej mierze zachodzi koniecznoœæ powi¹zania instytucji europejskich ze
spo³eczeñstwem w demokratycznym procesie i uczestnictwa obywateli Europy
w politycznych przemianach. Pod tym wzglêdem istotnym krokiem jest Karta
Praw Podstawowych Unii Europejskiej podpisana w Nicei w grudniu 2000 roku.
Zw³aszcza w protestantyzmie zaanga¿owanie jednostki i jej odpowiedzialnoœæ
za spo³eczeñstwo ma du¿e znaczenie dla nowej Europy jako wspólnoty cywilnej i prawnej.
Jak wa¿ne s¹ takie ogólnoeuropejskie systemy regulacyjne pokazuje np.
problem bezrobocia. Jest ono nie tylko problemem narodowym. Niebezpieczeñstwa zwi¹zane z bezrobociem gro¿¹ Europie pojmowanej jako ca³oœæ.
Konkurencja pañstw, które agituj¹ za pomoc¹ narodowych praw podatkowych i
przedsiêwziêæ gospodarczych, zaostrza walkê o pracê, prowadz¹c w konsekwencji do narodowych uprzedzeñ i odgraniczeñ. Tym samym na p³aszczyŸnie
ogólnoeuropejskiej nie zostaj¹ stworzone nowe miejsca pracy, tylko dochodzi
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do odk³adania problemów. Trzeba zadbaæ o to, by Europa nie koñczy³a siê na
instytucjach europejskich i by europejska integracja by³a tylko czêœci¹ rozleg³ego procesu pojednania i gospodarczego uczestnictwa.

6.3.5 Protestantyzm w procesie transformacji
Obecna Europa, jak to zosta³o opisane, jest dla europejskiego protestantyzmu relatywnie nowym tematem. Jest mo¿liwe, ¿e ze wzglêdu na jego z³o¿onoœæ i nieprzejrzystoœæ, mo¿e nast¹piæ odmowa zajmowania siê nim. Poniewa¿
jednak protestantyzm w swojej historii zasadniczo zajmowa³ otwart¹ postawê
wobec œwiata, przeto Leuenberska Wspólnota Koœcio³ów winna nadal troszczyæ siê o Europê i podejmowaæ wyzwanie dalszego rozwijania tradycji protestanckich w zakresie ¿ywego i wolnego doœwiadczania Boga w kontekœcie europejskiego procesu integracji. Prócz tego, obok napiêtej relacji miêdzy Koœcio³em, ludem, pañstwem i narodem, bêdzie te¿ konieczne krytyczne
opracowanie innych ambiwalencji zwi¹zanych z t¹ tradycj¹. Tak wiêc bliski
zwi¹zek jêzyka, kultury i religii w protestantyzmie domaga siê szczególnej
uwagi i wspólnego opracowania wszystkich wynikaj¹cych z tego problemów,
na przyk³ad takich jak konflikty jêzykowe lub kwestie mniejszoœciowe w pañstwach europejskich.
Wspólnota Koœcio³ów Leuenberskich stara siê dostrzegaæ w³asne tradycje
i dalej je rozwijaæ, czyniæ wspólne doœwiadczenia i interpretowaæ je w œwietle
Ewangelii. Z tego uros³y wiêzi miêdzy Koœcio³ami i solidne struktury tej
wspólnoty. Wszystko to ma byæ wykorzystane, by g³os protestantyzmu w Europie i na rzecz Europy by³ s³yszany wœród wielu g³osów na tym kontynencie.
Koœcio³y ewangelickie w Europie potrzebuj¹ sieci, która stworzy pomocne po³¹czenia. Zachodzi potrzeba zbudowania struktur, które pogl¹dom i perspektywom protestanckim umo¿liwi¹ docieranie z przekazem do sfer pozakoœcielnych. Trzeba rozwin¹æ wzorce dla Europy, które w krytycznej solidarnoœci
wyjd¹ poza projekt integracji Unii Europejskiej.

6.3.6 Odpowiedzialnoœæ ekumeniczna
W Konkordii leuenberskiej Koœcio³y wyros³e z Reformacji wziê³y na siebie odpowiedzialnoœæ „za krzewienie ekumenicznej wspólnoty wszystkich
Koœcio³ów chrzeœcijañskich” (nr 46). Europa jest jednoczeœnie wyzwaniem i
szans¹ na zrealizowanie tej odpowiedzialnoœci. Zadaniem wszystkich, którzy
tu ¿yj¹, niezale¿nie od przynale¿noœci religijnej i œwiatopogl¹du, jest kszta³towanie Europy jako wspólnej przestrzeni ¿yciowej. Wk³ad chrzeœcijan mo¿e
mieæ trwa³e znaczenie tylko wówczas, gdy ponad granicami koœcielnymi i kon-
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fesyjnymi dostrzeg¹ wspólnie swoj¹ wspó³odpowiedzialnoœæ. Oba Europejskie
Zgromadzenia Ekumeniczne w Bazylei w 1989 i w Grazu w 1997 roku, jak
równie¿ spotkania miêdzy Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich (KKE) i Rad¹
(rzymskokatolickiej) Konferencji Episkopatów Europy (CCEE, Consilium Conferentiarum Episcopalium Europae), s¹ obiecuj¹cymi sygna³ami, ¿e przysz³oœæ
Europy jest rozumiana jako ekumeniczne zadanie.
W wyniku podjêtych tam uchwa³ KKE i CCEE porozumia³y siê w sprawie Karty ekumenicznej. Wytycznych dla wzrastaj¹cej wspó³pracy pomiêdzy
Koœcio³ami w Europie (2001). Dokument ten opisuje g³ówne zadania ekumeniczne i wyprowadza z nich wytyczne i zobowi¹zania. Zagadnienia kluczowe
to „Na drodze ku widzialnej wspólnocie Koœcio³ów w Europie” i „Nasza
wspólna odpowiedzialnoœæ w Europie”. Na tej podstawie Koœcio³y zwi¹zane z
Leuenbersk¹ Wspólnot¹ Koœcio³ów winny dalej dyskutowaæ ze swoimi ekumenicznymi partnerami na temat relacji miêdzy Koœcio³em, ludem, pañstwem i
narodem.
Wi¹¿e siê to tak¿e z dyskusj¹ nad innymi ni¿ bliskie protestantyzmowi
wizje Europy. Powo³uj¹c siê na historiê chrzeœcijañskiego Zachodu Koœció³
rzymskokatolicki rozwin¹³ np. koncept re-ewangelizacji Europy. Nie ma tu
chodziæ o re-chrystianizacjê lub re-katolicyzacjê Europy, lecz o europejsk¹ inkulturacjê Ewangelii, a wiêc o szczególn¹ formê zwiastowania Dobrej Nowiny
w Europie. Jest rzecz¹ bezsporn¹, ¿e Europa ma chrzeœcijañskie korzenie. Nie
da siê jednak o nich mówiæ bez uwzglêdnienia pluralizmu i ró¿nic a nawet
podzia³u miêdzy Koœcio³ami chrzeœcijañskimi. Lecz by³oby rzecz¹ b³êdn¹,
gdyby wspólna wszystkim chrzeœcijanom misja zwiastowania Ewangelii w
œwiadectwie i s³u¿bie pomylona zosta³a z pragnieniem przywrócenia zachodnio-chrzeœcijañskiego porz¹dku spo³ecznego.
Dlatego Koœcio³y chrzeœcijañskie potrzebuj¹ dialogu o przysz³oœci Europy, który podejmie tak¿e ich ró¿ne oczekiwania i jednoczeœnie wzajemn¹ wymianê uczyni tak niezbêdn¹, ¿e stanie siê elementem w³asnego Koœcio³a.
W obrêbie Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów poczyniono ju¿ doœwiadczenia
z takim dialogiem, które mo¿na wykorzystaæ i pog³êbiæ. Koœcio³y leuenberskie
winny szukaæ spotkañ z tymi, którzy ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za przysz³y
kszta³t Europy, zarówno we w³asnym kraju jak te¿ na p³aszczyŸnie europejskiej. Doœwiadczenia i wyniki tych spotkañ winny byæ wykorzystane we wspó³pracy Koœcio³ów w Europie jak i w regionalnej dzia³alnoœci ekumenicznej.
T³umaczenie na podstawie tekstu angielskiego i niemieckiego: Karol Karski
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Z zagranicy
Spotkanie 38 prymasów Wspólnoty Anglikañskiej zakoñczy³o siê
ograniczeniem praw Koœcio³a Episkopalnego USA (ECUSA), wynikaj¹cych z
cz³onkostwa we Wspólnocie Anglikañskiej. Sankcje potrwaj¹ co najmniej trzy
lata. Przyczyn¹ sporu jest konsekrowanie w 2003 roku biskupa Gene’a Robinsona, otwarcie ¿yj¹cego w zwi¹zku homoseksualnym, oraz wprowadzenie
ma³¿eñstw homoseksualnych w Koœciele. Przyjêta rezolucja sankcjonuje czêœciowe wy³¹czenie ECUSA z decyzyjnych gremiów Wspólnoty Anglikañskiej:
przedstawiciele ECUSA nie bêd¹ mogli zasiadaæ w Anglikañskiej Radzie Konsultatywnej, ani te¿ reprezentowaæ Wspólnoty Anglikañskiej w miêdzynarodowym dialogu ekumenicznym; nie bêd¹ mogli równie¿ wp³ywaæ na wewnêtrzne
decyzje Wspólnoty. Decyzja prymasów nie oznacza wy³¹czenia ECUSA ze
Wspólnoty Anglikañskiej – episkopalianie nadal bêd¹ uczestniczyæ w wewnêtrznych spotkaniach, konsultacjach i konferencjach, ale nie bêd¹ mieli prawa g³osu. Wczeœniej procedowano nad wnioskiem, przewiduj¹cym ca³kowite
wykluczenie ECUSA ze Wspólnoty Anglikañskiej, ale rezolucja przepad³a (15
prymasów by³o „za”, 20 „przeciw”). Jednoczeœnie prymasi potêpili homofobiê
i przemoc stosowan¹ wobec osób homoseksualnych, zapewniaj¹c, ¿e wszystkim bez wyj¹tku nale¿y siê opieka duszpasterska i szacunek. Sprzeciwili siê
równoczeœnie podejmowaniu prawnych dzia³añ przeciwko osobom LGBT i
wyrazili ¿al za dzia³ania skierowane przeciwko homoseksualistom. Po zakoñczeniu spotkania w Canterbury czêœæ konserwatywnych prymasów wyrazi³a
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w¹tpliwoœci, czy podjête dzia³ania doprowadz¹ do zmian. Z kolei czêœæ biskupów ECUSA opublikowa³a oœwiadczenia, w których wyrazi³a g³êbokie rozczarowanie decyzj¹ prymasów. Arcybiskup Canterbury zaproponowa³, aby kolejna
Konferencja Lambeth odby³a siê w 2020 roku. Zwyczajowo Konferencja Lambeth, gromadz¹ca biskupów Wspólnoty Anglikañskiej, odbywa siê co 10 lat.
Ostatnia odby³a siê w 2008 r. Kolejne spotkania prymasów maj¹ siê odbyæ w
2017 i 2019 roku.

Œwiatowej s³awy teolog protestancki Jürgen Moltmann przebywa³
13 stycznia z wizyt¹ w siedzibie Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie.
Przeprowadzi³ tam rozmowy z czo³owymi reprezentantami tej organizacji ekumenicznej oraz prowadzi³ wyk³ady nawi¹zuj¹ce do kwestii i uwag zawartych
w jego najnowszej ksi¹¿ce zatytu³owanej „¯ywy Bóg i pe³nia ¿ycia”. Na podstawie wieloletniego doœwiadczenia w dialogu miêdzywyznaniowym na szczeblu lokalnym, regionalnym i miêdzynarodowym doszed³ do wniosku, ¿e „w ruchu ekumenicznym chodzi zarówno o odnowê jak i o jednoœæ”. Stwierdzi³, ¿e
im bardziej cz³onkowie ró¿nych Koœcio³ów zbli¿aj¹ siê do Chrystusa, tym bardziej zbli¿aj¹ siê do siebie. Moltmann ostrzeg³ przed obdarzaniem ultymatywnym zaufaniem instytucjonalnych Koœcio³ów w ich obecnym kszta³cie. „Wizja
i nadzieja ruchu ekumenicznego kieruj¹ siê nie na Koœció³, lecz na Królestwo
Bo¿e. Musimy siê otworzyæ na niespodzianki, które przynosi nam przysz³oœæ”

„Dziêki ¿ydowskim korzeniom chrzeœcijañstwa istnieje wyj¹tkowa i szczególn¹ wiêŸ w dialogu. ¯ydzi i chrzeœcijanie powinni czuæ siê braæmi, zjednoczeni przez tego samego Boga i wspólne bogate dziedzictwo duchowe, na których trzeba siê opieraæ w dalszym budowaniu przysz³oœci” – powiedzia³ Franciszek podczas wizyty 17 stycznia w rzymskiej Synagodze Wiêkszej.
By³a to trzecia papieska wizyta w tym miejscu: jako pierwszy by³ tam 13
kwietnia 1986 Jan Pawe³ II, a nastêpnie 17 stycznia 2010 – Benedykt XVI.
Rzymska wspólnota ¿ydowska liczy ju¿ ponad dwa tysi¹ce lat i jest najstarsz¹
na Zachodzie. Gmina liczy ok. 20 tys. cz³onków i jest najwiêksza we W³oszech. Papie¿a Franciszka powitali przewodnicz¹cy: rzymskiej gminy ¿ydowskiej Ruth Dureghello, Zwi¹zku W³oskich Gmin ¯ydowskich, Renzo Gattegna i
Fundacji Muzeum Szoah Mario Venezia. Papie¿ z³o¿y³ kwiaty przy tablicy upamiêtniaj¹cej deportacjê rzymskich ¯ydów, która mia³a miejsce 16 paŸdziernika
1943 r. W ten sposób odda³ ho³d ofiarom hitlerowskiej eksterminacji narodu
¿ydowskiego. U stóp schodów do synagogi papie¿a powitali: wiceprzewodnicz¹cy gminy – Claudia Fellus i Ruben Della Rocca oraz g³ówny rabin Wiecznego Miasta Riccardo Di Segni, który razem z Ruth Dureghello wprowadzi³
Franciszka do œwi¹tyni. W swoim przemówieniu pani Ruth Dureghello zazna-
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czy³a, ¿e obecna wizyta Franciszka nie ma charakteru formalnego, ale powinna byæ bodŸcem, aby katolicy i wyznawcy judaizmu wspólnie walczyli ze
nieszczêœciami naszych czasów. Wskaza³a na osobiste zaanga¿owanie obecnego Nastêpcy œw. Piotra w dialog z ¯ydami. Z kolei przewodnicz¹cy Zwi¹zku W³oskich Wspólnot ¯ydowskich, Renzo Gattegna podkreœli³ pozytywny
rozwój relacji miêdzy Koœcio³em katolickim a wyznawcami judaizmu w
okresie minionych 50 lat, po opublikowaniu soborowej deklaracji „Nostra
aetate”. W swoim przemówieniu Naczelny Rabin Rzymu, Riccardo Di Segni
zaznaczy³, ¿e dzisiejsze spotkanie ma ju¿ charakter sta³ego zwyczaju, co
oznacza, ¿e Koœció³ nie ma zamiaru wycofaæ siê z procesu pojednania z
¯ydami. Jego zdaniem dzisiejsze spotkanie jest te¿ wyraŸnym sygna³em,
wyra¿aj¹cym sprzeciw wobec wszelkiej przemocy motywowanej religijnie.
Franciszek zaznaczy³, ¿e dziêki ¿ydowskim korzeniom chrzeœcijañstwa istnieje wyj¹tkowa i szczególna wiêŸ w dialogu. „¯ydzi i chrzeœcijanie powinni
zatem czuæ siê braæmi, zjednoczeni przez tego samego Boga i wspólne bogate dziedzictwo duchowe, na których trzeba siê opieraæ w dalszym budowaniu
przysz³oœci” – powiedzia³ Franciszek i doda³: „Razem, jako ¯ydzi i jako katolicy, jesteœmy wezwani do podjêcia naszej odpowiedzialnoœci za to miasto,
wnosz¹c nasz wk³ad, przede wszystkim duchowy oraz sprzyjaj¹c rozwi¹zaniu ró¿nych bie¿¹cych problemów”. Franciszek nawi¹za³ do obchodzonej w
zesz³ym roku 50. rocznicy deklaracji „Nostra aetate” Soboru Watykañskiego
II, która rozpoczê³a systematyczny dialog miêdzy Koœcio³em katolickim a judaizmem. Wskaza³ te¿ na najnowszy dokument watykañskiej Komisji ds.
Stosunków Religijnych z Judaizmem pt. „Bo dary ³aski i wezwanie Bo¿e s¹
nieodwo³alne”. „W³aœnie z teologicznego punktu widzenia jasno ukazuje siê
nierozerwaln¹ wiêŸ ³¹cz¹c¹ chrzeœcijan i ¯ydów. Chrzeœcijanie, aby zrozumieæ samych siebie, nie mog¹ nie odnieœæ siê do ¿ydowskich korzeni a Koœció³, choæ wyznaje zbawienie przez wiarê w Chrystusa, uznaje nieodwo³alnoœæ Starego Testamentu oraz sta³¹ i wiern¹ mi³oœæ Boga wobec Izraela” –
powiedzia³ papie¿. Franciszek wskaza³ na wspólne wyzwania przed jakimi
stoj¹ dzisiaj chrzeœcijanie i ¯ydzi: kwestia ekologii integralnej, konflikty,
wojny, przemoc i niesprawiedliwoœæ i potrzebê zaanga¿owania na rzecz pokoju i sprawiedliwoœci. Rabin Di Segni ofiarowa³ papie¿owi kielich i obraz
przedstawiaj¹cy ¿ydowski œwiecznik menorê pêdzla Georga De Canino,
¿ydowskiego malarza, który ju¿ w 1989 roku podarowa³ jeden ze swoich obrazów Janowi Paw³owi II. Natomiast Franciszek przekaza³ egzemplarz Kodeksu Watykañsko-¯ydowskiego 700 Il Sifra – komentarza do Ksiêgi Kap³añskiej. Na spotkanie przybyli przedstawiciele wspólnot ¿ydowskich z ca³ego
œwiata, w tym przewodnicz¹cy rabinów europejskich. Obecna by³a te¿ liczna
grupa ¯ydów, którzy prze¿yli Holokaust.
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Tradycjonalistyczni rzymscy katolicy ostro skrytykowali Watykan
za dokument opublikowany wspólnie przez Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹
oraz Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Chodzi o tekst Powszechnej
Modlitwy (Common Prayer) przeznaczonej dla ekumenicznych nabo¿eñstw na
upamiêtnienie 500-lecia Reformacji w 2017 roku. Zdaniem tradycjonalistów,
prowadz¹cych blog „Rorate coeli”, ta publikacja oddaje za du¿o pola protestantyzmowi i ma niebezpieczne skutki. Wed³ug krytyków w Common Prayer przewa¿a podejœcie protestanckie i jednostronne chwalenie Reformacji, podczas
gdy przemilczano istotne w¹tki rzymskokatolickiej historii i teologii oraz dziedzictwa. Problemy wynik³e z Reformacji – zdaniem katolików – s¹ starannie
pomijane w zaproponowanej czêœci pokutnej nabo¿eñstwa jubileuszowego, za
to serwuje siê banalne uogólnienia równo obwiniaj¹ce luteranów i katolików.
Nacisk w nabo¿eñstwie ma byæ po³o¿ony na to, co mo¿e ³¹czyæ oba wyznania,
lecz tak naprawdê pomija siê, ¿e za to, co „dzieli” oba wyznania niezliczone
rzesze katolików walczy³y, cierpia³y, a czêsto ponosi³y œmieræ mêczeñsk¹. Jednak nie tylko Common Prayer poddano krytyce. Tradycjonalistom nie podoba
siê równie¿ publikacja wspólnej deklaracji biskupów rzymskokatolickich i luterañskich z USA pt. „W drodze: Koœció³-S³u¿ba-Eucharystia” z 2015 roku.
Wed³ug konserwatystów dokument wzywa do przyjêcia mo¿liwoœci wspólnego
sprawowania sakramentu Wieczerzy Pañskiej luteranów i katolików. Jako niew³aœciwe uznano równie¿ poparcie rzecznika Watykanu dla zmiany nazwy
jednego z placów w Rzymie na plac Marcina Lutra. Do tego dochodzi tak¿e
wizyta papie¿a w rzymskim koœciele ewangelickim i jego niejednoznaczna
wypowiedŸ dotycz¹ca przyjmowania komunii przez luterankê z r¹k rzymskokatolickiego ksiêdza.

W Erfurcie w Niemczech odby³y siê pi¹te miêdzynarodowe konsultacje katolików i protestantów na temat ró¿nego pojmowania Koœcio³ów.
Dwudniowa konferencja odbywa³a siê w ramach uchwalonej przez Papiesk¹
Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan (PRJCh) oraz Wspólnotê Koœcio³ów Ewangelickich w Europie (WKEE) dyskusji na temat pojmowania Koœcio³a i wizji jednoœci w ekumenizmie. Od 2013 r. odbywaj¹ regularne spotkania delegacje WKEE
i PRJCh z siedmiu krajów europejskich. Ca³y proces dialogu prowadzony jest
pod has³em: „Koœció³ Jezusa Chrystusa. Konsultacje miêdzy WKEE i Koœcio³em rzymskokatolickim w sprawach eklezjologii”. Obecnym konsultacjom
przewodnicz¹ katolicki biskup Spiry, Karl-Heinz Wiesemann oraz przewodnicz¹cy WKEE Christian Schad z Koœcio³a Ewangelickiego Palatynatu. Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie skupia 105 Koœcio³ów protestanckich
z 29 krajów naszego kontynentu oraz Ameryki Po³udniowej, za³o¿onych przez
europejskich emigrantów.
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W baptystycznym seminarium teologicznym w miasteczku Elstal
w Brandenburgii (Niemcy) odby³a siê w dniach 4-10 lutego trzecia sesja miêdzynarodowego dialogu teologicznego miêdzy Œwiatowym Zwi¹zkiem Baptystycznym a Œwiatow¹ Rad¹ Metodystyczn¹. Rozmowy przebiega³y pod has³em: „Stawaæ siê uczniami: chrzest jako inicjacja chrzeœcijañska”. Poprzednie
sesje odby³y siê w 2014 w Stanach Zjednoczonych i w 2015 w Singapurze.
Uczestnicy posiedzeñ omawiaj¹ zagadnienie chrztu, wychodz¹c z ró¿nych
punktów widzenia: historycznego, teologicznego, liturgicznego i ekumenicznego. Podstaw¹ rozwa¿añ i wymiany pogl¹dów s¹ materia³y zaczerpniête z miêdzynarodowych i regionalnych tekstów ekumenicznych. Program spotkania
obejmuje ponadto dwie sesje, które bêd¹ poœwiêcone „Rozmowom i porozumieniom nt. chrztu w Niemczech” oraz „Sonda¿om regionalnym nt. chrztu,
pochodz¹cym z ró¿nych stron œwiata” (Afryka, Azja, Europa, Karaiby oraz
Ameryka Pó³nocna i £aciñska).

W ostatnich latach liczba katolików na œwiecie wzrasta³a w rytmie
przewy¿szaj¹cym ogólny przyrost ludnoœci naszego globu. W 2014 r. wszystkich katolików by³o ok. 1 mld 272 mln, co stanowi³o 17,8 proc. mieszkañców
Ziemi – o pó³ procenta wiêcej, ni¿ 9 lat wczeœniej, w 2005 r., kiedy wszystkich
katolików by³o 1 mld 115 mln, czyli blisko 160 mln mniej. Wynika to z danych
opublikowanych w Watykanie. Przyrost liczby katolików w ró¿nych czêœciach
œwiata nie jest równomierny. W Europie, gdzie mieszka prawie jedna czwarta
(23 proc.) œwiatowej wspólnoty katolickiej, rozwój jest najmniej dynamiczny.
Liczba ta wzrasta bardziej w Ameryce i w Azji, a najsilniej w Afryce.

Do uznania prawdy o zbrodniczej likwidacji w 1946 r. w ówczesnym ZSRR Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego, wezwali Patriarchat
Moskiewski prawos³awni intelektualiœci z Rosji, Ukrainy, Bia³orusi oraz z diaspory. Oto polski tekst tego dokumentu: „Chrzeœcijanie prawos³awni winni pilnie uznaæ straszn¹ prawdê o 10 marca 1946 roku, kiedy we Lwowie Rosyjski
Koœció³ Prawos³awny w³¹czy³ si³¹ w swoje struktury, pod naciskiem w³adzy
sowieckiej, Ukraiñski Koœció³ Greckokatolicki. W chwili, gdy uczestnicy synodu w dniach 8 i 9 marca g³osowali na rzecz „ponownego zjednoczenia” swego
Koœcio³a z Patriarchatem Moskiewskim, wszyscy biskupi greckokatoliccy byli
uwiêzieni. 216 ksiê¿y i 19 œwieckich, zgromadzonych w katedrze œw. Jerzego
(Jura) we Lwowie przez NKWD, poprzednika KGB, by³o na ³asce „grupy inicjatywnej” pod przewodnictwem dwóch biskupów prawos³awnych – Antoniego
(Pelweckiego) i Micha³a (Melnyka) oraz prawos³awnego kap³ana Hawry³o Kostelnyka. Z archiwów wynika, ¿e to sam Stalin postanowi³ wyeliminowaæ
Ukraiñski Koœció³ Greckokatolicki w lutym 1945, w dwanaœcie dni po konfe-
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rencji w Ja³cie z udzia³em Winstona Churchilla i Franklina D. Roosevelta.
Powa¿ni historycy i teologowie nie maj¹ ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e obraduj¹cy
we Lwowie w dniach 8-10 marca 1946 synod Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego by³ pozorny. By³y profesor historii na Uniwersytecie Carleton w
Ottawie – Bohdan Bociurkiw napisa³ obszerne dzie³o na ten temat, którego
nigdy nie podwa¿ono. Papie¿ Benedykt XVI mówi³ w 2006 o „pseudosynodzie”, który „ogromnie zaszkodzi³ jednoœci koœcielnej”. Nicolas Lossky –
francuski teolog prawos³awny, nale¿¹cy do Patriarchatu Moskiewskiego –
równie¿ przyzna³, ¿e chodzi³o o pozory. Z powodu swego nieistnienia w okresie od 1946 do 1989 Ukraiñski Koœció³ Greckokatolicki, licz¹cy na Ukrainie
ponad 5 mln cz³onków, sta³ siê w istocie g³ówn¹ ofiar¹, ale tak¿e g³ówn¹ si³¹
opozycyjn¹ wobec re¿ymu sowieckiego poza granicami ZSRR. Równie¿ my
wzywamy obecne w³adze prawos³awne w Rosji, na Ukrainie i gdzie indziej,
do uznania tragicznych postanowieñ synodu lwowskiego za niewa¿ne. Rosyjski Koœció³ Prawos³awny jako ca³oœæ nie mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoœci za
decyzje, podjête przez w³adze koœcielne, manipulowane lub terroryzowane
przez NKWD-KGB. Niemniej jednak my, prawos³awni, ¿yj¹cy 70 lat po
tamtych wydarzeniach, czujemy siê odpowiedzialni za pe³ne winy milczenie,
jakie otacza zniszczenie tego Koœcio³a przez re¿ym sowiecki przy udziale
Patriarchatu Moskiewskiego. Wiemy, ¿e miliony prawos³awnych na œwiecie
potêpiaj¹ z moc¹ przeœladowania antyreligijne, prowadzone przez rz¹d sowiecki i przez Josifa D¿ugaszwilego w szczególnoœci. Równie¿ w tym dniu
upamiêtniaj¹cym 10 marca 1946 i w przededniu niedzieli 13 marca 2016 –
Niedzieli Wielkiego Przebaczenia w prawos³awnym kalendarzu liturgicznym
– zapewniamy Ukraiñski Koœció³ Greckokatolicki o swej solidarnoœci, o swej
modlitwie za wszystkie niewinne ofiary tego Koœcio³a, które by³y uwiêzione,
torturowane, zes³ane i zamordowane przez rz¹d sowiecki przy wspó³udziale
Patriarchatu Moskiewskiego. Prosimy ich pokornie o przebaczenie za wszystkie niesprawiedliwoœci, których byli oni ofiarami pod os³on¹ autorytetu Koœcio³a prawos³awnego i chylimy czo³a przed mêczennikami Ukraiñskiego
Koœcio³a Greckokatolickiego”.

Droga do jednoœci Koœcio³ów chrzeœcijañskich jest co prawda
mo¿liwa, ale „d³uga i stroma”. Dziœ jednak brakuje „wspólnej wizji ekumenicznej, a czasem i wspólnej woli”. Podkreœli³ to emerytowany przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Walter Kasper w
ksi¹¿ce „Marcin Luter”, która ukaza³a siê w Niemczech. Niemiecki purpurat
uwa¿a, ¿e dynamika ekumeniczna XX wieku teraz prze¿ywa zastój, ale „nie
mo¿e byæ powrotu do konfesjonalizmu”. Nawi¹zuj¹c do Reformacji, jaka siê
dokona³a przed 500 laty, kard. Kasper podkreœli³, ¿e „odmiennie ni¿ w 1517
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roku, w roku 2017 nie znajdujemy siê na drodze do podzia³u, lecz na drodze
do jednoœci”. „Wielu chrzeœcijan oczekiwa³o, ¿e ten jubileusz o kolejny krok
przybli¿y Koœcio³y do jednoœci i to oczekiwanie nie mo¿e zawieœæ” – napisa³
kard. Kasper w swojej 100-stronicowej ksi¹¿ce o Lutrze. – Dla wspó³czesnego „laickiego ekumenizmu” ró¿nice miêdzy wyznaniami s¹ obojêtne –
stwierdzi³ kardyna³. Jego zdaniem Koœcio³y nie powinny staæ przeciwko sobie
czy te¿ zasklepione w sobie, one musz¹ ¿yæ wspólnie i na siebie siê otworzyæ. W opinii kard. Kaspera mówienie o Lutrze jako pionierze wolnoœci ducha i nios¹cym sztandar nowych czasów „ma w sobie wiele z prawdy, a zarazem narzuca wiele pytañ”. „Modernizmu bowiem nie da siê przypisaæ do
jedynego Ÿród³a i zasady, gdy¿ maj¹ one wielu ojców i wiele matek. Tak te¿
i Reformacji nie mo¿na koncentrowaæ jednostronnie tylko na Lutrze” – napisa³ w swojej ksi¹¿ce kard. Kasper przypominaj¹c przy tej okazji „humanistyczne idee Melanchtona”.

Podczas Mszy œw. Wieczerzy Pañskiej papie¿ Franciszek dokona³
tradycyjnego obrzêdu umycia stóp, naœladuj¹c gest Jezusa w Wieczerniku
przed rozpoczêciem Ostatniej Wieczerzy. Papie¿ odprawi³ liturgiê przed oœrodkiem dla uchodŸców, oczekuj¹cych na azyl, w Castelnuovo di Porto, oko³o 30
km na pó³noc do Rzymu. Wœród osób, którym papie¿ umy³ stopy by³o oœmiu
mê¿czyzn i cztery kobiety: czterech katolików z Nigerii, trzy prawos³awne
koptyjki z Etiopii, jeden hinduista, trzech muzu³manów z Syrii, Pakistanu i
Mali. Do 11 migrantów do³¹czy³a jedna pracownica oœrodka – W³oszka, katoliczka. W krótkiej, improwizowanej homilii Franciszek wskaza³ na opisane w
Ewangelii dwa gesty, które przemawiaj¹ bardziej ni¿ obrazy czy s³owa: Jezusa, który s³u¿y i myje stopy swoim uczniom oraz Judasza, który zdradza Jezusa
za pieni¹dze. Tak¿e teraz jesteœmy œwiadkami dwóch gestów: dziœ zgromadziliœmy siê razem – muzu³manie, hinduiœci, katolicy, koptowie, ewangelicy –
jako bracia, dzieci tego samego Boga, którzy chc¹ ¿yæ w pokoju, a trzy dni
temu w europejskim mieœcie ujrzeliœmy gesty wojny i zniszczenia, dokonane
przez ludzi, którzy nie chc¹ ¿yæ w pokoju. Papie¿ zauwa¿y³, ¿e za Judaszem
stali ludzie, który dali pieni¹dze, a za zamachowcami ci, którzy handluj¹ broni¹, bo chc¹ zniszczyæ braterstwo. Wyjaœni³, ¿e gdy powtarza gest Jezusa, razem z wszystkimi wykonuje gest braterstwa. Jesteœmy ró¿ni pod wzglêdem
religii i kultury, ale jesteœmy braæmi i chcemy ¿yæ w pokoju – mówi³ papie¿.
Wezwa³ do modlitwy – ka¿dego w zgodzie ze swoj¹ religi¹ – o to, by zaraziæ
œwiat braterstwem i dobrem.

Jako „dyplomacjê spotkania” okreœli³ kard. Kurt Koch podejœcie
papie¿a Franciszka do ekumenizmu. Papie¿ stawia na ekumenizm przyjaŸni i


KRONIKA

145

KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH

braterstwa, „w którym nie mówi siê o innych, lecz spotyka siê z nimi osobiœcie robi¹c wspólnie krok do przodu”, powiedzia³ przewodnicz¹cy Papieskiej
Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan w wywiadzie dla w³oskiej agencji SIR. Papie¿a Franciszka charakteryzuje wola i ¿yczenie spotkania oraz „gotowoœæ do
uczynienia wszelkich kroków, by wyjœæ naprzeciw partnerowi dialogu”,
stwierdzi³ kard. Koch. Zwróci³ uwagê, ¿e wyraŸnie by³o to widaæ np. w listopadzie 2014 r. podczas lotu powrotnego ze Stambu³u do Rzymu, kiedy papie¿
powiedzia³ towarzysz¹cym mu dziennikarzom, ¿e chcia³by siê spotkaæ z patriarch¹ Moskwy Cyrylem i doda³: „Niech tylko powie gdzie i kiedy, a ja
przyjadê”. Pytany przez SIR o kwestiê wspólnej dla chrzeœcijan daty œwi¹t
wielkanocnych kard. Koch powiedzia³, ¿e osobiœcie jest „przekonany, ¿e bêdziemy musieli dojœæ do wspólnej daty”, a przy dobrej woli wszystkich stron
takie rozwi¹zanie jest osi¹galne. Przypomnia³ jednoczeœnie, ¿e ¿yczenie
wspólnej daty œwi¹t wielkanocnych wyra¿a³ tak¿e ekumeniczny patriarcha
Bart³omiej I i papie¿ koptów, patriarcha Teodor II (Tawadros). Kard. Koch
podkreœli³, ¿e uzgodnienie wspólnej daty najwa¿niejszego œwiêta chrzeœcijañstwa jest „niezwykle wa¿ne”, a to ze wzglêdu na dwa istniej¹ce obecnie kalendarze: juliañski i gregoriañski oraz na koniecznoœæ uwzglêdnienia ¿ydowskich korzeni daty Wielkanocy.
Papie¿ Franciszek odpowiedzia³ na list Hansa Künga, w którym
ten szwajcarski teolog nawo³ywa³ do wolnej dyskusji na temat „nieomylnoœci
papie¿a”. Wed³ug niemieckiego dziennika „Süddeutsche Zeitung” odpowiedŸ
papieska rozpoczyna siê s³owami: „Kochany Wspó³bracie”. W rozmowie z
gazet¹ Küng oznajmi³, ¿e nie og³osi tekstu listu ani go nie streœci. Zdaniem teologa Franciszek z uznaniem napisa³ o zaproszeniu do dyskusji na temat tego
dogmatu i zasugerowa³, ¿e „ró¿ne zagadnienia zwi¹zane z nieomylnoœci¹ powinny byæ przedyskutowane w œwietle Pisma Œwiêtego i tradycji teologicznej
w celu pog³êbienia dialogu ekumenicznego i z ponowoczesnym spo³eczeñstwem”. W rozmowie z dziennikiem Küng zwróci³ uwagê, ¿e list ten œwiadczy
o tak ci¹gle przezeñ oczekiwanym „nowym duchu ze strony Magisterium Koœcio³a”. Na pocz¹tku marca Küng w otwartym liœcie zaapelowa³ do Franciszka
o podjêcie dyskusji na temat dogmatu o papieskiej nieomylnoœci. Napisa³, ¿e
dopiero wtedy bêdzie mo¿liwa prawdziwa odnowa Koœcio³a w obszarach takich jak: porozumienie miêdzy wyznaniami, wzajemne uznanie urzêdów, Eucharystii, rozwody, œwiêcenia kap³añskie kobiet, celibat czy katastrofalny brak
kap³anów. Krytyczny wobec Koœcio³a, 88-letni obecnie Küng uchodzi w œrodowiskach liberalnych za jednego z najwybitniejszych wspó³czesnych teologów
niemieckojêzycznych. W grudniu 1979 r. Kongregacja Nauki Wiary odebra³a
mu prawo nauczania w imieniu Koœcio³a katolickiego. Decyzja ta stanowi³a
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punkt kulminacyjny wieloletniego konfliktu, którego pod³o¿em by³o podwa¿anie
przez tego teologa nieomylnoœci papie¿a i podstawowych zasad chrystologii.
Od 28 lat ten urodzony w Szwajcarii teolog anga¿uje siê w dialog miêdzy religiami œwiata; jest te¿ inicjatorem miêdzyreligijnego projektu Weltethos (Etyka
globalna) i do marca 2013 r. przewodniczy³ fundacji o tej samej nazwie. Jest
te¿ autorem licznych ksi¹¿ek, z których czêœæ przet³umaczono ³¹cznie na 32
jêzyki, w tym równie¿ na polski.

Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kardyna³ Kurt Koch uczestniczy³ w sympozjum ekumenicznym zorganizowanym w austriackim Trumau przez Nowy Kr¹g Uczniów Ratzingera. Na has³o
sympozjum wybrano „Ut unum sint” – tytu³ encykliki z 1995 r., w której papie¿ Jan Pawe³ II podkreœla ¿yczenie jednoœci wszystkich chrzeœcijan i wzywa do dialogu wokó³ sprawowania urzêdu Piotrowego przez biskupa Rzymu.
Kard. Koch w swoim wyst¹pieniu podkreœli³, ¿e dla Benedykta XVI powracanie do dawnej jednoœci Koœcio³ów nie jest problemem politycznym, który
mo¿na rozwi¹zaæ poprzez kompromisy. Celem ekumenizmu musi byæ widoczna jednoœæ przejawiaj¹ca siê we wspólnej wierze, w sakramentach i pos³udze kap³añskiej. Nie wyklucza to oczywiœcie uzasadnionych ró¿nic. I to
jest dla Benedykta kwestia wiary, st¹d te¿ modlitwa o jednoœæ stanowi dla
niego „serce” ekumenizmu, a samo tylko „pokojowe wspó³¿ycie” to za ma³o.
Ekumenizmu nie nale¿y rozumieæ jako przy³¹czenia jednego Koœcio³a do drugiego, podkreœli³ kard. Koch. Jak t³umaczy³, Benedyktowi XVI chodzi o to,
aby wszystkie Koœcio³y coraz bardziej stara³y siê o naœladowanie Jezusa
Chrystusa, coraz bardziej siê na tej drodze przybli¿a³y, stopniowo dochodz¹c
do jednoœci. Papie¿ senior zawsze podkreœla³ nierozdzielny zwi¹zek misji i
ekumenizmu, w którym Koœcio³y wspólnie daj¹ œwiadectwo obecnoœci Boga,
stwierdzi³ kard. Koch. W swoim wyst¹pieniu kard. Koch podkreœli³ te¿, ¿e
centralnym problemem ekumenizmu jest pytanie o rozumienie Koœcio³a. W
tym punkcie najbli¿ej siebie s¹ Koœcio³y katolicki i prawos³awne. Problemem
jest oczywiœcie kwestia prymatu. W tej sprawie – przypomnia³ kard. Koch –
papie¿ Benedykt jeszcze jako profesor Ratzinger dokona³ prze³omu stwierdzaj¹c w 1976 roku, ¿e „Rzym nie musi domagaæ siê od Wschodu wiêcej z
nauczania o prymacie ponad to, co zosta³o sformu³owane i prze¿ywane w
pierwszym tysi¹cleciu”. Urz¹d papieski musi byæ rozumiany jako urz¹d s³u¿ebny, a nie jako pozycja w³adzy, podkreœli³ przewodnicz¹cy Papieskiej
Rady. Jednoczeœnie zwróci³ uwagê, ¿e w stosunkach z Koœcio³ami tradycji
Reformacji potrzebne jest dok³adne wyjaœnienie pojêcia Koœcio³a. Te Koœcio³y, odmiennie ni¿ Koœció³ katolicki czy prawos³awny, ze swojej natury chc¹
w inny sposób byæ Koœcio³em, stwierdzi³ kard. Koch.
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Po luteranach, rzymskich katolikach i metodystach tak¿e anglikanie zdecydowali siê uznaæ Wspóln¹ deklaracjê w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Decyzjê tak¹ podjê³a Anglikañska Rada Konsultatywna, która w
dniach 8-19 kwietnia obradowa³a w Lusace (Zambia). Wspólna Deklaracja
podpisana w 1999 roku przez Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹ i w imieniu
Koœcio³a rzymskokatolickiego przez Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan
jest jednym z najwa¿niejszych dokumentów dialogu ekumenicznego. Przyjêty
po wielu zawirowaniach i dekadach pracy tekst dokumentu z za³¹cznikami
stwierdza zasadnicz¹ zgodnoœæ w kluczowych aspektach nauki o usprawiedliwieniu. Spór teologiczny wokó³ tej kwestii prowadzony w okresie XVIwiecznej Reformacji doprowadzi³ do instytucjonalnego podzia³u zachodniego
chrzeœcijañstwa. W 2006 roku dokument uzna³a Œwiatowa Rada Metodystyczna, a nad jego przyjêciem zastanawia siê Œwiatowa Wspólnota Koœcio³ów Reformowanych.

Do utworzenia jednego lokalnego Koœcio³a prawos³awnego na
Ukrainie wezwa³ prezydent tego kraju Petro Poroszenko. Dotychczas dzia³aj¹
tam trzy Ukraiñskie Koœcio³y Prawos³awne: Patriarchatu Moskiewskiego, Patriarchatu Kijowskiego i Autokefaliczny, z których tylko pierwszy jest uznawany za kanoniczny przez œwiat prawos³awny. Podczas spotkania z przedstawicielami Ogólnoukraiñskiej Rady Koœcio³ów i Organizacji Religijnych 24 kwietnia w Kijowie szef pañstwa podkreœli³ znaczenie stworzenia zjednoczonego
Koœcio³a prawos³awnego, administracyjnie niezale¿nego od obcych pañstw.
Powo³uj¹c siê na badania opinii publicznej, Poroszenko zauwa¿y³, ¿e „wielu
wiernym trudno jest zaakceptowaæ podzia³” istniej¹cy w ukraiñskim prawos³awiu. Zastrzeg³, ¿e sprzeciwia siê mieszaniu siê rz¹du w relacje miêdzykoœcielne, ale równie z³e by³oby ignorowanie woli narodu lub ingerencja innego pañstwa w proces jednoczenia. Zapewni³ jednoczeœnie o swej gotowoœci do pomocy we wcieleniu ¿ycie rozwi¹zañ wypracowanych przez przywódców
ukraiñskich Koœcio³ów.

Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan wyst¹pi³ 6 maja na ekumenicznym kolokwium o Reformacji, które odby³o siê na
Papieskim Ateneum œw. Anzelma w Rzymie pod has³em „Znaki przebaczenia
– drogi nawrócenia – praktyka pokuty: Reforma, która anga¿uje wszystkich”.
Przyzna³, ¿e mo¿emy byæ wdziêczni za trwaj¹cy od 50 lat dialog z luteranami.
Pozwoli³ on zrozumieæ, co nas ³¹czy. Niezbêdne jest jednak równie¿ uznanie
win i pokuta. Reformacja przypomina nam bowiem o podziale Koœcio³a i
okrutnych wojnach religijnych w XVI i XVII w. Zaznaczy³ on, ¿e zarówno
katolicy, jak i protestanci s¹ zobowi¹zani do skruchy. Bez publicznego aktu
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pokuty nie mo¿e byæ mowy o prawdziwie ekumenicznych obchodach Reformacji – powiedzia³ kard. Koch. Niemiecka biskupka luterañska Margot Käßmann,
która uczestniczy³a w sympozjum powiedzia³a, ¿e obecny papie¿ jest reformatorem swego Koœcio³a i wzorem reformatora Koœcio³a na trzecie tysi¹clecie,
podobnie zreszt¹ jak Marcin Luter, który chcia³ zreformowaæ swój Koœció³
rzymskokatolicki. Przedstawicielka niemieckich ewangelików bardzo pochlebnie wyrazi³a siê o poczynaniach Franciszka. Zeœwiecczonemu œwiatu, który
wykluczy³ Boga, papie¿ pokazuje, co to znaczy byæ chrzeœcijaninem dzisiaj.
Umyæ nogi wiêŸniom, przygarn¹æ rodziny muzu³mañskie, udaæ siê na Lampedusê i Lesbos, by odwiedziæ potrzebuj¹cych, oto znaki autentycznego chrzeœcijañstwa ekumenicznego – uwa¿a Käßmann. Jej zdaniem Biblia domaga siê
dziœ od Koœcio³ów, aby by³y znakiem przebaczenia. „Mamy œwiadczyæ, ¿e
ka¿dy z nas mo¿e przebaczyæ drugiemu, bo wszyscy jesteœmy winni i musimy
prosiæ o przebaczenie. Zw³aszcza Europa Zachodnia ponosi winê wzglêdem
uchodŸców, za to, ¿e w Morzu Œródziemnym gin¹ ludzie” – doda³a ewangelicka biskupka.

Papie¿ Franciszek jest przekonany o tym, ¿e wspó³istnienie chrzeœcijan i muzu³manów jest mo¿liwe. Mówi³ o tym w wywiadzie udzielonym
francuskiemu dziennikowi katolickiemu „La Croix” (18 maja). Wezwa³ te¿ do
integracji imigrantów w Europie, tak jak siê to sta³o z barbarzyñcami przed
1500 laty. Zastrzeg³ jednak, ¿e nie mo¿e ona otwieraæ swych drzwi „w sposób
irracjonalny”. Papie¿ przestrzeg³ przed mówieniem o „chrzeœcijañskich korzeniach Europy” w sposób triumfalistyczny, gdy¿ wówczas mielibyœmy do czynienia z kolonializmem. Obowi¹zkiem chrzeœcijañstwa wobec Europy jest
s³u¿ba. Pytany, czy Europa mo¿e przyj¹æ wielk¹ liczbê imigrantów, zauwa¿y³,
¿e „jest to s³uszne i odpowiedzialne pytanie, bo nie mo¿na szeroko otwieraæ
drzwi w sposób irracjonalny”. Za najgorszy sposób przyjêcia migrantów uzna³
ich gettoizacjê zamiast integracji. Doda³, ¿e „ta integracja jest dzisiaj tym bardziej konieczna, ¿e Europa ma wielki problem z dzietnoœci¹”, z powodu „egoistycznego d¹¿enia do dobrobytu”. Na pytanie o zwi¹zek lêku przed przyjmowaniem migrantów z lêkiem przed islamem, Franciszek odpowiedzia³, ¿e jego
zdaniem nie jest to lêk przed islamem jako takim, lecz lêk przed podbojami
Pañstwa Islamskiego, z powo³ywaniem siê czêœciowo na islam. – Prawd¹ jest,
¿e idea podboju jest nieod³¹czn¹ czêœci¹ duszy islamu. Jednoczeœnie wyrazi³
przekonanie, ¿e „wspó³istnienie chrzeœcijan i muzu³manów jest mo¿liwe”. Papie¿ zaznaczy³ te¿, ¿e „pañstwo powinno byæ œwieckie”, a „pañstwa wyznaniowe Ÿle koñcz¹”. – Uwa¿am, ¿e œwieckoœæ, której towarzyszy rzetelne prawo zapewniaj¹ce wolnoœæ religijn¹, zapewnia ramy dla dalszych dzia³añ. Skrytykowa³ Francjê za przesadn¹ œwieckoœæ, bior¹c¹ siê z traktowania religii jako
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subkultur, a nie pe³nowartoœciowych kultur. Odnosz¹c siê do kwestii postawy
katolików wobec prawnej dopuszczalnoœci eutanazji czy ma³¿eñstw osób tej
samej p³ci, Franciszek przyzna³, ¿e rol¹ parlamentu jest dyskutowanie, argumentowanie, wyjaœnianie, gdy¿ w ten sposób wzrasta spo³eczeñstwo. – Ale
gdy ustawa jest ju¿ przyjêta, pañstwo powinno szanowaæ sumienia. W ka¿dej
strukturze prawnej powinien byæ obecny sprzeciw sumienia, gdy¿ jest to prawo
cz³owieka. Pytany o obecne skandale, zwi¹zane z pedofili¹ niektórych ksiê¿y
sprzed lat, zw³aszcza w archidiecezji lioñskiej, papie¿ zaznaczy³, ¿e nie³atwo
jest os¹dzaæ fakty po up³ywie dziesiêcioleci. – Ale w Koœciele nie mo¿e byæ w
tej dziedzinie przedawnienia. Odpowiadaj¹c na pytanie, czy rozwa¿ane jest
w³¹czenie lefebrystów z Bractwa Kap³añskiego œw. Piusa X do Koœcio³a, papie¿ przypomnia³, ¿e rozmawia³ z nimi jeszcze w Buenos Aires. – Prosili mnie
o b³ogos³awieñstwo, klêcz¹c. Mówi¹, ¿e s¹ katolikami. Kochaj¹ Koœció³. Bp
[Bernard] Fellay [prze³o¿ony generalny Bractwa – KAI] jest cz³owiekiem, z
którym mo¿na prowadziæ dialog. Nie jest tak w przypadku innych, nieco dziwnych elementów. Uwa¿am, ¿e s¹ to katolicy na drodze do pe³nej komunii.
Mo¿liwe jest ustanowienie dla nich pra³atury personalnej, ale „wczeœniej trzeba zawrzeæ z nimi zasadnicze porozumienie”.

O ustanowienie wspólnego Dnia Pamiêci Ofiar Konfliktu PolskoUkraiñskiego oraz o wzajemne przebaczenie i o m¹droœæ zaapelowa³o do Polaków 2 czerwca grono polityków, g³ów Koœcio³ów i intelektualistów Ukrainy.
Otwarte Oœwiadczenie do ca³ego spo³eczeñstwa polskiego w tej sprawie podpisali byli prezydenci Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko, prawos³awny patriarcha Filaret, greckokatolicki arcybiskup wiêkszy Œwiatos³aw Szewczuk oraz 9
innych osób – czo³owych polityków, pisarzy i naukowców. „W historii wzajemnych stosunków Ukraiñców i Polaków jest wiele bratnich kart, a zarazem
krwawych wstrz¹sów. Wœród nich szczególnie bolesna i dla Ukrainy, i dla Polski pozostaje tragedia na Wo³yniu i konfliktu polsko-ukraiñskiego w latach II
wojny œwiatowej, który doprowadzi³ do zag³ady tysiêcy niewinnych braci i
sióstr” – napisali na wstêpie sygnatariusze dokumentu. Podkreœlili, ¿e nic nie
usprawiedliwia „zabójstwa niewinnych ludzi”. Autorzy prosz¹ o przebaczenie
za pope³nione zbrodnie i krzywdy, dodaj¹c, ¿e jest to g³ówny powód ich pisma.
Jednoczeœnie zapewnili, ¿e „w równym stopniu wybaczaj¹ zbrodnie i krzywdy”, jakie spotka³y ich naród, dodaj¹c, ¿e jest to „jedyna formu³a, jaka powinna
byæ motywem ka¿dego serca ukraiñskiego i polskiego, które pragnie pokoju i
porozumienia”.

W niemieckiej Wittenberdze w dniach 15-21 czerwca obradowa³a Rada Œwiatowej Federacji Luterañskiej. Wœród zaproszonych goœci byli
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m.in. sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ks. Olav Fykse Tveit,
sekretarz generalny Œwiatowej Wspólnoty Koœcio³ów Reformowanych, ks.
Chris Ferguson i przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan,
kard. Kurt Koch. W posiedzeniu i nabo¿eñstwie dla pielgrzymów uczestniczy³ prezydent Niemiec Joachim Gauck. Prezydent wyrazi³ uznanie, ¿e Koœcio³y luterañskie nios¹ „praktyczn¹ i duchow¹ pomoc w potrzebie”.
Zwróci³ uwagê, ¿e dotychczas ŒFL udziela wsparcia 1,3 mln uchodŸców na
œwiecie staj¹c siê w ten sposób jednym z istotnych partnerów ONZ-owskiego
dzie³a pomocy uchodŸcom. Gauck podziêkowa³ Koœcio³om luterañskim równie¿ za „dialog z Koœcio³em katolickim i prawos³awnym, a tak¿e z anglikanami, reformowanymi oraz innymi chrzeœcijanami”. Na zakoñczenie nabo¿eñstwa inauguruj¹cego obrady prezydent Gauck, prezydent ŒFL bp Munib
Younan oraz sekretarz generalny ks. Martin Junge poœwiêcili rzeŸbê
„Krzy¿ Niebieski”, autorstwa Thomasa Schönauera, w centrum ogrodu Lutra
w Wittemberdze. Drzewa w ogrodzie zasadzili przedstawiciele ponad 300
Koœcio³ów ró¿nych wyznañ jako symbol wzajemnej ³¹cznoœci na œwiecie.
Obrady ŒFL poprzedzi³a miêdzynarodowa pielgrzymka luteranów ze stu krajów na zaproszenie wspó³wyznawców niemieckich. Program obrad przewidywa³ m.in. debatê nad ekumenicznym wymiarem Jubileuszu Reformacji 2017
oraz przygotowaniami do ekumenicznej uroczystoœci jubileuszowej z udzia³em papie¿a Franciszka w Lundzie w paŸdzierniku 2016, a tak¿e do zgromadzenia generalnego ŒFL w 2017 roku w Namibii. Kard. Kurt Koch, w rozmowie z dziennikarzami podkreœli³ zbli¿enie miêdzy oboma Koœcio³ami.
Z uznaniem mówi³ te¿ o planowanym przez Papiesk¹ Radê oraz ŒFL wspólnym upamiêtnieniu 500-lecia Reformacji przez Koœció³ katolicki i Koœcio³y
luterañskie.
Obecny kryzys uchodŸców i migrantów pokaza³, ¿e narody europejskie mog¹ go rozwi¹zaæ jedynie na gruncie starych chrzeœcijañskich zasad
braterstwa i sprawiedliwoœci spo³ecznej. Cywilizacji europejskiej nie da siê
zrozumieæ bez odniesienia do jej korzeni chrzeœcijañskich, a jej przysz³oœci¹
nie mo¿e byæ spo³eczeñstwo ca³kowicie zeœwiecczone lub podporz¹dkowane
sprawom gospodarczym lub ró¿nym formom fundamentalizmu. Taki pogl¹d
wyrazi³ patriarcha Konstantynopola Bart³omiej w liœcie do papie¿a Franciszka z okazji uroczystoœci œw. Piotra i Paw³a (29 czerwca). W liœcie, przekazanym papie¿owi przez delegacjê Patriarchatu z metropolit¹ Metodym na czele, duchowy zwierzchnik œwiatowego prawos³awia przypomnia³ „z g³êbok¹
wdziêcznoœci¹” spotkanie z Franciszkiem i arcybiskupem Aten Hieronimem
na wyspie Lesbos. Jego celem by³o wsparcie przebywaj¹cych tam uchodŸców i migrantów, dodanie im otuchy i ofiarowanie im nadziei, a tak¿e wyda
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nie wspólnego oœwiadczenia o potrzebie znalezienia pokojowego rozwi¹zania
tego najwiêkszego po II wojnie œwiatowej kryzysu humanitarnego. Jego ofiarami s¹ niezliczone rzesze ludzi, wœród nich rdzenna chrzeœcijañska ludnoœæ
Wschodu – podkreœli³ autor przes³ania. Na zakoñczenie wspomnia³ o Œwiêtym i Wielkim Soborze Ogólnoprawos³awnym, który 26 czerwca zakoñczy³
siê na Krecie i poprosi³ papie¿a o modlitwê o owocne wyniki obrad tego
zgromadzenia w Duchu Œwiêtym „ku chwale Trójjedynego i Niepodzielonego
Boga”.

Z kraju

12 stycznia mia³o miejsce Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne,
które w warszawskim Centrum Luterañskim zgromadzi³o liczne grono osób
zwi¹zanych z ruchem ekumenicznym i ¿yciem publicznym w Polsce. Prezes
Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) abp Jeremiasz przypomnia³ w swym
przemówieniu, ¿e w tym roku Rada obchodzi siedemdziesiêciolecie swojego
istnienia. Mówi³ te¿ o dzia³alnoœci PRE w mijaj¹cym roku. Wymieni³ m.in.
konsultacje komisji diakonii na temat sytuacji uchodŸców i migrantów w Polsce, konferencjê eklezjologiczn¹ czy relacje w Koœcio³em Rzymskokatolickim. W tym kontekœcie przypomnia³ wypracowane w minionych latach
wspólne dokumenty dialogu: o chrzcie, ochronie stworzenia czy œwiêtowaniu
niedzieli. – „Czekamy na decyzjê w sprawie dokumentu o ma³¿eñstwie z
ró¿n¹ przynale¿noœci¹ konfesyjn¹” – podkreœli³ prezes PRE. Doda³, ¿e na
wniosek Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i PRE powo³ana
zosta³a grupa redakcyjna, która opracowuje wspólny ekumeniczny dokument
dotycz¹cy problemu migracji. Abp Jeremiasz mówi³ te¿ o dzia³alnoœci miêdzynarodowej PRE, m.in. o projekcie „Pojednanie w Europie – zadanie
Koœcio³ów na Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i Niemczech” czy relacjach z
Koœcio³ami w Niemczech. „W kontekœcie tej wspó³pracy do wa¿nych wydarzeñ nale¿y zaliczyæ obchody 50. rocznicy Memorandum Wschodniego
EKD” – powiedzia³. Prezes PRE wspomnia³ te¿ o sytuacji Chrzeœcijañskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie – kuŸni kadr Koœcio³ów mniejszoœciowych i jedynej pañstwowej uczelni w Polsce, która nie ma swojej w³asnej
siedziby. Zgodnie z ustaleniami wspólnej komisji PRE i rz¹du budowa tej siedziby ma byæ kontynuowana ze œrodków publicznych. „Ufamy, ¿e podjête
ju¿ zobowi¹zania w najbli¿szym czasie bêd¹ realizowane, a ich zwieñczeniem bêdzie w³asna siedziba ChAT” – zaznaczy³ prawos³awny hierarcha.
Na koniec swojego przemówienia abp Jeremiasz odniós³ siê do wydarzeñ i
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zmian maj¹cych miejsce w ¿yciu spo³eczno-politycznym Polski i œwiata.
„Powaga sytuacji wymaga rzetelnej i obiektywnej analizy przyczyn jej zaistnienia. U¿ywaj¹c jêzyka biblijnego nale¿y stwierdziæ, ¿e potrzebna jest metanoia, czyli przemyœlenie i opamiêtanie, w œrodowiskach rz¹dz¹cych partii, w
polityce gospodarczej, w œrodowiskach opiniotwórczych. Niezbêdne jest tak¿e
powa¿ne potraktowanie biblijnych podstaw moralnoœci. Lekkomyœlnoœæ w tym
zakresie ju¿ nieraz prowadzi³a do straszliwych katastrof” – stwierdzi³ prezes
PRE i doda³, ¿e ludzie dobrej woli mog¹ pokonaæ egoizm indywidualny i spo³eczny oraz skierowaæ bieg historii ku przysz³oœci, w której panowaæ bêdzie
sprawiedliwoœæ i mi³oœæ. Podczas spotkania g³os zabrali równie¿ niektórzy
przybyli goœcie. Nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, nawi¹zuj¹c do obchodzonego w Koœciele Rzymskokatolickim Roku Mi³osierdzia,
¿yczy³ wszystkim w³aœnie mi³osierdzia. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy
pozdrowienia przekaza³ podsekretarz stanu w jego kancelarii Wojciech Kolarski. Swoje ¿yczenia przekaza³ równie¿ naczelny rabin Polski Michael Schudrich. „Wszystkiego dobrego na ten rok, by by³ pe³en wspó³pracy. Szalom!” –
powiedzia³. Bp Edward Puœlecki w imieniu Towarzystwa Biblijnego w Polsce
zaprosi³ na obchody dwustulecia tej instytucji w Polsce.

Dobre wspó³istnienie w Polsce ludzi ró¿nej wiary, ale w istocie
wierz¹cych w jednego Boga, jest nasz¹ wielk¹, wielowiekow¹ tradycj¹ –
przypomnia³ prezydent Andrzej Duda, przemawiaj¹c na noworocznym spotkaniu z przedstawicielami najwa¿niejszych religii i wyznañ w Polsce. Odby³o siê ono w Pa³acu Prezydenckim. W imieniu Koœcio³a katolickiego g³os zabra³ abp Wojciech Polak. Prymas Polski zauwa¿y³, ¿e pocz¹tek roku daje
okazjê, by z nadziej¹ patrzeæ w przysz³oœæ, bowiem stoj¹ przed nami nowe
wyzwania i mo¿liwoœci. – Przed nami tak¿e œwiadomoœæ, ¿e powinniœmy byæ
pokorni wobec tego, co nas czeka, œwiadomi naszej ludzkiej u³omnoœci i s³aboœci, a jednak ufni w to, ¿e Ten, który rozpoczyna dobre dzie³a, potrafi je
tak¿e doprowadziæ do koñca – powiedzia³ Prymas Polski. Prymas przypomnia³ te¿ o zaplanowanych na kwiecieñ obchodach 1050. rocznicy chrztu
Polski, co do których wyrazi³ nadziejê, ¿e bêd¹ „jednym wielkim hymnem
wdziêcznoœci za obecnoœæ Boga w ¿yciu naszego narodu”. Przygotowaniem
do tych uroczystoœci bêdzie w marcu X Zjazd GnieŸnieñski. Prawos³awny
ordynariusz diecezji wroc³awsko-szczeciñskiej abp Jeremiasz, przemawiaj¹c
w imieniu Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, zwróci³
uwagê na niepokoj¹ce wydarzenia, które maj¹ miejsce w bliskoœci Ziemi
Œwiêtej, m.in. w Syrii. Odpowiedzi¹ cz³owieka na te wyzwania – zdaniem
abp. Jeremiasza – mo¿e byæ „d¹¿enie do tego, by by³o jak najwiêcej ludzi
sprawiedliwych, którzy potrafi¹ mówiæ prawdê”. Z kolei naczelny rabin Pol-

KRONIKA

153

KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH

ski Michael Schudrich – przypominaj¹c postaæ papie¿a Jana Paw³a II – z
uznaniem mówi³ o tym, w jaki sposób potrafi³ on odnosiæ siê do ka¿dego
cz³owieka, bez wzglêdu na to kim by³. Mufti Tomasz Miœkiewicz z Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego w RP przypomnia³ o obchodzonym w tym
roku 90-leciu powstania tego zwi¹zku. Wyrazi³ nadziejê, ¿e bêdzie to tak¿e
okazja do „kontynuowania dialogu w celu znowelizowania ustawy o stosunku
pañstwa do Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego”.

17 stycznia by³ obchodzony 19. Dzieñ Judaizmu w Koœciele katolickim w Polsce. Miejscem centralnych obchodów by³ Toruñ. W wydarzeniu
wziêli udzia³ m.in. polscy biskupi, duchowni i intelektualiœci, naczelny rabin
Polski Michael Schudrich i ambasador Izraela, Anna Azari. Myœl¹ przewodni¹
obchodów by³o pytanie, zaczerpniête z Pierwszej Ksiêgi Królewskiej: „Co ty tu
robisz Eliaszu?” (1 Krl 19,14). Do pielêgnowania spuœcizny troski i szacunku w
dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskim zachêci³ papie¿ Franciszek uczestników obchodów XIX Dnia Judaizmu. W liœcie papie¿ da³ wyraz nadziei, ¿e dialog katolicko-¿ydowski bêdzie s³u¿y³ przemianie oblicza ziemi. Obchody Dnia Judaizmu odby³y siê we wszystkich najwiêkszych miastach Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu i Kielcach.

Wezwani, by og³aszaæ wielkie dzie³a Pana” – pod tym has³em
przebiega³ tegoroczny Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Tym razem
materia³y do ekumenicznych modlitw przygotowali chrzeœcijanie z £otwy. Tydzieñ odbywa³ siê miêdzy 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrzeœcijanie ró¿nych
wyznañ spotykaj¹ siê na ca³ym œwiecie na ekumenicznych nabo¿eñstwach,
modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Ofiary zebrane na
nabo¿eñstwach by³y przeznaczone na rzecz uchodŸców przebywaj¹cych w
obozach w krajach Bliskiego Wschodu. W warszawskim koœciele ewangelicko-reformowanym odby³o siê 24 stycznia nabo¿eñstwo centralne Tygodnia.
Zgromadzi³o ono wiele osób, wœród nich zwierzchników kilku Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a tak¿e duchownych innych Koœcio³ów. Liturgiê prowadzi³ proboszcz miejscowej parafii reformowanej ks. Micha³
Jab³oñski, œpiewa³ chór Modo Maiorum. Kazanie wyg³osi³ bp Jacek Jezierski,
zwierzchnik rzymskokatolickiej diecezji elbl¹skiej. Nawi¹zuj¹c do ewangelicznej historii rozmowy Jezusa z Samarytank¹, zwróci³ uwagê, ¿e mimo potencjalnego konfliktu religijnego czy etnicznego potrafili oni prowadziæ dialog o
rzeczach najwa¿niejszych. „Trzeba rezygnowaæ z martwych obyczajów, schematów i aksjomatów koœcielnych, jeœli stoj¹ one na drodze do jednoœci” –
mówi³ katolicki hierarcha. Podkreœli³ te¿, ¿e ekumenia wymaga spotkañ, dialogu i wspó³pracy, ale te¿ wspólnoty modlitwy.
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Odczytanie przes³añ chrzeœcijan i muzu³manów nt. przemocy pope³nianej w imiê religii by³o g³ównym elementem centralnych obchodów XVI
Dnia Islamu w Koœciele katolickim w Polsce 26 stycznia. Spotkanie odby³o siê
w domu parafialnym przy katedrze œw. Floriana na warszawskiej Pradze. Tegoroczne has³o Dnia Islamu w Koœciele katolickim w Polsce brzmia³o:
„Chrzeœcijanie i muzu³manie razem wobec przemocy pope³nianej w imiê religii”. Nawi¹zywa³o do ataków terrorystycznych dokonywanych w ubieg³ym
roku w Pary¿u przez terrorystów z tzw. Pañstwa Islamskiego. W 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski wpisa³a to wydarzenie do oficjalnego kalendarza
Koœcio³a katolickiego w naszym kraju, powierzaj¹c organizacjê Dnia Islamu
Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrzeœcijañskimi KEP. W Polsce funkcjonuj¹ dwa religijne zwi¹zki muzu³mañskie wpisane do rejestru Koœcio³ów i
Zwi¹zków Religijnych. Muzu³mañski Zwi¹zek Religijny w RP, uznany oficjalnie w 1925 r., liczy obecnie ok. 6 tys. cz³onków, zrzesza przede wszystkim
Tatarów Muzu³manów Polskich. Najwiêksze ich skupiska mieszkaj¹ w województwie podlaskim (w Bia³ymstoku, Sokó³ce, Suchowoli i D¹browie Bia³ostockiej). Zabytkowe meczety znajduj¹ siê w Bohonikach i Kruszynianach,
gdzie mieszkaj¹ ju¿ tylko pojedyncze rodziny tatarskie. Drugim zwi¹zkiem
wyznawców islamu jest zarejestrowana w 2004 r. Liga Muzu³mañska w RP.
Zrzesza ona muzu³manów przybywaj¹cych do Polski na studia oraz do pracy, a
tak¿e osoby przyjmuj¹ce islam za swoj¹ religiê. Wed³ug szacunków liczy ok.
25 tys. cz³onków. Organizatorami wydarzenia s¹: komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrzeœcijañskimi Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego KEP, Rada
Wspólna Katolików i Muzu³manów i Akcja Katolicka Diecezji WarszawskoPraskiej.

Ju¿ po raz czwarty Koszaliñski Oddzia³ Polskiej Rady Ekumenicznej zorganizowa³ Ekumeniczny Wieczór Kolêd. Zebrani mieli okazjê us³yszeæ
kolêdy œpiewane po polsku, ukraiñsku, rosyjsku oraz angielsku. Ekumeniczny
Wieczór Kolêd odby³ siê 30 stycznia w Centrum Luterañskim w Koszalinie.
Kolêdowanie by³o nagrywane przez Radio Koszalin i zakoñczy³o siê wspólnie
odmówion¹ Modlitw¹ Pañsk¹.

Jubileusz 80. urodzin bpa Jana Szarka, by³ego bielskiego proboszcza, seniora diecezji cieszyñskiej, a nastêpnie zwierzchnika Koœcio³a Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce (1991-2001), œwiêtowano podczas nabo¿eñstwa dziêkczynnego w koœciele Zbawiciela w Bielsku (Bielsko-Bia³a) 14 lutego. Jubilat by³ równie¿ w latach 1993-2001 prezesem Polskiej Rady
Ekumenicznej. Wa¿nym momentem uroczystoœci by³a prezentacja wspomnieñ
jubilata pt. Nios³a mnie radoœæ s³u¿by, które ukaza³y siê w Wydawnictwie „Au-
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gustyna”. O blisko 300-stronicowej pozycji i jej autorze mówi³ autor wstêpu,
historyk, profesor toruñskiego uniwersytetu Jaros³aw K³aczkow. „Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e ksi¹¿ka wpisze siê w jubileusz 500 lat Reformacji, (…) œwiadczy
bowiem o tym, ¿e wk³ad ewangelików w rozwój Koœcio³a i ojczyzny jest niezaprzeczalny”. Dziêkuj¹c wszystkim goœciom jubilat w swoim wyst¹pieniu
przypomnia³, ¿e wszystko, co robi³, czyni³ soli Deo gloria – tylko na chwa³ê
Bo¿¹. „Jestem œwiadomy, ¿e by³em pustym naczyniem, które zosta³o nape³nione rêk¹ Boga. (…) Dziêkczynienie pozwala zachowaæ w³aœciwy dystans i pogodê ducha, bo cz³owiek jest wtedy œwiadomy, ¿e jego ¿yciem nie kieruje
przypadek, tylko sam Bóg” – mówi³ biskup.

Jak co roku w pierwszy pi¹tek marca by³ obchodzony Œwiatowy
Dzieñ Modlitwy. W tym roku liturgiê do niego przygotowa³y chrzeœcijanki z
Kuby, które na has³o przewodnie wybra³y s³owa: „Przyjmuj¹c dzieci,
Mnie przyjmujecie”. „Apelujemy, aby wszystkie polskie œrodowiska chrzeœcijañskie (kobiety jak i mê¿czyŸni, m³odzie¿ oraz starsze pokolenie) w³¹czy³y siê do wspólnej modlitwy wed³ug liturgii przygotowanej przez chrzeœcijanki z Kuby. Dlatego zwracamy siê z apelem o to, aby wszêdzie, gdzie jest
to mo¿liwe, zorganizowaæ w pierwszy pi¹tek marca spotkania modlitewne
lub nabo¿eñstwa, a tak¿e spotkania informacyjne o kraju autorek liturgii, jego
historii i wspó³czesnoœci” – napisa³a w swym liœcie do œrodowisk ekumenicznych Joanna Kamiñska, przewodnicz¹ca Komitetu Krajowego Œwiatowego
Dnia Modlitwy.

Ks. Grzegorz Giemza z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego zosta³ wybrany na nowego dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej. Zast¹pi na tym
stanowisku ks. Ireneusza Lukasa, który obj¹³ stanowisko sekretarza Œwiatowej
Federacji Luterañskiej ds. Europy. Nowy dyrektor urodzi³ siê w 1969 r. W latach 1989–1993 studiowa³ teologiê ewangelick¹ w Chrzeœcijañskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie. W 1994 r. zosta³ ordynowany na ksiêdza w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim. Pracowa³ jako wikariusz w warszawskiej parafii
Œw. Trójcy. Od 1996 r. by³ Ogólnopolskim Duszpasterzem EwangelizacyjnoMisyjnym, zaœ od 1997 r. dyrektorem Centrum Misji i Ewangelizacji. W latach
2002–2015 by³ te¿ Ogólnopolskim Duszpasterzem M³odzie¿y. Od 2011 r. pe³ni
funkcjê prezesa prezydium Stowarzyszenia Joannici Dzie³o Pomocy. Zasiada³
w Synodzie Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego czterech ostatnich kadencji.
Od 2012 r. jest jego prezesem. W 2014 r. obroni³ doktorat w ChAT.


Tegorocznym laureatem Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka
przyznawanej przez Polsk¹ Radê Chrzeœcijan i ¯ydów zosta³ ks. Henryk Pa
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procki z Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. Uroczystoœæ
wrêczenia Nagrody odby³a siê 6 marca w prawos³awnej kaplicy œw. Mêczennika Grzegorza Peradze w Warszawie. Kapitu³a Nagrody doceni³a ks. Henryka
Paprockiego za podejmowany przez niego trud i wysi³ek na rzecz dialogu
miêdzyreligijnego oraz kszta³towanie spo³ecznych postaw otwartoœci i tolerancji. Wyra¿aj¹c radoœæ z otrzymania Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka, ks.
Henryk Paprocki podkreœli³, ¿e ka¿dego postawionego na swojej drodze cz³owieka traktuje jako dar od Boga. – Od nas zale¿y czy spotkanie z drug¹ osob¹
zamieni siê w przestrzeñ dialogu wzbogacaj¹c obie strony, co przyczyni siê do
tego, ¿e wiêcej bêdzie w tym œwiecie dobra – stwierdzi³ prawos³awny duchowny. Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka przyznawana jest osobom, które sw¹
dzia³alnoœci¹ przyczyniaj¹ siê do rozwoju dialogu i wspó³pracy chrzeœcijañsko¿ydowskiej i polsko-¿ydowskiej. Jej patron ks. Indrzejczyk by³ wiceprzewodnicz¹cym PRChi¯, zaanga¿owanym w dzia³alnoœæ ekumeniczn¹. Zgin¹³ w katastrofie smoleñskiej w 2010 r. Nagrodê przyznaje Polska Rada Chrzeœcijan i
¯ydów na wniosek kapitu³y. Dotychczasowymi laureatami byli ks. Stanis³aw
Bartmiñski z Krasiczyna (2012) i ks. Marian Bronikowski z Sieradza (2013),
pastor Janusz Daszuta z Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego, proboszcz
parafii w Kielcach (2015).
Ks. prof. dr hab. Bogus³aw Milerski zosta³ 10 marca ponownie
wybrany rektorem Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w
kadencji na lata 2016-2020. Ponadto elektorzy wybrali prorektorów: bp prof.
zw. dr hab. Jerzego Pañkowskiego z Koœcio³a Prawos³awnego i prof. zw. dr
hab. Tadeusza Zieliñskiego z Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów. Dziekanem
Wydzia³u Teologicznego zosta³ prof. dr hab. Jerzy Ostapczuk (Koœció³ Prawos³awny). Prodziekanem Wydzia³u Teologicznego zosta³ prof. dr hab. Jakub Slawik (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski). Ks. prof. Bogus³aw Milerski ma 49
lat, jest duchownym luterañskim, teologiem, pedagogiem, publicyst¹ i dzia³aczem ekumenicznym. W 1994 zosta³ ordynowany na ksiêdza w Koœciele
Ewangelicko-Augsburskim.



Pod has³em „Europa nowych pocz¹tków. Wyzwalaj¹ca moc chrzeœcijañstwa” w dniach 11-13 marca odby³ siê X Zjazd GnieŸnieñski (bli¿sze
szczegó³y w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

Znany katolicki teolog i ekumenista o. prof. Wac³aw Hryniewicz w
wywiadzie udzielonym „Gazecie Wyborczej” (26-28 marca 2016) stwierdzi³
m.in.: „Pomyœlmy, jak wiele da³aby nam w Koœciele – i jak bardzo zbli¿y³a do
Boga – wiêksza ciekawoœæ m¹droœci kobiecej. Kobiety w wielu sprawach
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maj¹ lepsze wyczucie ni¿ mê¿czyŸni. Zbyt s³abo w Koœciele tworzymy miejsca do spotkania m¹droœci mê¿czyzn z m¹droœci¹ kobiet”. Na pytanie prowadz¹cego wywiad Jaros³awa Miko³ajewskiego: „W kobiecym kap³añstwie?” – o.
prof. W. Hryniewicz odpowiedzia³: „Czemu nie? Nie mam nic przeciwko. Jeœli tyle wyznañ chrzeœcijañskich, Koœcio³y protestanckie, Koœció³ starokatolicki, ju¿ je dopuszcza? Opieraj¹ siê tylko katolicyzm i prawos³awie. Trzeba bardzo uwa¿aæ, sprzeciwiaj¹c siê powszechnym tendencjom. Bo jeœli ta tendencja
jest efektem naporu samego Boga, to co wtedy? Wtedy, przeciwstawiaj¹c siê,
mo¿e walczymy nie z czymœ, co nazywamy tendencj¹, lecz z Bogiem”.

Synod Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, obraduj¹cy
w dniach 1-3 kwietnia w Warszawie, opowiedzia³ siê przeciw zmianie prawa,
która umo¿liwia³aby wprowadzenie ordynacji kobiet na ksiê¿y. W wyniku tajnego g³osowania, 26 cz³onków Synodu Koœcio³a opowiedzia³o siê „przeciw”,
„za” g³osowa³o 38 osób. Wstrzyma³y siê 4 osoby. Zgodnie z procedur¹, uchwalenie wniosku dotycz¹cego zmiany Zasadniczego Prawa Wewnêtrznego wymaga uzyskania wiêkszoœci 2/3 g³osów. Aby wniosek przeszed³ zabrak³o 8 g³osów.
Dyskusja na temat ordynacji kobiet w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim toczy siê z przerwami od ponad 70-lat. W 1963 roku Naczelna Rada Koœcio³a
umo¿liwi³a absolwentkom teologii wprowadzenie w urz¹d nauczania koœcielnego. Katechetki naucza³y, odprawia³y nabo¿eñstwa i zajmowa³y siê prac¹
duszpastersk¹ w parafiach. Od 1999 r., dziêki zmianom w Pragmatyce S³u¿bowej, kobiety w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce s¹ duchownymi
w pos³udze diakona. Mog¹ podejmowaæ pracê charytatywn¹, ewangelizacyjnomisyjn¹ oraz pomocnicz¹ s³u¿bê S³owa Bo¿ego (m.in. prowadzenie nabo¿eñstw, œlubów i pogrzebów, sprawowanie Sakramentu Chrztu Œw., pomoc
przy dystrybucji Komunii Œw.), nie maj¹ jednak mo¿liwoœci samodzielnego
prowadzenia parafii oraz sprawowania Sakramentu Komunii Œw. Mimo, ¿e w
2008 roku Synodalna Komisja Teologii i Konfesji stwierdzi³a, ¿e nie istniej¹
przeszkody natury teologicznej w ordynowaniu kobiet na pos³ugê ksiêdza, a od
2014 r. powrócono do dyskusji w ró¿nych gremiach Koœcielnych w Polsce, to
Synod nie uchwali³ takiej mo¿liwoœci. W tej kadencji Synodu Koœcio³a, która
koñczy siê jesieni¹ tego roku, temat ordynacji kobiet nie bêdzie ponownie podejmowany. Nie jest jednak wykluczone, ¿e synoda³owie podejm¹ dyskusjê w
przysz³oœci. Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce skupia oko³o 70.000
wiernych. S³u¿y w nim 154 duchownych (w tym 11 kobiet diakonów) w 133
parafiach.

W Warszawie w dniach 4-7 kwietnia odby³o siê 23. posiedzenie
Miêdzynarodowego Katolicko-¯ydowskiego Komitetu £¹cznoœci (ILC). Ob
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rady toczy³y siê pod has³em „«Inny» w tradycji ¿ydowskiej i katolickiej:
uchodŸcy w dzisiejszym œwiecie”, a zorganizowa³y je watykañska Komisja
ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem i Miêdzynarodowy Komitet ¯ydowski do spraw Konsultacji Miêdzyreligijnych (IJCIC). Wspó³prowadzili je:
kard. Kurt Koch, stoj¹cy na czele Komisji watykañskiej i Martin Budd, szef
IJCIC. Obrady toczy³y siê w czterech grupach roboczych: na temat uchodŸców, przeœladowania chrzeœcijan, odradzania siê antysemityzmu i wolnoœci
religijnej. Oceniaj¹c w kontekœcie konferencji stosunki katolicko-¿ydowskie
ks. prof. Kamykowski powiedzia³, ¿e nie mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ one idealne i piêkne. „Z obu stron zdajemy sobie sprawê z odradzania siê nieufnoœci i
fobii. Ale trzeba powiedzieæ, ¿e idziemy naprzód, nasze relacje pog³êbiaj¹
siê, a uczestnicy dialogu coraz lepiej siê rozumiej¹. Przed nami wielkie zadanie, aby owoce naszego dialogu by³y jak najlepiej znane we w³asnych
wspólnotach. Katolicy zaanga¿owani w dialog musz¹ te owoce upowszechniaæ wœród katolików, a ¯ydzi, zaanga¿owani w dialog, w swojej wspólnocie”. Wielkim prze¿yciem by³a dla uczestników wizyta na terenie by³ego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Treblince i Muzeum
Historii ¯ydów Polskich w Warszawie. „Wizyta na terenie by³ego obozu by³a
dla wielu osób niezwykle poruszaj¹ca” – powiedzia³ ks. prof. Kamykowski.
Rabin David Rosen odmówi³ modlitwê, w której wspomnia³ dwie postacie
zamordowanych: jednego z rabinów, który id¹c na œmieræ œpiewa³ pieœñ wyra¿aj¹c¹ nadziejê w nadejœcie Mesjasza i Janusza Korczaka. Odmówiono po
hebrajsku dwa Psalmy i modlitwê za zmar³ych – kadisz. Istniej¹cy od 1970
IJCIC jest g³ównym przedstawicielem religii ¿ydowskiej w kontaktach z watykañsk¹ Komisj¹ ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem. Odbywaj¹ siê
cykliczne konferencje, za które odpowiedzialny jest powsta³y równie¿ w 1970
ILC. W jego sk³ad wchodz¹ zarówno duchowni katoliccy, reprezentuj¹cy Stolicê Apostolsk¹, jak i przedstawiciele organizacji ¿ydowskich. Komisja ds.
Kontaktów Religijnych z Judaizmem dzia³a od 1974 w ramach Papieskiej
Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Jej g³ównym zadaniem jest koordynowanie
prac zwi¹zanych z prowadzeniem dialogu z przedstawicielami judaizmu. Na
jej czele stoi z urzêdu przewodnicz¹cy Rady, którym od 2010 r. jest kard.
Kurt Koch.

5 kwietnia w Domu Spotkañ z Histori¹ w Warszawie odby³a siê
promocja ksi¹¿ki „Rodzina Burschów. Opowieœci o polskich ewangelikach”,
któr¹ zorganizowa³o Wydawnictwo „Augustana”. Ks. Jerzy Below, dyrektor
Wydawnictwa przedstawi³ kulisy powstania ksi¹¿ki. Wspomnia³, ¿e jest ona
pomys³em wspó³czesnych potomków rodziny Burschów. Zaznaczy³, ¿e ksi¹¿ka jest wynikiem pracy wielu autorów, co wp³ynê³o na jej charakterystyczny
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styl, ale jest tak¿e jej bogactwem. Dr Aleksander £upienko, pracownik Instytutu PAN, praprawnuk biskupa Burschego przedstawi³ zebranym g³ówne postacie rodzinne i doda³, ¿e omawia ona dzieje oœmiu z rodzeñstwa Burschów.
W jednym tomie po³¹czono czêœæ naukow¹, wspomnieniow¹ i fotograficzn¹.
Czêœæ pierwsza jest pok³osiem sesji naukowych, które odby³y siê w Warszawie i Wiœle z okazji 150. rocznicy urodzin biskupa oraz 70-lecia jego œmierci
w 2012. Druga czêœæ przedstawia wspomnienia spisane przez potomków rodziny Burschów, a trzecia zawiera ilustracje odnalezione w archiwum rodzinnym Stefana Burschego, syna biskupa Juliusza. Ksi¹¿ka pokazuje przebieg procesu, w jakim Burschowie odkrywali swoje przywi¹zanie do polskoœci i Polski. Ich wybór pozosta³ zreszt¹ niezmienny mimo trudnych kolei losu
w okresie okupacji. Jego konsekwencj¹ by³o uznanie rodziny za niemieckich
renegatów, którzy na osobiste polecenie Himmlera mieli zostaæ zlikwidowani. Historia rodziny jest wiêc z jednej strony opowieœci¹ o polskim patriotyzmie, ale tak¿e narracj¹ o awansie spo³ecznym jakiej doœwiadczyli cz³onkowie rodziny.

W koœciele luterañskim w Kutnie dziêki wspó³pracy ekumenicznej
swoje pierwsze nabo¿eñstwo (mszê) mogli odprawiæ 10 kwietnia mariawici.
Bêd¹ siê one odbywaæ w ka¿d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca. W inauguracyjnej
mszy wziêli udzia³: zwierzchnik Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów bp M.
Karol Babi, proboszcz mariawickich parafii w Nowej Sobótce i Kadzid³owej
kap³. M. Felicjan Szymkiewicz, a tak¿e proboszcz administrator parafii luterañskiej w Kutnie ks. Mateusz £aciak. To nie pierwsza wspó³praca obu Koœcio³ów w sprawie wzajemnego u¿yczania œwi¹tyñ. W przesz³oœci luteranie
odprawiali swoje nabo¿eñstwa w koœcio³ach mariawickich w P³ocku i Kadzid³owej, zaœ mariawici mieli mo¿liwoœæ spotykania siê na swoich mszach w
koœciele ewangelickim w Krakowie. Niedawno mariawici w Miñsku Mazowieckim udostêpnili swój koœció³ prawos³awnym. Oba Koœcio³y – Starokatolicki Mariawitów i Ewangelicko-Augsburski – nale¿¹ do Polskiej Rady Ekumenicznej.

W dniu 19 kwietnia obradowa³a Komisja ds. Dialogu miêdzy
Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ (PRE) a Konferencj¹ Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odby³o siê w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski przy Skwerze Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego. Ze strony PRE obradom wspó³przewodniczy³
abp Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny), Prezes PRE, a
ze strony KEP posiedzeniu wspó³przewodniczy³ bp Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz sandomierski. W spotkaniu uczestniczyli tak¿e: bp Jerzy Samiec, ks.
Grzegorz Giemza (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), bp Wiktor Wysoczañski
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(Koœció³ Polskokatolicki), bp Edward Puœlecki (Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny), a z Koœcio³a Rzymskokatolickiego: bp Andrzej Czaja (Opole), bp
Marek Solarczyk (Warszawa-Praga) i ks. S³awomir Paw³owski SAC (Lublin).
Omówiono przebieg Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan w 2016 r. i obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski w ich ekumenicznym wymiarze. Komisja
udzieli³a mandatu osobom odpowiedzialnym za przygotowanie polskiej edycji
broszury na Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan w 2017 r., którego has³o
bêdzie brzmia³o: „Pojednanie – mi³oœæ Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor
5,14–20)”. Komisja zajê³a siê piln¹ kwesti¹ migrantów i uchodŸców w Europie, postanawiaj¹c kontynuowaæ prace nad stanowiskiem Koœcio³ów na ten temat. Omówiono ekumeniczne aspekty Œwiatowych Dni M³odzie¿y w Krakowie, jubileusz 200-lecia Towarzystwa Biblijnego w Polsce w 2016 r. i obchody
500-lecia Reformacji w 2017 r. Ustalono terminy nastêpnych spotkañ (tekst
wydanego komunikatu).

Arcybiskup Uppsali Antje Jackelén, prymas Koœcio³a Luterañskiego Szwecji uczestniczy³a w ostatnich dniach kwietnia w interdyscyplinarnej Europejskiej Konferencji Teologów i Naukowców, która odby³a siê w
³ódzkim Wy¿szym Seminarium Duchownym. W Niedzielê Rogate (1 maja)
wyg³osi³a kazanie w koœciele luterañskim œw. Mateusza w £odzi. Podczas
kazania prymas Szwecji wskaza³a na koniecznoœæ modlitwy, tak¿e wtedy,
kiedy nie czujemy siê na si³ach, by siê modliæ, ale tak¿e wtedy, gdy w³¹czamy siê w modlitwê zboru i nie rozumiemy znaczenia wszystkich s³ów, tak¿e
tych dobrze znanych. – Nie nale¿y zwlekaæ ze zmawianiem Modlitwy Pañskiej czy Wyznania Wiary do momentu, kiedy zrozumiemy ka¿de s³owo, gdy¿
uczestniczenie w modlitwie, wspólne jej mówienie, pozwala na stopniowe
zrozumienie s³ów, którymi siê modlimy. A zatem spokojnie siê módlmy i
œpiewajmy, nawet jeœli pewnoœæ wiary Lutra nie jest dla nas tak oczywista.
W imieniu parafii Arcybiskupkê powita³ proboszcz ks. Micha³ Makula, przypominaj¹c o wieloletnich kontaktach ³ódzkich luteranów ze szwedzkimi
wspó³wyznawcami. W nabo¿eñstwie wzi¹³ równie¿ udzia³ Biskup Koœcio³a
ks. Jerzy Samiec oraz ks. Jan Cieœlar, biskup diecezji warszawskiej, który
poprowadzi³ spowiedŸ i liturgiê komunijn¹, a tak¿e ks. Joel Ingmarsson, kapelan Arcybiskupki. S³owa Ustanowienia Sakramentu O³tarza wypowiedzieli
wspólnie abp Jackelen oraz bp Samiec.

Do modlitwy w intencji chrzeœcijan przeœladowanych w ró¿nych
czêœciach œwiata zachêcaj¹ wiernych biskupi Polskiego Autokefalicznego
Koœcio³a Prawos³awnego (PAKP). W liœcie z okazji obchodzonej pierwszego
maja w Koœcio³ach wschodnich Wielkanocy, hierarchowie prosili te¿ o modli-
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twê o jak najlepsze owoce Soboru Ogólnoprawos³awnego, który odbêdzie siê
w czerwcu w Grecji na Krecie. Wœród tematów tego spotkania biskupi
wspomnieli m.in. misjê Koœcio³a prawos³awnego w dzisiejszym spo³eczeñstwie i nadawanie autonomii lokalnym Koœcio³om, kwestie dotycz¹ce sakramentu ma³¿eñstwa i dialogu z innymi chrzeœcijanami. „W czasie, kiedy
w ró¿nych czêœciach œwiata gin¹ niewinni ludzie i przeœladowani s¹ chrzeœcijanie, a wœród nich tak¿e wierni Cerkwi Prawos³awnej, wznieœmy nasz¹
modlitwê za pokój ca³ego œwiata i sta³oœæ œwiêtych Bo¿ych Koœcio³ów” – zaapelowali prawos³awni biskupi. W tym kontekœcie przytoczyli s³owa œw. Bazylego Wielkiego: „Poprzez Zmartwychwstanie Chrystus zburzy³ plany niewiernych, runê³y knowania wodzów i prawodawców narodu, Zmartwychwstanie zburzy³o ich czarne zamys³y i wystêpne cele”. Biskupi zachêcili te¿
wiernych do moralnego doskonalenia siê, które pomo¿e zrozumieæ wyzwania
wspó³czesnoœci: podzia³ów, wrogoœci, konfliktów oraz wszelkiej niesprawiedliwoœci.
28 maja odby³a siê w Kamieniu Œl¹skim Miêdzynarodowa Konferencja Teologiczna „Aktualny stan ekumenii” zorganizowana przez Wydzia³
Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Goœciem honorowym spotkania by³ kardyna³ Walter Kasper, b. przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Trzy g³ówne wyst¹pienia konferencji dotyczy³y sytuacji ekumenicznej w
Polsce (bp Andrzej Czaja, ordynariusz opolski), na œwiecie (kard. Walter Kasper) oraz perspektywy historycznej (abp Alfons Nossol, arcybiskup-senior diecezji opolskiej). Omawiaj¹c stan œwiatowego dialogu ekumenicznego oraz perspektywy na przysz³oœæ w kontekœcie 500-lecia Reformacji, kardyna³ Walter
Kasper podkreœli³, ¿e rok jubileuszowy 2017 nie mo¿e byæ koñcem ekumenicznych d¹¿eñ. Decyduj¹ce bêdzie to, co stanie siê po tym czasie, jakie kroki zostan¹ podjête – powiedzia³ watykañski hierarcha. Myœlê ¿e rok 2017 bêdzie
czasem pog³êbienia modlitwy o jednoœæ chrzeœcijan, pracy nad Bibli¹ i ¿e od
wewn¹trz bêdziemy zrastali siê ze sob¹ – doda³. Powo³uj¹c siê na przyk³ad
Wspólnoty Anglikañskiej, która w Rzymie ma swój instytut badawczy z zapleczem bibliotecznym oraz biskupa, reprezentuj¹cego tradycjê anglikañsk¹,
stwierdzi³, ¿e podobne rozwi¹zanie by³oby wskazane w stosunku do Koœcio³ów
ewangelickich, aby wzmocniæ dialog teologiczny. Z kolei abp Alfons Nossol
nawi¹zuj¹c do swoich doœwiadczeñ ekumenicznych oraz s³ów papie¿a Franciszka, podkreœli³, ¿e „potrzebujemy wci¹¿ chrzeœcijañskiego trójk¹ta wyra¿aj¹cego siê w katolickiej szerokoœci, ewangelickiej g³êbi oraz w prawos³awnej
perspektywy Ducha Œwiêtego.” Abp senior przypomnia³, ¿e ekumenizm musi
te¿ pozostaæ pojednan¹ ró¿norodnoœci¹. Potrzebujemy otwartoœci. Nie ma autentycznego chrzeœcijañstwa bez ekumenicznego otwarcia – doda³. Czêœæ refe
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ratow¹ zakoñczy³ jeden ze wspó³organizatorów konferencji ks. prof. Zygfryd
Glaeser z Opola, który mówi³ o mi³osierdziu jako ekumenicznym paradygmacie, odnosz¹c siê nie tylko do papieskich dokumentów, ale i wspólnego, rzymskokatolicko-luterañskiego doœwiadczenia wyra¿onego w dokumencie „Od konfliktu do komunii”. S³owa pozdrowienia przekaza³ biskup diecezji katowickiej
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego ks. Marian Niemiec, pe³ni¹cy równie¿
funkcjê przewodnicz¹cego Œl¹skiego Oddzia³u Polskiej Rady Ekumenicznej.
Rok 2017 ma pokazaæ jak wiele ³¹czy katolików i ewangelików – zaapelowa³
bp Niemiec. W imieniu Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego
przemówi³ ks. mitrat Eustachy Strach, duszpasterz prawos³awnych na OpolszczyŸnie, proboszcz parafii prawos³awnej w Kêdzierzynie. Podczas konferencji
odby³a siê równie¿ prezentacja „Encyklopedii ekumenizmu w Polsce (19642014). O. prof. Zdzis³aw Kijas, bêd¹cy jednym z redaktorów publikacji, przedstawi³ jej strukturê oraz historiê.

W Warszawie z okazji jubileuszu 200-lecia istnienia Towarzystwa
Biblijnego w Polsce zorganizowano okolicznoœciowy koncert, sesjê popularnonaukow¹ oraz ekumeniczne nabo¿eñstwo dziêkczynne. Pierwszym akcentem
obchodów jubileuszowych by³ koncert Beaty Bednarz, który odby³ siê 3 czerwca w koœciele zielonoœwi¹tkowym. Nastêpnego dnia w Bibliotece Narodowej
mia³a miejsce sesja popularnonaukowa, podczas której przypominano historiê
Towarzystwa Biblijnego w Polsce, a tak¿e mówiono o obecnej dzia³alnoœci tej
ekumenicznej organizacji. – „Dzia³ania Towarzystwa Biblijnego w Polsce to
nie fakt medialny czy wirtualny, lecz historyczny” – podkreœla³ prezes Towarzystwa Biblijnego (TB) bp Edward Puœlecki. Pozdrowienia przekazali przedstawiciele organizacji wspó³pracuj¹cych z Towarzystwem Biblijnym w Polsce
– Jutta Henner z Austriackiego Towarzystwa Biblijnego oraz ks. Jan Stefanów
ze Zgromadzenia Katolickiej Federacji Biblijnej. Dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Ma³gorzata Platajs opowiada³a o historii tej organizacji. –
„Mo¿na powiedzieæ, ¿e Towarzystwa Biblijne by³y swego rodzaju pierwszym
ruchem ekumenicznym, powsta³ym na bazie ruchu przebudzeniowego” – mówi³a. Z kolei prof. Janusz Maciuszko zaprezentowa³ wybrane sylwetki biblistów i t³umaczy wspó³pracuj¹cych z Towarzystwem Biblijnym. Podczas spotkania w Bibliotece Narodowej odby³a siê równie¿ prezentacja najnowszego
wydawnictwa Towarzystwa Biblijnego w Polsce – ekumenicznego przek³adu
Ksi¹g Historycznych Starego Testamentu. Jest to ju¿ czwarty wydany tom Starego Testamentu w tym przek³adzie. Do wydania ostatniego, a tym samym
ca³ej Biblii, pozosta³y ju¿ tylko Ksiêgi Prorockie. Towarzystwo Biblijne ma
nadziejê, ¿e uda siê to jeszcze w tym roku. Tom z Ksiêgami Historycznymi
zaprezentowa³ Jerzy Betlejko, cz³onek redakcji naukowej przek³adu. Mówi³
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równie¿ o tym, jak wygl¹daj¹ kolejne etapy prac nad przek³adem: t³umaczenie,
redakcja, konsultacje. W zwi¹zku z jubileuszem Towarzystwo Biblijne w Polsce przyzna³o osobom zas³u¿onym dla tej organizacji okolicznoœciowe medale.
Uhonorowani zostali: by³a wieloletnia dyrektor TB Barbara Enholc-Narzyñska,
by³y przewodnicz¹cy Komitetu Krajowego TB bp Zdzis³aw Tranda, wieloletni
pracownik TB Emma Nawrocka, a tak¿e wspomniani ju¿ wczeœniej Jutta Henner i ks. Jan Stefanów. Ostatniego dnia obchodów jubileuszowych, 5 czerwca, w
koœciele luterañskim Œw. Trójcy w Warszawie odby³o siê ekumeniczne nabo¿eñstwo dziêkczynne. Kazania wyg³osili abp Marian Go³êbiewski z Koœcio³a Rzymskokatolickiego i bp Edward Puœlecki w Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego. – „Czytanie Biblii jest uczeniem siê spojrzenia na œwiat oczyma Boga” –
mówi³ katolicki hierarcha. Z kolei bp Puœlecki zwraca³ uwagê na to, ¿e Towarzystwo Biblijne wyprzedzi³o wiele m³odszych Koœcio³ów i organizacji ekumenicznych. „Uwa¿am, ¿e nie tylko jedenaœcie Koœcio³ów cz³onkowskich, ale
wszystkie Koœcio³y pos³uguj¹ce siê jêzykiem polskim s¹ beneficjentami dzia³alnoœci Towarzystwa Biblijnego w Polsce” – zaznaczy³ duchowny metodystyczny.
Opracowa³: Karol Karski
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ENCYKLOPEDIA EKUMENIZMU W POLSCE
(1964 – 2014)
pod redakcj¹ ks. Józefa Budniaka,
ks. Zygfryda Glaesera, Tadeusza Ka³u¿nego SCJ,
Zdzis³awa J. Kijasa OFMConv,
Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Paw³a II 2016, 560 s.

W Kamieniu Œl¹skim w diecezji opolskiej, w obecnoœci kard. Waltera
Kaspera zaprezentowano 28 maja 2016 r. „Encyklopediê ekumenizmu w Polsce (1964-2014)”. Okazj¹ by³a odbywaj¹ca siê w tym miejscu miêdzynarodowa konferencja naukowa pod tytu³em: „Aktualny stan ekumenii”, z udzia³em
by³ego przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan.
Dzie³o pod redakcj¹ czterech tuzów katolickiej ekumenii w Polsce, ksiê¿y profesorów – Józefa Budniaka, Zygfryda Glaesera, Tadeusza Ka³u¿nego i
Zdzis³awa J. Kijasa wzbudza ambiwalentne uczucia: z jednej strony cieszy, a z
drugiej strony budzi powa¿ny niedosyt, ¿eby nie powiedzieæ – zawód. Od razu
trzeba jednak powiedzieæ, ¿e dotyczy to tylko jednego aspektu ksi¹¿ki, mianowicie hase³ osobowych.
Powodem radoœci jest bezprecedensowy charakter dzie³a, jedynego takiego w Polsce, a mo¿e nawet na œwiecie. To bardzo dobrze œwiadczy o zapleczu
naukowym polskiej ekumenii. Teologowie ekumeniœci pomyœleli o tym, aby
nasze niema³y dorobek w tym zakresie zebraæ i opisaæ.
Redaktorzy i zarazem autorzy wykonali kawa³ dobrej roboty. Na ponad
120 stronach zaprezentowali nam syntetycznie (przy pomocy luteranina prof.
Karola Karskiego i ks. prof. Wojciecha Hanca) pocz¹tki i rozwój ruchu ekumenicznego w Polsce, obecne struktury ekumeniczne, duchowe aspekty polskiej
ekumenii, przebieg miêdzywyznaniowych dialogów doktrynalnych i praktyczne
formy dzia³alnoœci ekumenicznej w Polsce. W aneksach znajdziemy sk³ady
personalne struktur ekumenicznych, dokumenty Koœcio³ów chrzeœcijañskich i
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instytucji ekumenicznych w Polsce oraz dokumenty dialogów miêdzykoœcielnych. Te partie ksi¹¿ki nie budz¹ zastrze¿eñ.
Krytyczne uwagi prowokuje natomiast czêœæ druga, gdzie pomieszczono
sylwetki polskich ekumenistów. Uderza przede wszystkim brak osób z krêgu
Klubów Inteligencji Katolickiej, œrodowiska „Znak” i „Tygodnika Powszechnego”. To oni byli awangard¹ ekumeniczn¹ w Polsce, wyprzedzaj¹c duchowieñstwo. Ich zas³ugi s¹ nie do przecenienia, dlatego pominiêcie tych osób sprawia, ¿e „Encyklopedia” nie daje pe³nego obrazu ekumenicznego zaanga¿owania Koœcio³a katolickiego w Polsce.
W ksi¹¿ce brak naprawdê wielkich nazwisk takich jak: prof. Janusz Bogucki, ks. Adam Boniecki, Halina Bortnowska, Anna Morawska, o. Stanis³aw
Musia³, Jerzy Nowosielski, Jerzy Turowicz, Aniela Urbanowicz, ks. Jan Zieja,
prof. S³awomir Jacek ¯urek i wiele innych.
W recenzji w „Jednocie” Dariusz Bruncz zauwa¿y³, ¿e liczba wpisów
dotycz¹ca œwieckich jest pora¿aj¹co skromna. Zdaniem luterañskiego publicysty mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e polski ekumenizm to duchowni ze stopniami
naukowymi. A mo¿e – docieka Bruncz – to nie tylko „smutne wra¿enie”, a „po
prostu rzeczywistoœæ ukazuj¹ca polski ekumenizm jako zbyt naukowy i sklerykalizowany”. Gdyby uwzglêdniono – to ju¿ uwaga ni¿ej podpisanego – wymienione wy¿ej osoby œwieckie, dysproporcja: laikat-duchowni by³aby mniejsza.
Redaktorzy „Encyklopedii” wpadli w pu³apkê instytucjonalizmu, zamieszczaj¹c biogramy osób pe³ni¹cych funkcje w gremiach ekumenicznych.
Jest to podejœcie ryzykowne, bo nie zawsze taka dzia³alnoœæ wynika z potrzeby
serca, a jest efektem nominacji biskupa czy – w przypadku Koœcio³ów nurtu
protestanckiego – oddelegowania przez w³adze koœcielne. Dla wielu z „funkcjonariuszy” ekumenizm skoñczy³ siê w momencie, kiedy przestali pe³niæ swoje funkcje. Œledzê doœæ bacznie wydarzenia ekumeniczne w Polsce na przestrzeni prawie 40 lat i doprawdy zdumiewa mnie obecnoœæ niema³ej grupy
osób, o których dzia³alnoœci dla poprawy stosunków miêdzywyznaniowych nie
s³ysza³em zgo³a nic.
Natomiast dla wielu takich, którzy dzia³aj¹ z potrzeby serca i wiele uczynili dla sprawy jednoœci zabrak³o miejsca w „Encyklopedii”.
W szablonie „funkcja ekumeniczna” nie znajdzie siê miejsce dla takich
ludzi jak œp. kap³an £ukasz Maria Kaczorek, który by³ najbardziej zaanga¿owanym ekumenicznie duchownym mariawickim i przyczyni³ siê do tego, ¿e
biskup rzymskokatolicki po raz pierwszy przekroczy³ progi œwi¹tyni mariawickiej. Tego kryterium nie spe³nia te¿ proboszcz parafii b³. Edmunda Bojanowskiego na warszawskim Ursynowie, ks. Adam Zelga, który organizuje nabo¿eñstwa ekumeniczne poza oficjalnym nurtem i wspó³pracuje na co dzieñ z
niekatolikami.
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Przy takim za³o¿eniu nie dziwi tak bardzo, ¿e zabrak³o miejsca dla prawos³awnego teologa i dyplomaty, dr. Micha³a Klingera, cz³owieka o ekumenicznej
duszy, autora wstrz¹saj¹cego tekstu w „Gazecie Wyborczej” z pierwszego okresu naszej niepodleg³oœci, w którym wyrazi³ akt skruchy wobec grekokatolików.
Na pewno to nie wszystkie nazwiska osób godnych miejsca w „Encyklopedii ekumenizmu”. Powodem tych braków nie by³a ignorancja redaktorów,
lecz – jak siê wydaje – niedostateczne wsparcie ze strony osób, do których
zwracali siê oni o pomoc.
Autorzy „Encyklopedii” pisz¹ we wstêpie: „Z przykroœci¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e nie zawsze proœba redaktorów o pomoc w kompletowaniu materia³ów
s³u¿¹cych do realizacji niniejszego projektu spotyka³a siê z przyjêciem. Czasem mimo ponawianych prób o podjêcie wspó³pracy, pozosta³y one bez odpowiedzi b¹dŸ te¿ przys³ano jedynie zdawkowe informacje, które nale¿a³o gruntownie weryfikowaæ lub odrzuciæ”.
To prawda. Mo¿e to zaœwiadczyæ tak¿e ni¿ej podpisany, który – mimo
szczerych chêci, pracuj¹c nad kilkoma ksi¹¿kami – nie by³ w stanie bardziej
pomóc redaktorom „Encyklopedii”.
Wydaje siê, ¿e rozwi¹zaniem – przynajmniej w przypadku wielkich postaci polskiej ekumenii – mog³o byæ opracowanie przez redaktorów bodaj
skromnych biogramów, w oparciu o dostêpne pod rêk¹ informacje w internecie
i literaturze religijnej.
W ten sposób braki nie by³yby tak dotkliwe.
Zastosowana przez redaktorów periodyzacja (1964-2014) pokrywa siê z
okresem zaanga¿owania ekumenicznego Koœcio³a rzymskokatolickiego, choæ
„Encyklopedia” wykracza poza ten period, m.in. wspominaj¹c o inicjatywach
na rzecz jednoœci podejmowanych przez Koœcio³y nierzymskokatolickie jeszcze przed drug¹ wojna œwiatow¹.
Nienajlepszym rozwi¹zaniem by³o ograniczenie spektrum ekumenistów
niekatolickich do przedstawicieli Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie
Ekumenicznej. To sprawi³o, ¿e nie znajdziemy w „Encyklopedii” takich nazwisk jak np. adwentysta ks. prof. Zachariasz £yko, szczery ekumenista, czy
ks. Mieczys³aw Kwiecieñ, ewangeliczny chrzeœcijanin, wieloletni wspó³pracownik „Jednoty”, jeden z t³umaczy Nowego Testamentu w „Ekumenicznym
Przek³adzie Przyjació³”.
Jeszcze drobna uwaga: Miko³aj Koz³owski nie jest kap³anem Koœcio³a
Prawos³awnego, lecz osob¹ œwieck¹, wyk³adowc¹ w Prawos³awnym Seminarium Duchownym w Warszawie.
W biogramie baptysty ks. Aleksandra Kircuna – seniora mo¿na by³o napisaæ, ¿e zmar³ w drodze na nabo¿eñstwo ekumeniczne w katolickim koœciele
œw. Marcina, bo to mia³o wymiar symbolu.
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Mimo tych wiêkszych i mniejszych zastrze¿eñ nie mo¿na siê nie zgodziæ
z redaktorami „Encyklopedii”, ¿e jest ona swoist¹ „kronik¹” wydarzeñ i osób,
instytucji i dzie³, które by³y i s¹ zaanga¿owane w dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ w
Polsce na przestrzeni ostatniego pó³wiecza.
To dzie³o bêd¹ce ewenementem w literaturze œwiatowej. Nie dorównuj¹
„Encyklopedii” dotychczas wydane leksykony, bo ¿aden z nich nie mia³ charakteru narodowego i posiada³ znacznie mniejszy zakres.
„Encyklopedia” jest niew¹tpliwie sukcesem edytorskim trzech teologicznych oœrodków naukowych: katowickiego, krakowskiego i opolskiego.
Redaktorom trzeba ¿yczyæ w najbli¿szej przysz³oœci dodruku. Ale koniecznie z aneksem.
Grzegorz Polak
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RODZINA BURSCHÓW.
OPOWIEŒCI O POLSKICH EWANGELIKACH
pod redakcj¹ prof. Karola Karskiego
i dr. Aleksandra £upienki,
Bielsko-Bia³a: Wydawnictwo Augustana 2016, 304 s.

Dla osób takich, jak choæby ni¿ej podpisany, dla których bp Juliusz Bursche z racji swego mêczeñstwa, niez³omnej wiary i niewzruszonych zasad jest
„ewangelickim œwiêtym”, ksi¹¿ka „Rodzina Burschów. Opowieœci o polskich
ewangelikach” w pewnym sensie mo¿e byæ lektur¹ trudn¹.
Trudn¹ dlatego, ¿e „odbr¹zawia” jednoznacznie pozytywny w polskim
piœmiennictwie religijnym wizerunek biskupa, jako wielkiego polskiego patrioty
i wybitnego zwierzchnika Koœcio³a.
Lektura ksi¹¿ki nie zm¹ci zasadniczo tego obrazu, ale sprowokuje do pytañ: jakim cz³owiekiem by³ bp Bursche, czy zawsze postêpowa³ zgodnie z
etyk¹ chrzeœcijañsk¹, czy nie nadu¿ywa³ swojego stanowiska do za³atwiania
ambicjonalnych, osobistych interesów?
Takie pytania cisn¹ siê na usta zw³aszcza po lekturze artyku³u Tadeusza
Stegnera „Ks. Juliusz Bursche jako generalny superintendent Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie Polskim w latach 1904-1914”. W tekœcie
tym pojawia siê w¹tek rywalizacji o pierwszeñstwo w warszawskim zborze
luterañskim pomiêdzy ks. Juliuszem Burschem a ks. Julianem Machlejdem.
W szranki stanê³y dwie wielkie indywidualnoœci, z których jedna (Bursche)
mia³a poparcie konsystorza, a druga (Machlejd) – kolegium koœcielnego. Ks.
Bursche zostaj¹c superintendentem generalnym nie zrezygnowa³ – tak jak jego
poprzednicy – z intratniejszej posady pierwszego proboszcza (na tym stanowisku widzia³o kolegium ks. Machlejda), co by³o powodem pos¹dzenia go o pazernoœæ.
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Przysz³y biskup dla realizacji swoich ambicjonalnych celów sprzymierzy³
siê z niemieckimi zborownikami, co z zewn¹trz wygl¹da³o na konflikt narodowoœciowy w warszawskiej parafii. Szkodzi³o to wizerunkowi spo³ecznoœci
ewangelickiej, daj¹c pretekst do ataków ze strony prasy rzymskokatolickiej i
oskar¿ania przysz³ego biskupa o sympatie proniemieckie.
Tymczasem ks. superintendent Bursche, gor¹cy polski patriota, zbli¿y³ siê
do niemieckich zborowników po to, aby przy ich pomocy przeforsowaæ takie
zmiany w regulaminie wewnêtrznym wyboru do w³adz parafii, by uniemo¿liwiæ elekcjê swojego adwersarza. Gdy to siê nie uda³o, wykorzystuj¹c fakt, ¿e
zastêpowa³ prezesa konsystorza, zwolni³ ks. Machlejda z obowi¹zków pastorskich „na terenie ca³ego obwodu konsystorskiego”.
Ks. Machlejd okaza³ siê cz³owiekiem du¿ej klasy, bo – dla dobra Koœcio³a – zrezygnowa³ z pracy duszpasterskiej. O swój status materialny nie musia³
siê martwiæ, gdy¿ by³ znakomicie prosperuj¹cym przedsiêbiorc¹.
Ca³a ta historia pokazuje, ¿e nawet ludzie wielcy potrafi¹ byæ ma³ostkowi.
Nie przeszkadza to jednak widzieæ w biskupie Burschem wybitnego
zwierzchnika Koœcio³a, którego wizja ewangelicyzmu opartego na ¿ywiole polskim wychodzi³a daleko poza granice Kongresówki.
Mia³ przeciwko sobie wielu wrogów w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim przed i po 1918 r., a i polityka w³adz RP nie za bardzo sprzyja³a d¹¿eniom
biskupa Burschego, choæ reprezentowa³ on z podziwu godn¹ lojalnoœci¹ i zaanga¿owaniem polsk¹ racjê stanu.
To wszystko blednie wobec bezprzyk³adnej wrogoœci wspó³wyznawców z
Rzeszy Niemieckiej. Jak pisze w artykule „Narodowa to¿samoœæ i dzia³alnoœæ
koœcielna Juliusza Burschego oraz spory wokó³ misji i pozycji Koœcio³ów
ewangelickich w Polsce w latach 1918-1942” ks. Bernd Krebs, jesieni¹ 1939 r.
wydarzy³o siê coœ niewiarygodnego. Wed³ug list sporz¹dzonych wspólnie
przez donosicieli ewangelików z niemieckiej grupy narodowoœciowej oraz Wydzia³ Zagraniczny Niemieckiego Koœcio³a Ewangelickiego, grupy operacyjne
niemieckiej S³u¿by Bezpieczeñstwa oraz gestapo aresztowa³y biskupa Burschego i ca³¹ rzeszê duchownych i œwieckich reprezentuj¹c¹ „polski ewangelicyzm”.
Bp Bursche zap³aci³ ¿yciem za realizacjê swojej wizji, za opowiedzenie
siê za Polsk¹.
Ksi¹¿ka wydana przez „Augustanê” pozwala te¿ poznaæ Biskupa-Mêczennika z ma³o znanej strony.
Prof. Karol Karski pisze o dzia³alnoœci biskupa Burschego na miêdzynarodowej niwie koœcielnej i ekumenicznej, co stawia go w rzêdzie polskich prekursorów jednoœci chrzeœcijan. Uczestniczy³ w posiedzeniach Ruchu Praktycz-
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nego Chrzeœcijañstwa oraz Œwiatowego Zwi¹zku Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami za poœrednictwem Koœcio³ów. To on zg³osi³ wniosek o przyst¹pienie Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego do Œwiatowej Rady Koœcio³ów
(uczestniczy³ w posiedzeniu w Utrechcie, które powo³a³o do ¿ycia Komitet
Tymczasowy ŒRK).
Kapitalny jest artyku³ prof. Juliusza Gardawskiego, prawnuka biskupa,
który nie tylko t³umaczy motywy, jakimi kierowa³ siê pastor Bursche przyjmuj¹c opcjê polsk¹ i realizuj¹c polsk¹ wersjê luteranizmu, ale ukazuje go jako
estetê, który wraz z braæmi s³ucha³ arcydzie³ muzyki klasycznej, sam gra³ na
fortepianie, a w swojej posiad³oœci w Wiœle pielêgnowa³ ogród. Prof. Gardawski kreœli te¿ obraz swego pradziadka jako pracowitego i sumiennego, a przy
tym pogodnego cz³owieka (choæ z fotografii spogl¹da na nas dumna, w³adcza,
a nawet surowa twarz), który kocha³ ¿ycie, dopóki nie amputowano mu stopy
by³ zapalonym turyst¹ i znajdywa³ przyjemnoœæ w zakosztowaniu dobrego
wina.
Bohaterem tej ksi¹¿ki jest nie tylko najwiêkszy z rodu Burschów, lecz
tak¿e jego najbli¿si krewni.
Biskup-mêczennik przyæmi³ swoj¹ s³aw¹ innych cz³onków swojej licznej
rodziny. Dlatego za kapitalny nale¿y okreœliæ pomys³, aby opisaæ losy i przedstawiæ zas³ugi tak¿e jego braci i kobiet z tego rodu.
Burschowie bowiem to niezwyk³a rodzina, która da³a Polsce wspania³ych
duchownych, architektów, in¿ynierów, prawników, lekarzy, naukowców, s³owem – wspó³tworzy³a polskie elity.
By³a to rodzina o wysokiej, wysublimowanej kulturze, której cz³onkowie
tworzyli arystokracjê ducha, rozmi³owan¹ w literaturze i klasycznej muzyce.
Burschowie to idealny wzorzec dla wspó³czesnych Polaków jako przyk³ad patriotyzmu, opartego na wartoœciach chrzeœcijañskich, solidarnoœci rodzinnej i ewangelickim etosie pracy. To tak¿e przyk³ad rodziny zaanga¿owanej
spo³ecznie, wykuwaj¹cej swoj¹ wielkoœæ w pozytywistycznym trudzie, ale tak¿e zdolnej – gdy zajdzie taka potrzeba – do najwiêkszych ofiar dla ojczyzny.
Takich rodzin ewangelickich by³o i jest wiêcej, dlatego nale¿y ubolewaæ,
¿e Sejm RP nie zdoby³ siê na to, aby rok 2017 og³osiæ Rokiem Reformacji. To
policzek dla córek i synów Reformacji, którzy – tak jak rodzina Burschów –
s³u¿yli wiernie Polsce i nie wahali siê oddaæ za ni¹ ¿ycie. To brak elementarnej
przyzwoitoœci i arogancji wobec Koœcio³a, który tak piêknie siê zapisa³ w naszych dziejach.
Grzegorz Polak
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BP JAN SZAREK
NIOS£A MNIE RADOŒÆ S£U¯BY.
WSPOMNIENIA Z CZASÓW PRZEMIAN
Bielsko-Bia³a: Wydawnictwo Augustyna 2016, 272 s.

Ksi¹dz profesor Józef Tischner napisa³ wiele lat temu ksi¹¿kê zatytu³owan¹ „Nieszczêsny dar wolnoœci”, w której odnosi³ siê do sposobu, w jaki radzimy sobie jako polskie spo³eczeñstwo z odzyskan¹ wolnoœci¹ osobist¹, polityczn¹ i ekonomiczn¹ w 1989 r. Mam przed sob¹ ksi¹¿kê zawieraj¹c¹ wspomnienia Ksiêdza Biskupa Jana Szarka z jego przebytej drogi ¿ycia i s³u¿by
duszpasterskiej. Jej Autor w ci¹gu dekady sprawowania urzêdu Biskupa Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego ju¿ w dobie III Rzeczypospolitej w latach
1991-2001, dobrze spo¿ytkowa³ ów dar wolnoœci w odniesieniu do kierowanego
przez siebie Koœcio³a, ale te¿ co do rodziny Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej
Radzie Ekumenicznej, której Prezesem by³ w latach 1993-2001. Potrafi³ dostrzec szanse zwi¹zane z wieloma obszarami duszpasterstwa, s³u¿by samarytañskiej dla potrzebuj¹cego cz³owieka, misji i ewangelizacji oraz ekumenii.
Trawestuj¹c powiedzenie prezydenta USA, swego imiennika – Johna – F. Kennedy’ego nie pyta³ o to, co Koœció³ mo¿e zrobiæ dla niego, ale o to, co on móg³by zrobiæ dla Pana Koœcio³a.
Ca³kowicie zgadzam siê ze s³owami ekumenisty – redaktora Grzegorza
Polaka, który stwierdzi³ – „S³yszy siê czasem opiniê, ¿e spo³eczeñstwo polskie
zainteresowa³o siê ewangelicyzmem na dobre dopiero wówczas, gdy premierem RP zosta³ luteranin, prof. Jerzy Buzek. Ja natomiast uwa¿am, ¿e jeszcze
przed nim wiele dla spopularyzowania ewangelicyzmu uczyni³ bp Szarek. By³
on widoczny w mediach nie tylko z racji swego s³usznego wzrostu, ale po pro-
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stu dlatego, ¿e aktywnie uczestniczy³ w licznych uroczystoœciach o charakterze
pañstwowym, patriotycznym i koœcielnym”1 .
Dodaæ nale¿y jednak, i¿ rzeczony „s³uszny wzrost” pomaga³, zapobiegaj¹c eliminacji obecnoœci medialnej reprezentantów Koœcio³ów nierzymskokatolickich, w zwi¹zku z ró¿nymi uroczystoœciami, tak o charakterze pañstwowym,
jak i religijnym, transmitowanymi przez telewizjê publiczn¹ i stacje prywatne
w latach 1991-2001.
Ksi¹¿ka wspomnieniowa Ks. Biskupa ukaza³a siê drukiem na uroczystoœæ Jego 80. urodzin, w dniu 13 lutego 2016 r.2 Struktura wewnêtrzna dzie³a
opiera siê na wstêpie zredagowanym przez Jaros³awa K³aczkowa, s³owa Autora, piêciu rozdzia³ów, a tak¿e za³¹cznika zawieraj¹cego fragmenty wyst¹pieñ,
wywiadów oraz wypowiedzi Biskupa, pochodz¹cych z okresu pe³nienia przez
niego urzêdu zwierzchnika polskiego Koœcio³a luterañskiego, oraz – bibliografii
publikacji Autora z lat 1962-2014, z których 24 wypowiedzi za rok 2008 obejmuj¹ zapis o charakterze netograficznym. Walorem publikacji jest rozbudowana dokumentacja fotograficzna pochodz¹ca ze zbiorów Biskupa, z której wiêkszoœæ to reprodukcja zdjêæ kolorowych. Zwa¿ywszy na wspomnieniowy charakter ksi¹¿ki, zosta³a ona napisana w oparciu o podejœcie chronologiczne.
Interesuj¹ce jest zbudowanie rozdzia³ów 2, 3 oraz 4 w oparciu o system „dekadowy”, czyli czterech dziesiêcioleci w ¿yciorysie J. Szarka, z których ka¿dy
by³ zwi¹zany z ró¿nymi ramami terytorialnymi pos³ugi duszpasterskiej i odmiennymi zadaniami, które Autor wspomnieñ realizowa³.
Rozdzia³ 1 poœwiêcony jest dzieciñstwu, m³odoœci, kszta³towaniu siê powo³ania i pierwszych form aktywnoœci na rzecz bielskiej parafii, a nastêpnie
studiom teologicznym w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej usytuowanej
wówczas w Chylicach ko³o Warszawy, praktykom studenckim, przewodnikom
wiary, a tak¿e pobytowi studyjnemu na wydziale teologicznym uniwersytetu w
Halle.
Rozdzia³ 2 obejmuje kwestie dotycz¹ce zmian w ¿yciu rodzinnym Autora
i pracy duszpasterskiej w Diecezji Mazurskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, ordynacji, wikariatu i probostwa w Gi¿ycku. Otrzymujemy tu obraz
pos³ugi pastorskiej w tym konkretnym kontekœcie zagadnieñ narodowoœcio1
G. Polak, Biskup Jan Szarek w 65. rocznicê urodzin, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, r. XVII:
2001, nr 1(47), s. 150.
2
Informacje biograficzne dotycz¹ce J. Szarka zawarte s¹ m.in. w artykule J. Grossa, Curriculum Vitae
Ksiêdza Biskupa Jana Szarka, „Ewangelik Pszczyñski”, nr 1-2/1996, s. 4-5, a tak¿e w nocie biograficznej Jego
dotycz¹cej, jako dzia³acza ruchu ekumenicznego, w monografii K. Karskiego, Od Edynburga do Porto Alegre: Sto
lat d¹¿eñ ekumenicznych, Warszawa 2007, s. 391.

179

RECENZJE

wych, spo³ecznych, politycznych, ale te¿ tych podstawowych dla s³u¿by duchownego w wymiarze komunikacyjnym i w tym¿e rozdziale Czytelnicy odnajd¹ opis wielu „przygód” z tym zwi¹zanych. Wieñczy go podsumowanie
okresu mazurskiego w ¿yciu i pos³udze Autora w latach 60. XX wieku.
Rozdzia³ 3 swoim zakresem czasowym obejmuje dwie dekady: lata 70.
XX wieku zwi¹zane z prac¹ w charakterze wikariusza senioralnego, a nastêpnie II proboszcza parafii w Bielsku, zwieñczone wyborem w 1979 r. na urz¹d
konseniora Diecezji Cieszyñskiej oraz lata 80. XX wieku, zwi¹zane z pos³ug¹
zarazem proboszcza tego¿ zboru i seniora Diecezji Cieszyñskiej. Znajdziemy
w tym rozdziale wiele istotnych informacji z ró¿nych obszarów duszpasterskich, takich jak np. ewangelizacja, diakonia, rozwój partnerstw zagranicznych, wydawnictwa i powo³anie pierwszej ksiêgarni ewangelickiej „Logos” w
Cieszynie, a tak¿e opis pomocy w odniesieniu do ¿ywnoœci, leków, odzie¿y itp.
przekazywanej nie tylko do wewn¹trz Jednoty ale tak¿e na zewn¹trz, g³ównie
po wprowadzeniu stanu wojennego, dziêki czemu Koœció³ Ewangelicko-Augsburski „wyszed³ ze swoistego ukrycia” (s. 91) . Tu te¿ ukaza³ Autor inicjatywy
oœwiatowe realizowane w swojej diecezji.
Rozdzia³ 4 w ca³oœci poœwiêcony jest okresowi 1991-2001, gdy J. Szarek
by³ zwierzchnikiem Koœcio³a oraz prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej w
latach 1993-1996 oraz 1996-2001. To rozdzia³ obszerniejszy treœciowo i kluczowy dla kszta³tu wolnoœci polskiego luteranizmu 1. dekady III RP. Znajduj¹ siê
w nim refleksje o krajowym i miêdzynarodowym wymiarze Jego przywództwa
koœcielnego na wielu obszarach, z wielokrotnie czynionymi odniesieniami do
ekumenizmu.
Rozdzia³ 5 dotyczy ¿ycia Autora w warunkach „dynamicznej” emerytury,
obfituj¹cej w ró¿norodne doœwiadczenia, w tym z trzech podró¿y do Australii,
gdzie mieszka córka Biskupa i Jego Ma³¿onki – Anieli Szarek, z domu Bujak.
Szczególnie w rozdzia³ach 2 i 3 znajdziemy wiele istotnych informacji
dotycz¹cych konkretnych przyk³adów realizacji polityki wyznaniowej w³adz
wojewódzkich i centralnych wobec luteranizmu polskiego (np. s. 47, 48, 49,
52). Znajdziemy odniesienia do sposobu traktowania ludnoœci mazurskiej, które
to zagadnienie bada³ m.in. prof. Andrzej Sakson z Instytutu Zachodniego w
Poznaniu, a od strony duszpasterskiej m.in. duchowny Koœcio³a luterañskiego
ks. dr Alfred Jagucki. Np. na s. 58-59 wspomnieñ J. Szarka znajdziemy opis
szykan w³adz wobec Mazurów, w tym wymuszania zakazu pos³ugiwania siê
jêzykiem niemieckim w dzia³aniach pastorów. Z kolei s. 59-60 dotycz¹ szykan
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stosowanych przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa i sta³ej obserwacji budynku parafii
w Gi¿ycku. Na ¿¹danie w³adz, ks. J. Szarek zosta³ skreœlony z listy kandydatów na konseniora Diecezji Mazurskiej (s. 65) . Na kartach ksi¹¿ki znajdziemy
te¿ wiele innych informacji o podejœciu w³adz do Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w PRL – przyk³adowo: o kontroli listy chórzystów wyje¿d¿aj¹cych za
granicê m.in. w ramach partnerstw parafialnych, dokonywanej przez Urz¹d do
Spraw Wyznañ (s. 82), koniecznoœci uzyskania specjalnych przepustek na odwiedziny chorych w trakcie godziny milicyjnej w warunkach stanu wojennego
(s. 94), kontroli wykorzystywania powielaczy stosowanych do celów wewn¹trzkoœcielnych (s. 96), naciskach na duchownych, aby firmowali politykê
w³adz w strukturach Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (s. 97),
szykanach w³adz wobec ks. Zbigniewa Kowalczyka (s. 98-99), obserwacji
przez odpowiednie s³u¿by Tygodni Ewangelizacyjnych w Dziêgielowie (s. 99100) tudzie¿ wszechobecnych przed 1989 r. deficytów zaopatrzenia w materia³y budowlane i próby blokowania inwestycji maj¹cych na celu kult religijny
(m.in. s. 81, 102) . By³y te¿ przyk³ady dobrej wspó³pracy, a mianowicie – powo³anie w strukturze Urzêdu Wojewódzkiego w Bielsku-Bia³ej w 1980 r. komisji charytatywnej z udzia³em przedstawicieli administracji i Koœcio³ów, dla
koordynacji rozdzia³u darów zagranicznych (s. 89), czy te¿ otrzymanie zezwolenia z Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1983 r. na otwarcie ksiêgarni „Logos”
z literatur¹ chrzeœcijañsk¹ w Cieszynie (s. 111). Autor wspomina te¿ sytuacje
zabawne, czy groteskowe na styku z ró¿nymi s³u¿bami, jak funkcjonariusza
ZOMO zatrzymuj¹cego go do kontroli drogowej i z imieniem Bo¿ym na ustach
¿ycz¹cego dobrej podró¿y do Warszawy (s. 95).
J. Szarek by³ pierwszym Biskupem Koœcio³a wybranym bez ingerencji
w³adz pañstwowych (s. 132), bêd¹cej przejawem dzia³alnoœci Urzêdu do
Spraw Wyznañ, zniesionego ustawowo w listopadzie 1989 r.
Donios³ym obszarem duszpasterskiej pos³ugi Autora by³a ekumenia i
wiele odniesieñ jej poœwiêconych znajdziemy na kartach tych wspomnieñ
(m.in. s. 76, 174, 185-200), co sprawia, ¿e jest to ksi¹¿ka adresowana do szerokiego spektrum czytelniczego w rodzinie ekumenicznej, a nie tylko w œcis³ym
krêgu luterañskim. Interesuj¹ce s¹ w tym aspekcie kulisy przygotowañ do wizyty papie¿a Jana Paw³a II w warszawskim luterañskim koœciele Œw. Trójcy w
1991 r. (s. 138-139) . Dokonania na polu ekumenicznym J. Szarka wi¹¿¹ siê
przede wszystkim z okresem jego pos³ugi jako Biskupa Koœcio³a w latach
1991-2001 oraz prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej 1993-2001. Wymieñmy
najwa¿niejsze z nich, albowiem nie o wszystkich jest mowa w tych¿e wspomnieniach. S¹ to m.in.: wspólne wydawanie porz¹dku nabo¿eñstw ekumenicznych w ramach Tygodni Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, inauguracja spotkañ
noworocznych Polskiej Rady Ekumenicznej, porozumienie z prezesem Telewi-
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zji Polskiej w sprawie emisji programów i transmisji nabo¿eñstw oraz powo³ania telewizyjnej Redakcji Programów Ekumenicznych, nawi¹zanie wspó³pracy
samarytañskiej Diakonii Koœcio³a z Caritasem i prawos³awnym ELEOS-em,
reprezentowanie PRE na spotkaniach z Janem Paw³em II w Polsce (1997 –
Hala Ludowa we Wroc³awiu, 1999 – nabo¿eñstwo w Drohiczynie, a nastêpnie
w gmachu Sejmu RP), uchwalenie w 1996 r. nowego Statutu PRE i organizacja
wizyty sekretarza generalnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów ks. dr. Konrada
Raisera w Polsce w kwietniu 1996 r. z okazji jubileuszu 50-lecia PRE, po³¹czonej m.in. z wizyt¹ u Prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego, podpisanie i
wprowadzenie w ¿ycie porozumienia o wspólnocie o³tarza i ambony miêdzy
Koœcio³em Ewangelicko-Augsburskim a Koœcio³em Ewangelicko-Metodystycznym w ramach uroczystego nabo¿eñstwa w koœciele Wniebowst¹pienia
Pañskiego z udzia³em obu zwierzchników – J. Szarka i superintendenta naczelnego ks. Edwarda Puœleckiego w paŸdzierniku 19943 , wspieranie organizacji
Œwiatowych Dni Modlitwy Kobiet w naszym kraju, udzia³ w drugim – jubileuszowym Colloquium Charitativum w Toruniu w 1995 r., udzia³ w posiedzeniach Komisji Wspólnej Rz¹du i Polskiej Rady Ekumenicznej m.in. w sprawie
konsultacji projektów tzw. ustaw oko³okonkordatowych, wspieranie realizacji
wspólnego programu PRE i Koœcio³a Ewangelickiego Niemiec (EKD) od 1997
r. pod has³em „Pojednanie w Europie: zadanie Koœcio³ów na Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech”, którego intencj¹ jest m.in. zapobie¿enie powstania nowych granic, w zwi¹zku z rozszerzeniem siê Unii Europejskiej o Polskê
– tym razem na Bugu, udzia³ w 1991 r. w VII Zgromadzeniu Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów w australijskiej Canberze, a w 1998 r. w VIII Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w stolicy Zimbabwe-Harare, a tak¿e udzia³ w latach
1991-1998 pracach Komitetu Naczelnego ŒRK (o tym przeczytamy na s. 171175 ksi¹¿ki), udzia³ w IX Zgromadzeniu Ogólnym Œwiatowej Federacji Luterañskiej w Hongkongu w lipcu 1997 r., powo³anie wspólnej Komisji Dialogu
PRE i Konferencji Episkopatu Polski i aktywny udzia³ w jej pracach4 , co zaowocowa³o w 2000 r. podpisaniem miêdzy obiema stronami (z wyj¹tkiem Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów) wspólnej deklaracji o uznaniu Chrztu Œw.
W przekonaniu pisz¹cego te s³owa zbyt ma³o informacji otrzymujemy w
ksi¹¿ce na temat fazy zabiegów i przedparlamentarnych (wewn¹trzkoœcielnych) prac nad projektem ustawy o stosunku pañstwa do Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, a wszak Autor jako zwierzchnik Koœcio³a ma wielk¹ zas³uZob. w tym kontekœcie artyku³ J. Grossa, Wspólnota Ambony i O³tarza pomiêdzy Koœcio³em Ewangelicko-Augsburskim a Ewangelicko-Metodystycznym w Polsce, „Ewangelik Pszczyñski”, nr 9-10/1994, s. 30.
4
Por. – E. Piszcz, Protokó³ posiedzenia Komisji ds. Dialogu pomiêdzy Konferencj¹ Episkopatu Polski a
Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹, „Biuletyn Ekumeniczny”, nr 2(118) /2001, s. 12-14.
3
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gê w doprowadzeniu kwestii z „urzêdniczej szafy”, tudzie¿ kasy pancernej (s.
152) do uchwalenia jej przez Sejm RP w dniu 13 maja 1994 r. Otworzy³o to
drogê do m.in. ustanowienia duszpasterstw: szpitalnego, wiêziennego, wojskowego, w policji i w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Mo¿na by³oby te¿ rozbudowaæ wiadomoœci o udziale reprezentantów Polskiej Rady Ekumenicznej w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (s. 155) . Biskup J. Szarek by³
zwolennikiem przyjaznego rozdzia³u Koœcio³a od pañstwa, która to koncepcja
najpe³niejszy wyraz znalaz³a w projekcie konstytucji Unii Demokratycznej (od
kwietnia 1994 – Unii Wolnoœci), zredagowanej pod kierunkiem m.in. prof. Jerzego Ciemniewskiego. Takie stanowisko prezentowa³a te¿ PRE i jej przedstawiciele (m.in. bp Jeremiasz z Polskiej Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, bp Tadeusz Majewski z Koœcio³a Polskokatolickiego), g³ównie w latach
1994-1996 na forum Komisji Konstytucyjnej, oraz J. Szarek jako prezes PRE w
pracach Zespo³u Konstytucyjnego Przewodnicz¹cego Komisji Konsultacyjnego
Zgromadzenia Narodowego.
Wiêkszego naœwietlenia wymaga³aby te¿ kwestia poruszona przez Autora
na s. 107 – o przyjmowaniu ewangelików „z zadowoleniem” do Chrzeœcijañskiego Stowarzyszenia Spo³ecznego oraz do Stowarzyszenia PAX. S¹dzê, ¿e ta
wzmianka jest ca³kowicie prawdziwa tylko w odniesieniu do pierwszego z tych
stowarzyszeñ, które od swojego powstania mia³o charakter miêdzywyznaniowy
i ekumeniczny (od 1989 r. ChSS zmieni³o nazwê na – Unia ChrzeœcijañskoSpo³eczna), a z jego ramienia w IX Sejmie PRL i w Sejmie „kontraktowym”
(1989-1991) zasiadali pos³owie – ewangelicy: Wiktor Marek Leyk oraz Jerzy
Hopfer. Stowarzyszenie PAX przez ca³y okres dzia³alnoœci podkreœla³o swój
katolicki charakter, niezale¿nie od jego trudnych relacji z episkopatem. Na
marginesie warto odnotowaæ, i¿ niezbadanym dot¹d zagadnieniem jest przynale¿noœæ i rola chrzeœcijan z Koœcio³ów mniejszoœciowych w dwóch niemarksistowskich (choæ pozostaj¹cych w „sojuszu” z PZPR) partiach politycznych
doby PRL: w Stronnictwie Demokratycznym oraz w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym.
Czas sprawowania funkcji Biskupa Koœcio³a przez J. Szarka zbieg³ siê z
procesami zmian ustrojowych, politycznych i spo³eczno-ekonomicznych w Polsce. Gdy zostawa³ zwierzchnikiem, Polska graniczy³a z trzema pañstwami i
by³a jeszcze cz³onkiem Uk³adu Warszawskiego. Gdy koñczy³ swoj¹ pos³ugê,
Polska graniczy³a z siedmioma pañstwami, a od 12 marca 1999 r. by³a cz³onkiem NATO, pañstwem stowarzyszonym z Uni¹ Europejsk¹ oraz od 1997 r.
oficjalnym kandydatem do cz³onkostwa w tej organizacji. By³ zatem zwierzchnikiem w dobie zasadniczych zmian, tak¿e geopolitycznych.
Pawe³ A. Leszczyñski
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