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DO CZYTELNIKÓW

W bieżącym numerze szczególnie wiele miejsca poświęcamy problematyce, która w 
dialogu Kościoła Rzymskokatolickiego z innymi Kościołami, zwłaszcza tradycji prote
stanckiej, zdaje się stanowić zaporę nie do przebycia — mianowicie mariologii. Tematyką 
tą w aspekcie ekumenicznym zajmowało się u nas niewielu teologów. W tej sytuacji wyją
tkowego znaczenia nabiera opublikowana przed kilkoma miesiącami przez Redakcję Wy
dawnictw KUL praca o. prof. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFMConv. „Spór o 
Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny”. Zdecydowaliśmy się, za zgodą Autora, na 
przedruk ostatniego rozdziału tej niezmiernie interesującej książki, w którym o. Napiór
kowski próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy osoba Matki Jezusa stanowi pomost czy 
przepaść w dialogu ekumenicznym. Autor zdaje się sugerować, że mimo ogromnych, zda
wałoby się nieprzekraczalnych trudności, jest jednak pewna szansa na odnalezienie się 
katolików i ewangelików przy  wspólnej Matce.

O wiele mniej optymizmu w tej kwestii wykazuje w swoim artykule pt. „Luter, Maria 
i papież” Reinhard Frieling, dyrektor Instytutu Badań Konfesyjnych w Bensheim (RF). 
Jego tekst, będący próbą naszkicowania stanu dialogu ewangelicko-katolickiego na te
mat Marii kończy się jednoznaczną konkluzją: ewangelikom do wiary wystarczy biblijne 
świadectwo o Marii, a pragnienie większej niż dotychczas wspólnoty z katolikami nie po
woduje fakt, że Maria jest naszą matką, lecz to, iż wspólnie patrzym y na Boga, Ojca Jezu
sa Chrystusa, jak  na naszego Ojca, że wspólnie słuchamy Słowa Bożego o Jezusie Chry
stusie, że w  naszych troskach i zadaniach wspólnie nas pociesza i dodaje nam odwagi jak  
matka Duch Święty.

Natomiast artykuł znanego już z naszych łamów Marlina VanElderena, redaktora 
wydawanego przez Światową Radę Kościołów czasopisma „One World”, omawia miejsce 
jakie zajmuje problematyka maryjna w dialogach dwustronnych prowadzonych przez 
Kościoły różnej tradycji. Ostatnim materiałem w tym bloku jest omówienie ubiegłorocz
nej, drugiej już z kolei sesji zorganizowanej przez katedrę mariologii KUL, a poświęconej 
drogom odnowy kultu maryjnego w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce. Sądzimy, że 
środowiska różnych Kościołów w naszym kraju z życzliwą uwagą odniosą się do naszej 
inicjatywy, zmierzającej do naświetlenia kultu i pobożności maryjnej z różnych punktów 
widzenia.

Z innej tematyki zwracamy uwagę na artykuł Gunthera Gassmanna, dyrektora Sekre
tariatu Komisji „Wiara i Ustrój”, będący omówieniem dokumentu studyjnego dotyczące
go ekumenicznej wykładni wiary apostolskiej wyrażonej w Nicejsko-Konstantynopoli- 
tańskim wyznaniu wiary z 381 r. Ten, jak dotychczas najobszerniejszy dokument Komisji 
„Wiara i Ustrój” ma być w założeniu podstawą studiów dla Kościołów, instytucji ekume
nicznych, komisji, wydziałów teologicznych i teologów. Zasługuje on na szczególne zain
teresowanie dlatego, że próbuje dać ekumeniczny wykład credo, które jest podstawą dog
matyczną całego chrześcijaństwa.

Zgodnie z przewidywaniami tegoroczny wielki jubileusz Tysiąclecia Chrztu Rusi nie 
jest świętem jedynie dla chrześcijan tradycji wschodniej, a jego obchody mają na ogół 
ekumeniczny charakter. Nie jesteśmy w stanie dać pełnej dokumentacji jakże licznych 
uroczystości kościelnych, sympozjów naukowych i spotkań w kraju i za granicą zorgani
zowanych dla uczczenia tej rocznicy. Zamieszczamy natomiast sprawozdanie z między
narodowego sympozjum pt.: „Teologia i kultura chrześcijańska dawnej Rusi”, zorganizowa-



nego przez Instytut Ekumeniczny KUL. Sesja ta, mimo pewnych mankamentów niezawi
nionych przez organizatorów, była jednym z najważniejszych polskich akcentów w cele
browaniu Sacrum Russiae Millennium.

W dziale „Sprawozdania i dokumenty” zwracamy ponadto uwagę na niewielki tekst 
będący wspólnym oświadczeniem przywódców Kościołów Bliskiego Wschodu z listopada 
1987 r. Zdarzyło się po raz pierwszy w historii, że przywódcy wszystkich Kościołów 
Wschodnich będących członkami Konferencji Kościołów Bliskiego Wschodu i posiadają
cy w tym rejonie swoje stolice, spotkali się, aby zająć wspólne stanowisko wobec zadań 
stojących przed Kościołami na tym niespokojnym obszarze.

Ponadto publikujemy sprawozdanie z ostatniego VII Zgromadzenia Plenarnego Mie
szanej Komisji Teologicznej do spraw Dialogu Prawosławno-Starokatolickiego odbytego 
w październiku ub.r. w Kavala (Grecja) oraz oświadczenie uczestników spotkania kon
sultacyjnego na temat ewangelizacji, które odbyło się w marcu ub.r. w Stuttgarcie z 
udziałem przedstawicieli Kościołów zrzeszonych i nie zrzeszonych w Światowej Radzie 
Kościołów.

Kontynuując cykl „Ekumenizm w różnych krajach”, tym razem informujemy o dzia
łaniach na rzecz jedności, jakie podejmują chrześcijanie w Danii. Poświęcenie blisko po
łowy objętości numeru tematyce maryjnej odbyło się kosztem niektórych działów. 
Powstałe z tego powodu zaległości będziemy starali się nadrobić w najbliższych nume
rach.



ARTYKUŁY

STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI

MARIOLOGIA JAKO PROBLEM EKUMENICZNY

W ostatnich latach w polskim piśmiennictwie katolickim pojawia się coraz więcej 
pozycji postulujących odnowę kultu maryjnego według nauki Vaticanum n  i papieża Pa
wła VI, co w konsekwencji może znacznie ułatwić dialog Kościoła Rzymskokatolickiego 
z innymi Kościołami, zwłaszcza zaś tradycji protestanckiej.

Sprawa ta znalazła najżarliwszego rzecznika w osobie o. prof. Stanisława Celestyna 
Napiórkowskiego OFMConv., kierownika katedry mariologii na KUL, znanego ekumeni- 
sty, który nie tylko wydał szereg wartościowych publikacji z tego zakresu, ale także zor
ganizował w r. 1986 i 1987 dwa sympozja poświęcone drogom odnowy kultu maryjnego w 
Polsce (omówienie tej ostatniej sesji zamieszczamy w bieżącym numerze „SiDE”).

Swego rodzaju rekapitulacją przemyśleń mariologicznych o. prof. Napiórkowskiego 
jest jego najnowsza książka pt. „Spór o Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny” 
(Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1988, s. 186), będąca jak dotąd najwartościowszą 
pozycją jaka z zakresu określonego w tytule ukazała się w polskiej literaturze teologicz
nej. Praca ta została wydana jako trzecia z kolei książka w serii „Teologia w dialogu”, 
którą to serię wraz z o. Napiórkowskim redagują bp prof. Alfons Nossol i o. prof. Wacław 
Hryniewicz OMI.

Za zgodą Autora publikujemy w całości czwarty rozdział książki, w którym została 
podjęta próba ukazania podstawowych różnic między poglądami protestantów i katoli
ków w kwestii maryjnej oraz próba ustalenia zakresu, w jakim współczesna mariologia 
ułatwia bądź utrudnia dialog pomiędzy nimi. Trzy poprzednie rozdziały poświęcone zo
stały natomiast następującym tematom: przywileje, posłannictwo i kult Maryi, naświet
lonym z punktu widzenia przedstawicieli dwóch kierunków teologii protestanckiej, wy
powiadających się nt. mariologii — tzw. nurtu podwójnego protestu i nurtu zasadniczego 
(określenia wprowadzone przez Autora).

Publikując końcowy fragment książki „Spór o Matkę” mamy nadzieję, że jego lektu
ra zachęci naszych Czytelników do przeczytania w całości tej wartościowej i pożytecznej 
pracy.

Redakcja

POMOST CZY PRZEPAŚĆ

Trzy poprzednie rozdziały stanowią próbę dokładnego i wiernego 
przedstawienia myśli współczesnych teologów protestanckich kręgu 
europejskiego o przywilejach, posłannictwie i kulcie Najświętszej Ma
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ryi Panny. Niniejszy rozdział stanowi pewnego rodzaju ocenę trzech 
poprzednich. Nie chodzi tutaj o ocenę wewnętrzną, polegającą na śle
dzeniu logiczności, zwartości, sensowności i niesprzeczności analizo
wanych poglądów. Nie chodzi też o zwykłą ocenę zewnętrzną, która 
każe zestawiać omawiane tezy, o jakąś normę zapożyczoną spoza syste
mu podlegającego ocenie. Nie należy też oczekiwać krytyki omawia
nych poglądów protestanckich z pozycji katolickiej. Chodzi natomiast o 
ocenę zupełnie specjalną, mianowicie taką, która ułatwi rozwiązanie 
problemu, o ile poglądy mariologiczne współczesnych europejskich teo
logów protestanckich w zestawieniu z mariologią katolicką stanowią 
przeszkodę lub pomoc w dialogu ekumenicznym.

Poglądy mariologiczne teologów protestanckich nigdy nie stanowi
ły jednolitego obrazu; nie stanowią go również w latach 1950—1964. 
Poprzednie trzy rozdziały ukazały barwną mozaikę rzadko zbieżnych, 
często rozbieżnych, a niekiedy wręcz sprzecznych ze sobą opinii. Po
śród wielkiej liczby przytoczonych twierdzeń teologów protestanckich 
należy przeprowadzić selekcję: w jednym bloku zebrać te poglądy, któ
re są ogólnie przyjęte we współczesnej teologii protestanckiej, nato
miast w drugim pozostawić wszystkie twierdzenia, które nie są repre
zentatywne dla protestantyzmu, a wypowiadają tylko przekonania jed
nostek. W ten sposób otrzymamy naukę o Matce Pana, typową dla 
współczesnego protestantyzmu europejskiego.

Żeby uprzytomnić sobie, co łączy, a co dzieli protestanckie i katoli
ckie poglądy mariologiczne, należy z typowymi twierdzeniami prote
stanckimi zestawić typowe twierdzenia mariologii katolickiej. Przed
tem jednak należy sobie uświadomić, co w mariologii katolickiej jest 
oficjalną i powszechną nauką katolicyzmu, a co nią nie jest. Niektóre 
zdania w mariologii należy nazwać katolickimi, jako że stały się trwałą 
własnością katolickiej doktryny teologicznej, wiele natomiast zdań o 
Matce Bożej, które łatwo można odnaleźć w mariologicznych publi
kacjach katolickich, należy uznać za prywatne opinie poszczególnych 
teologów czy też kierunków teologicznych.

I. KONFRONTACJA PROTESTANCKICH I KATOLICKICH TWIERDZEŃ O MARYI

Na pierwszym miejscu zostaną zebrane typowe i nietypowe twier
dzenia teologii protestanckiej odnośnie do Matki Pana, na drugim miej
scu — twierdzenia mariologii katolickiej. Ułatwi to dostrzeżenie podo
bieństw i różnic.

1. Twierdzenie teologów protestanckich o Maryi

Przeprowadzona analiza mariologicznych poglądów teologów pro
testanckich pozwala ustalić szereg twierdzeń przyjętych przez ogół 
omawianych autorów.

W kwestii tzw. przywilejów osobistych Maryi przyjmuje się, że:
1° Zgodnie ze świadectwem biblijnym i orzeczeniem Soboru Efes

kiego (431) Maryja nazywa się i jest „Theotokos”.
2° Jezus Chrystus począł się w łonie Maryi za sprawą Ducha Świę

tego bez udziału mężczyzny.
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3° Do wiary w dziewictwo Maryi post partum  Biblia nie zobowią
zuje.

4° Problem dziewictwa Maryi nie ma dla teologii i wiary doniosłe
go znaczenia.

5° Dogmat o niepokalanym poczęciu nie znajduje podstaw w Bi
blii.

6° Katolicka nauka o bezgrzeszności Maryi nie da się pogodzić ze 
świadectwem biblijnym; jak wszyscy ludzie Maryja jest święta i grzesz
na równocześnie.

7° Matka Pana stanowi dla chrześcijanina piękny wzór wielu cnót, 
zwłaszcza pokory i wiary.

8° Dogmat o wniebowzięciu nie ma podstaw ani w Piśmie Św., ani 
w starożytnej tradycji Kościoła.

W kwestii posłannictwa Maryi współczesna teologia protestancka 
uczy:

1° Nauka o macierzyńskim stosunku Maryi do nadprzyrodzonego 
życia w duszy człowieka jest nie do przyjęcia.

2° Katolicka nauka o pośrednictwie Maryi stoi w sprzeczności z bi
blijnym świadectwem o jedynym pośredniku. Nowy Testament świad
czy nie o ścisłej łączności Maryi z Chiystusem w realizacji Jego zbaw
czego dzieła, ale podkreśla całkowity rozdział Matki od Syna.

3° Postawa Maryi w stosunku do łaski Bożej jest całkowicie bierna 
a-więc nie można wysuwać twierdzeń o Matce Pana jako rozdawniczc 
łask.

4° Maryja pozostaje całkowicie w Kościele; nie ma w nim wyjątko 
wego zadania; jest typem Kościoła zarówno przez swoje cnoty i ułaska
wienie, jak przez swoje grzechy.

W kwestii kultu Maryi powszechnie przyjmuje się, że:
1° Formy kultu maryjnego w Kościele rzymskim są niewłaściwe; 

katolicki kult Maryi cierpi na hypertrofię.
2° Modlitwa do Maryi jest niedopuszczalna.
3° Kult Maryi nie ma podstaw w Piśmie Św. i starożytnej tradycji 

Kościoła.
4° Kult Maryi zagraża czci Chrystusa.
5° Maryja jako Matka Pana godna jest wielkiego szacunku. Chrze

ścijanin winien podziwiać w Niej wspaniałe dary Boże, uwielbiać za nie 
jedynie i wyłącznie Boga, a Maryję uważać za piękny wzór do naślado
wania.

Poza wyżej wymienionymi twierdzeniami teologowie protestanccy, 
jednostki czy też liczniejsze grupy, wypowiadają wiele innych zdań o 
Matce Pana, których jednak nie można uważać za reprezentatywne i ty
powe dla całego protestantyzmu. Do ważniejszych należy zaliczyć na
stępujące opinie: 1) Maryja była lub nie była dziewicą in partu; Maryja 
post partum pozostała dziewicą; 2) dogmat o wniebowzięciu nie jest 
sprzeczny z Pismem Św., ale też nie znajduje w nim podstaw; 3) mario- 
logia katolicka ustanawia paralelizm przywilejów i funkcji między 
Chrystusem i Jego Matką; 4) Maryja jest duchową matką ludzi, o ile 
stanowi dla nich wspaniały wzór wielu cnót; 5) Matka Pana zajmuje 
wyjątkowe miejsce (ale nie zadania!) w kościelnej wspólnocie; 6) cultus 
duliae i cultus hyperduliae teoretycznie nie da się usprawiedliwić 7) 
cultus duliae i cultus hyperduliae teoretycznie nie da się usprawiedli
wić, ale w praktyce prowadzi na ogół do nadużyć, dlatego także rozróż
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nienie należy uważać za szkodliwe i nie do przyjęcia dla chrześcijanina, 
któremu droga jest cześć Chrystusa.

w

2. Twierdzenia mariologów katolickich
Kościół katolicki przyjmuje cztery dogmaty o Najświętszej Maryi 

Pannie: o Bożym macierzyństwie \  o dozgonnym dziewictwie (semper 
virgo) 2, o niepokalanym poczęciu3, o wniebowzięciu4.

Nadto do całokształtu katolickiej nauki o Najświętszej Maryi Pan
nie należy zaliczyć następujące twierdzenia:

1° Dzięki Bożemu macierzyństwu Maryja przewyższa godnością 
wszelkie stworzenie.

2° Matka Boża nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego, czy to 
śmiertelnego, czy to powszedniego.

3° Maryja została ściśle zjednoczona z Chrystusem w dziele napra
wy.

4° Jest naszą pośredniczką w takim sensie, że przez Jej macierzyń
ską posługę otrzymaliśmy Zbawiciela oraz dlatego, że współwysłużyła 
nam zbawienie i może nam uprosić u Syna każdą łaskę; dlatego słusznie 
uznaje się Ją za naszą Matkę.
' 5° Od ludzi należy się jej specjalna cześć, nie taka wprawdzie, jaką
oddajemy Bogu (cultus latriae), ale jednak większa od czci należnej 
świętym, cześć określana terminem cultus hyperduliae czy „kult szcze
gólny”.

Teologowie nadają tym twierdzeniom różne kwalifikacje teologicz
ne. Żadnego jednak z wyżej przytoczonych zdań nie można uważać za 
tezę, której prawdziwość teolog katolicki może swobodnie podawać w 
wątpliwość. Stały się one nie tylko własnością teologii katolickiej re
prezentowanej przez podręczniki i publikacje katolickich teologów, ale 
należy je uznać za przedmiot zwyczajnego nauczania nauczycielskiego 
urzędu Kościoła. Jako takie stanowią integralną część katolickiej dok
tryny teologicznej5.

Ażeby uniknąć nieporozumień, należy jasno odróżnić to, co obecnie 
wchodzi w zakres nauki Kościoła, od tego, w czym Kościół powstrzy
muje się od wypowiedzi rozstrzygających czy wiążących i co pozosta
wia swobodnej dyskusji teologów. Teologowie katoliccy w latach 
1950—1964 dyskutowali nad wieloma zagadnieniami mariologicznymi, 
które pod względem doniosłości dogmatycznej przedstawiają bardzo 
różną wartość” .

3. Podobieństwa i różnice
Szukając istotnych podobieństw i różnic między protestanckim i 

katolickim nauczaniem o Matce Pana, trzeba zwrócić się ku tym twier
dzeniom, które stały się własnością całego protestantyzmu, z drugiej 
natomiast strony są przedmiotem nauczania nie poszczególnych teolo
gów, lecz całego Kościoła katolickiego.
a) Theotokos

Zarówno współczesny protestantyzm, jak katolicyzm godzi się na 
przyznanie Maryi tytułu Theotokos. Protestantyzm niejednokrotnie 
wyraźnie stwierdza, że przyjmuje naukę Soboru Efeskiego o wcieleniu 
oraz formułę, która nazywa Maryję Matką Boga. Przy formule trzeciego
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soboru powszechnego spotykają się protestanci z katolikami w wierze 
we wcielenie i w najwspanialszą godność, jakiej — poza unią hiposta- 
tyczną — dostąpiło stworzenie, tj. w cud macierzyństwa Maryi w stosun
ku do Słowa, które stało się ciałem. Theotokos łączy całe chrześcijańst
wo. Theotokos świadczy dzisiaj w sposób jasny i wymowny o wspólnym 
dziedzictwie i wspólnej historii rozłączonych braci. Formułę Theotokos 
trzeba uznać za najistotniejszy punkt łączący na płaszczyźnie mariolo
gii współczesną teologię protestancką i katolicką.

Popełniałoby się nieścisłość, gdyby się twierdziło, iż protestantyzm 
i katolicyzm zupełnie i całkowicie zgadza się w wyznaniu wiary w Boże 
macierzyństwo Maryi. We współczesnej teologicznej literaturze prote
stanckiej obserwujemy powszechną rezerwę wobec tytułu „Matka 
Boga”, jak również wobec formuły „Boże macierzyństwo Maryi”. Nikt 
poza Maxem Thurianem nie ośmiela się mówić o „Bożym macierzyń
stwie Maryi”. Dość często pisze się wprost, że termin „Matka Boga” jest 
nie bardzo szczęśliwy, że sugeruje zasadniczy błąd zamiast prawdy 
oraz że zaprojektowane przez Nestoriusza wyrażenie Christotokos logi
czniej i bardziej jednoznacznie wypowiada rzeczywistość. A zatem 
trzeba stwierdzić, że nawet w tym punkcie występuje dość zasadnicza 
różnica. Dzieli nas nawet to, co nas łączy.
b) Concepit de Spiritu Sancto

Drugą prawdą, która łączy protestanckiego i katolickiego teologa 
w mariologii, jest dziewictwo Maryi ante partum, a ściślej mówiąc — 
dziewicze poczęcie Chrystusa Pana za sprawą Ducha Świętego. Co do 
tego zgoda obu stron jest całkowita i wyraźna, ponieważ Biblia nie na
suwa wątpliwości w tym względzie.
c) Wzór wiary i pokory

Współczesny protestantyzm i katolicyzm zgodnie przyznają, że ży
cie Matki Pana stanowi dla wiernych piękny wzór pokory i wiary. Ale 
trzeba wyjaśnić, że podczas gdy teologowie katoliccy podkreślają wew
nętrzne piękno i duchowe bogactwo Matki Bożej, która mimo to wyzna
je swą „niskość”, teologowie protestanccy mówią o rzeczywistej ducho
wej nędzy szczerze wyznanej przez Maryję w Magnificat.
d) Typ Kościoła

Słowna jedynie zbieżność występuje w nauce o stosunku Matki Bo
żej do Kościoła. Zarówno jedna, jak druga strona zwie Maryję typem 
czy figurą Kościoła, ale treść ukryta pod tymi samymi nazwami różni 
się niemal diametralnie. Jeżeli teolog protestancki tylko z wielką trud
nością może słuchać katolika tłumaczącego, że Maryja jest figurą Koś
cioła, ponieważ Maryja jest dziewicą i Kościół jest dziewicą w tym sen
sie, że strzeże niezachwianej wiary i doskonałej miłości ku swemu Bos
kiemu Oblubieńcowi, że Maryja jest Matką Chrystusa i Kościół także 
rodzi Chrystusa (w duszach ludzkich)7, to teolog katolicki zupełnie nie 
może zrozumieć, jak paralelę Maryja — Kościół można uzasadniać 
grzechami Matki Zbawiciela i grzechami Kościoła — co czynią prote
stanci.
e) Godna szacunku

Współczesna teologia protestancka i teologia katolicka zgadzają 
się, że Matce Chrystusa należy się wielki szacunek. Podczas gdy katoli
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cyzm mówi o potrzebie kultu maryjnego, protestantyzm wzdraga się 
przed tym słowem, poprzestając na aprobacie zwykłego ludzkiego sza
cunku, który nie leży w zakresie czci religijnej. Teologia katolicka chęt
nie wypowiada „tak” na to wszystko, co teologia protestancka pozyty
wnie potrafi powiedzieć o wielkim szacunku dla osoby wybranej w spo
sób szczególny przez dobroć Bożą. Jeśli protestantyzm twierdzi, że 
chrześcijanin winien podziwiać w Maryi przewspaniałe dary Bożego 
zmiłowania, katolicyzm chętnie wypowiada na to swoją zgodę.

Na tym wyczerpują się zbieżności, które rjiożna dostrzec między 
protestancką i katolicką mariologią. Lista różnic jest znacznie dłuższa. 
Przede wszystkim dogmaty o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu, 
częściowo dogmat o dziewictwie, nauka o świętości, posłannictwie i 
kulcie Maryi. Czy to są różnice istotne? Czy uzgodnienie stanowisk jest 
możliwe? Nie można odpowiedzieć na te pytania nie zapytawszy uprze
dnio o źródła, z których rozbieżności biorą początek.

n. PODSTAWY RÓŻNIC MIĘDZY PROTESTANCKIMI I KATOLICKIMI POGLĄDAMI
MARIOLOGICZNYMI

O podstawach rozbieżności między protestancką i katolicką posta
wą w stosunku do Najświętszej Maryi Panny pisano już niejednokrot
nie, wskazując na odmienne ujmowanie podstawowych prawd wiary 
chrześcijańskiej8. Wydaje się, że podstawy wspomnianych różnic w 
mariologii są podwójnej natury — teologicznej i pozateologicznej.

1. Podstawy teologiczne
Poglądy mariologiczne kształtują się w zależności od koncepcji 

źródła Objawienia oraz sposobu pojmowania stosunku między Bogiem 
a człowiekiem.
a) Koncepcja źródła Objawienia

W ewangelickim proteście przeciwko dogmatowi o wniebowzięciu 
Najświętszej Maryi Panny najczęściej powtarza się zarzut, że w Piśmie 
Św. nie ma nauki zdogmatyzowanej przez Kościół rzymski albo też, że 
stoi ona w sprzeczności z Biblią. Zarzut niebiblijności stawia się na 
pierwszym miejscu i przyznaje się mu siłę rozstrzygającą. Podnosi się go 
także przeciwko innym twierdzeniom mariologii katolickiej, jak przeciw
ko nauce o dozgonnym dziewictwie Maryi, niepokalanym poczęciu, 
świętości, rozdawnictwie łask, współodkupicielstwie, duchowym ma
cierzyństwie i kulcie maryjnym. Zarzut niebiblijności każe Nitzschke- 
mu odrzucać całą mariologię katolicką9, a prof. W. Deliusowi pozwala 
twierdzić, że Nowy Testament w ogóle nie zna nauki o Maryi , on to 
przede wszystkim decyduje o negatywnej postawie ogółu teologów pro
testanckich w stosunku do katolickiej mariologii i kultu maryjnego11. 
Bourguet wskazał na najgłębszą przyczynę rozbieżności między prote
stanckim i katolickim stanowiskiem wobec Matki Zbawiciela, kiedy w 
odpowiedzi na całą katolicką mariologię przytoczył tekst „Wyznania 
Wiary Kościołów Reformowanych we Francji”, zwanego „Wyznaniem z 
La Rochelle”: Wyznajemy, że te księgi Pisma Św. są kanoniczne i stano
wią bardzo pewną regułę naszej wiary; nie dzięki powszechnej zgodzie i 
przyzwoleniu Kościoła, ale dzięki świadectwu i wewnętrznemu prze
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świadczeniu pochodzącemu od Ducha Świętego, który pozwala nam je 
odróżnić od innych ksiąg kościelnych, na których nie można opierać ja
kiegokolwiek artykułu wiary, chociaż są one pożyteczne (...) To słowo 
stanowi regułę każdej prawdy i zawiera wszystko, co jest konieczne do 
służenia Bogu i do naszego zbawienia...12.

Jeśli teolog katolicki zgadza się z pierwszym twierdzeniem „Wyz
nania z La Rochelle”, mianowicie, że Pismo Św. stanowi bardzo pewną 
regułę wiary, to w stosunku do innych zdań musi wypowiedzieć poważ
ne zastrzeżenia. Kalwiński teolog sądzi, iż odkrył w Biblii prawdę, gdyż 
zapewnia go o tym oświecenie, czy wewnętrzne przeświadczenie pocho
dzące od Ducha Świętego; teolog katolicki natomiast jest przekonany, 
że poprawnie zrozumiał święty tekst, ponieważ czytał go razem z Koś
ciołem, któremu Bóg powierzył depozyt Objawienia, by święcie go 
strzegł i poprawnie tłumaczył. Z tej samej racji teolog katolicki jedynie 
z zastrzeżeniem przyjmuje zdanie, że Słowo stanowi regułę każdej pra
wdy 13.

Luterańskie pismo wyznaniowe, tzw. „Formuła Zgody”, podaje za
sadę Pisma w sposób bardziej ekskluzywny od „Wyznania z La Rochel
le”: Wierzymy, wyznajemy i uczymy, że istnieje jedyna reguła i norma, 
według której należy oceniać i osądzać wszystkie dogmaty i wszystkich 
doktorów oraz że nie ma żadnej innej niż prorockie i apostolskie pisma 
tak Starego, jak Nowego Testamentu...1*.

Na innym miejscu ten sam dokument przyjmuje jedynie Pismo Św. 
jako sędziego, normę i regułę, według której należy oceniać wszystkie 
dogmaty: czy są pobożne czy bezbożne, prawdziwe czy fałszywe1 .

Analiza wypowiedzi współczesnych teologów protestanckich na te
maty mariologiczne wykazuje, że zasada sola Scriptura decyduje osta
tecznie o sposobie ustosunkowania się do poszczególnych zagadnień, 
przy czym nabrała ona charakteru krańcowo ekskluzywnego16.

Teologia protestancka również i obecnie energicznie broni się 
przed zarzutem całkowitej dowolności w rozumieniu tekstów biblij
nych i z naciskiem podkreśla, że Biblię należy czytać i tłumaczyć w spo
łeczności kościelnej17. Prof. Ernst Kinder pisze wyraźnie, że dokładne 
poznanie Pisma Św. można osiągnąć jedynie w całokształcie życia koś
cielnego. Biblię nazywa księgą Kościoła i twierdzi, że nie odkrywa się 
tego, co w niej najważnieszej, jeśli nie czyta się jej w duchowym obrębie 
Kościoła18. Protestantyzm nie chce być religią książki, ale religią sło
wa, religią żywego Boga przemawiającego do żywego człowieka w Sło
wie Biblii. Nie chce też przyznawać się do subiektywizmu pojętego w 
tym znaczeniu, jakoby każdemu wolno było tłumaczyć Pismo Sw. we
dług swego zdania. Stąd płynie postulat odczytywania świętego tekstu 
w obrębie Kościoła i odcięcie się od religii książki19. Tymczasem na 
podstawie mariologicznych tekstów współczesnej teologii protestanc
kiej żadną miarą nie można dowiedzieć się, co to znaczy czytać Biblię 
w Kościele, jak również nie można oprzeć się przekonaniu, że każdy te
olog zupełnie dowolnie i po swojemu interpretuje Pismo Św. Nie można 
dopatrzyć się troski o rozumienie biblijnego świadectwa po linii wyty
czonej przez wielowiekową myśl Kościoła. Trzeba przyznać rację T. 
Sartory’emu, który zastanawiając się nad protestanckim wykładem 
mariologicznych tekstów Pisma Św. dochodzi do wniosku, że kiedy słu
cha się teologów protestanckich argumentujących tekstami Pisma Św. 
przeciwko mariologii katolickiej, odbiera się wrażenie, iż dla nich Pis
mo Św. stało się swobodnie dryfującą na falach zasadą poznania, z któ
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rej chętnie wyjmuje się wygodne dla argumentacji teksty, ale poza tym 
wcale się biblijnie nie myśli i nie czyta się Biblii jako księgi Kościoła20. 
Stwierdzenie Sartory’ego — jak się wydaje — wskazuje przyczynę, dla
czego współczesny protestantyzm mimo przyjęcia reguły, że Pismo Św. 
rozstrzyga ostatecznie wszystkie dyskusje jako supremus iudex omnium 
controversiarum21, zajmuje odmienne stanowisko w takiej np. kwestii, jak 
dziewicze zrodzenie Chrystusa Pana, dostarczając tym samym dowodu, że 
sam tekst Pisma Św. nie rozstrzyga wszystkich dyskusji.

Na ogół dominuje dosłowne rozumienie tekstów mówiących o Mat
ce Najświętszej zgodnie z zasadą: nie należy Słowa rozumieć inaczej, 
niż ono brzmi ; Żaden teolog protestancki nie odnosi do Matki Bożej 
tekstów Pisma Św. w sensie przystosowanym.

Współcześni teologowie protestanccy nie wyciągają również jedna
kowych wniosków z zasady sola Scriptura odnośnie do Matki Pana.

Grupa teologów nurtu zasadniczego: 1) nie ujmuje biblijnego świa
dectwa o Maryi w sposób całościowy, ale posługuje się słowami wyizo
lowanymi z kontekstu mówiącymi o Matce Jezusa; 2) uznaje wyłącznie 
sens dosłowny, a wszelkie próby odkrycia znaczenia głębszego potępia 
jako niedopuszczalną ludzką spekulację; 3) odrzuca wszelki rozwój ro
zumienia świadectwa biblijnego, a samo stwierdzenie rozwoju katolic
kiego dogmatu o Maryi uważa za oczywisty dowód zejścia mariologii na 
bezdroża; 4) kwestionuje tworzenie odrębnego traktatu mariologiczne
go, ponieważ w Biblii można znaleźć raczej antymariologię niż mario- 
logię.

Teologowie nurtu podwójnego protestu, mimo iż nie odrzucają za
sady sola Scriptura, wyciągają z Pisma Św. inne wnioski w stosunku do 
Matki Bożej: 1) nie znajdują, a przynajmniej nie podkreślają w Biblii 
tzw. tekstów antymaryjnych, ale tłumaczą je podobnie jak teologowie 
katoliccy; 2) przynajmniej jeden teolog (H. Asmussen) dał próbę „całoś
ciowego” odczytania biblijnego świadectwa o Matce Chrystusa, nie po
przestając na oderwanych słowach i zdaniach wprost o Niej mówią
cych23; 3) dwu teologów (H. Asmussen i M. Thurian) wystąpiło przeciw
ko ekskluzywnemu ujmowaniu zasady sola Scriptura przypominając, iż 
Biblia jest księgą Kościoła i jako taką należy ją czytać.

Teologia katolicka zasadę sola Scriptura w interpretacji współcze
snych teologów protestanckich uważa za słuszną jedynie częściowo. 
Katolicyzm utrzymuje, że prawdy przez Boga objawionej należy szukać 
nie tylko w pisanym słowie Biblii, ale również w nie spisanych tradyc
jach, czy to ustnie przekazanych apostołom przez Chrystusa, czy to w 
podanych apostołom przez Ducha Świętego. Prawdy te dotarły do nas 
jak gdyby podawane z rąk do rąk 24.

W zrozumieniu prawdy objawionej katolicyzm przypisuje wielką 
rolę nauczycielskiemu urzędowi Kościoła wierząc, iż przekazany przez 
apostołów depozyt wiary pilnie strzeże i wiernie go wyjaśnia dzięki 
asystencji Ducha Świętego, chociaż nie posiada żadnej władzy ogłasza
nia nowej nauki25. Ponieważ tekst biblijny bardzo niewiele mówi w 
sposób wyraźny o Matce Zbawiciela, dlatego powyższe stwierdzenie 
Soboru Watykańskiego I ma dla mariologii szczególnie doniosłe zna
czenie. Teolog katolicki do odczytywania biblijnego świadectwa o Mat
ce Najświętszej przystępuje inaczej niż teolog protestancki; bierze bo
wiem wypowiedzi zwyczajnego nauczycielskiego urzędu Kościoła jako 
wskazania dla swej egzegetycznej pracy; wie, że w problemach wcho
dzących w zakres wiary chrześcijańskiej należy Biblię odczytywać w
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takim sensie, jaki uznaje Kościół; Kościołowi bowiem przysługuje pra
wo wyrokowania o właściwym sensie i poprawnej interpretacji świę
tych tekstów. Wierzy w prawdę objawioną ze względu na powagę obja
wiającego Boga, ale Kościołowi przyznaje władzę orzekania, że Pan 
Bóg rzeczywiście daną prawdę objawił i w takim a nie innym znaczeniu 
należy rozumieć spisane słowo Boże. Stąd przyjmuje zasadę, że Kościół 
jest najbliższą i powszechną normą prawdy26. W rozumieniu słowa Bo
żego chroni on najpewniej przed subiektywizmem, który w ciągu stule
ci historii Kościoła stanowi źródło coraz to nowych błędów. Taka po
stawa katolickiego teologa płynie z przekonania o nieomylności Koś
cioła w jego nauczycielskiej funkcji (ecclesiae infallibilitas in docendo).

Teolog katolicki musi też pamiętać o zasadzie, by przekazanego 
nam w Piśmie Św. słowa Bożego nie interpretować w sensie sprzecz
nym z tym, w jakim je interpretowali Ojcowie Kościoła 27.

Jest faktem oczywistym, że niektóre prawdy zostały w Biblii obja
wione w sposób zupełnie wyraźny; nie można jednak tego powiedzieć o 
wszystkich prawdach, o których Pismo Św. poucza człowieka. Istnieją 
wypadki, kiedy stwierdzenie, że Bóg daną prawdę objawił, nastręcza 
pewne trudności. W takich wypadkach teolog katolicki szuka światła 
nie tylko w wypowiedziach nauczycielskiego urzędu Kościoła oraz zda
niu przyjętym przez Ojców, ale także w tekstach liturgicznych oraz w 
wierze i pobożności chrześcijańskiego ludu, które pozostają pod kontro
lą i kierownictwem Kościoła. Tak zwanego sensus fidei teolog katolicki 
nie uważa za źródło Objawienia, ale traktuje je jako pomoc w odkryciu 
przekazanej przez Boga prawdy. Uważa bowiem za słuszne to, co sfor
mułował J.B. Franzelin, mianowicie że Duch prawdy przez autentyczne 
magisterium Kościoła ustawicznie strzeże świadomości i wiary ogółu 
wiernych przed błędem28, w innym bowiem wypadku nie można by zro
zumieć słów św. Pawła o Kościele jako domu Bożym, filarze i utwier
dzeniu prawdy (1 Tm 3, 15) oraz słów Chrystusa Pana o bramach pie
kielnych, które nie przemogą Kościoła (Mt 16,18). W co wierzy powsze
chny Kościół, to musi być prawdą na podstawie obietnicy Chrystusa. 
Mamy tutaj do czynienia z nieomylnością Kościoła w jego wierze (eccle
siae infallibilitas in credendo)29.

W rozprawach o Matce Najświętszej teologowie katoliccy przyjęli 
kilka zasad, których nie znają inne traktaty teologiczne, a które nie 
mogą się ostać wobec zasady sola Scriptura. Przyjęcie ich teolog katoli
cki usprawiedliwia faktem, że Maryja jest zupełnie wyjątkowym stwo
rzeniem pośród wszystkiego, co Bóg uczynił. Sądzi, że Maryi należy 
przyznawać zupełnie wyjątkowe dary i przywileje (zasada wyjątkowoś
ci); że należy Jej przyznawać wszystkie doskonałości, które wypada, by 
otrzymała jako Matka Boga, byleby to nie stało w sprzeczności z jakąś 
prawdą wiary (zasada odpowiedniości); że należy przyznawać Maryi 
wszystkie te przywileje, których Bóg kiedykolwiek udzielił jakiemu
kolwiek świętemu (zasada porównania z innymi świętymi); wreszcie, że 
przywilejom Chrystusa odpowiadają przywileje Maryi, chociaż zacho
dzi między nimi jedynie pewna analogia (zasada podobieństwa do 
Chrystusa)30. Interpretacja tych zasad oraz sposób ich stosowania nie 
są jednakowe u wszystkich mariologów.

Teologowie protestanccy twierdzą, że Kościół katolicki uznaje cały 
szereg źródeł Objawienia, jak Pismo Sw., tradycję, nauczycielski urząd 
Kościoła i sensus fidei. Zwracają przy tym uwagę, że samą tradycję ka
tolicyzm tworzy w dużej mierze drogą refleksji, w rozważaniach mario
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logicznych odwołuje się do natury rzeczy i wielką wagę przywiązuje do 
czysto rozumowych spekulacji, które stanowią przyczynę rozwoju dog
matów maryjnych w sensie modernistycznym. Dlatego uważają za swój 
obowiązek zaprotestować przeciwko katolickiemu sposobowi odczyty
wania świadectwa biblijnego o Matce Pana.

b) Koncepcja stosunku między Bogiem a człowiekiem

Wydaje się, że o treści mariologicznych wypowiedzi współczesnych 
teologów protestanckich decyduje przekonanie o bardzo ostrej antyno
mii między Bogiem a człowiekiem. Przyczynę podkreślania tej antyno
mii stanowi troska o zachowanie suwerenności Boga, a z drugiej strony 
— potrzeba usprawiedliwienia nauki o człowieku. Dlatego właśnie 
Boga i człowieka przedstawia się jako dwa zupełnie odrębne światy, a 
teolog protestancki uważa za podejrzane lub sprzeczne z samym poję
ciem Boga wszystko to, co w jakikolwiek sposób zdaje się wiązać na 
płaszczyźnie religijnej Stwórcę ze stworzeniem. Barth nawet wówczas, 
kiedy mówi o przyjęciu przez człowieka Bożych darów, obawia sięf, czy 
nie za wiele przypisuje człowiekowi zacierając tym samym przepaść 
między Obdarowującym a obdarowanym. Dodaje natychmiast, że na
wet ta odrobina współpracy człowieka z Bogiem jest łaską Bożą; Bóg 
także wówczas, gdy ubogaca duszę skarbami swej łaski, przebywa w 
światłości nieprzystępnej; człowiek natomiast, który pozostaje zawsze 
grzesznikiem, nie jest zdolny wejść pod jakimkolwiek względem w blis
kie obcowanie z Bogiem. Twórca teologii dialektycznej wyraża się 
obrazowo — Bóg może położyć rękę na człowieka, ale człowiek nie 
może położyć swej ręki na Boga; człowiek jest przedmiotem, który Bóg 
trzyma na swej dłoni; Bóg jest Bogiem, a człowiek stworzeniem, grze
chem bez łaski i śmiercią bez nadziei31.

Głębokie odczucie dystansu między Bogiem a człowiekiem stanowi 
tło dla protestanckiej nauki streszczonej w formułach: solus Deus, So
lus Christus, sola gratia i sola fide. T. Sartory dostrzega w tej postawie 
również rację zaprzeczenia trwałego urzędu nauczycielskiego w Koś
ciele, który to urząd protestantyzm zastąpił Biblią przy równoczesnym 
pominięciu Tradycji (sola Scriptura)32.

U podstaw mariologicznych wypowiedzi protestantów o Matce Bo
żej leżą przede wszystkim dogmatyczne zasady solus Christus, sola fide 
i sola gratia, przeniesione z traktatu o odkupieniu na rozważania ma
riologiczne, oraz zasada sola creatura skierowana przede wszystkim 
przeciwko mariologii katolickiej. Przez wszystkie zasady przemawia 
niepokój, by nie przypisać człowiekowi czegokolwiek, co by ogranicza
ło wyłączne działanie Boga w świecie łaski.

a) Ekskluzywna interpretacja zasady „tylko Chrystus”

Zasada solus Christus przede wszystkim zwraca się przeciw kato
lickiemu ujęciu roli Maryi w dziele odkupienia oraz przeciw kultowi 
maryjnemu. Najłatwiej chyba można to zauważyć w wypowiedziach 
prof. W. Künnetha. Wychodzi on z założenia, iż zasada solus Christus 
jest zasadą biblijną i ona wydaje wyrok na mariologię katolicką. Sta
rochrześcijańskie świadectwa przekazane nam przez ewangelistów i 
św. Pawła ukazują Chrystusa jako postać centralną nowotestamento- 
wej nowiny. Chrześcijaństwo wierne Nowemu Testamentowi zna tylko 
jedno imię, w którym można znaleźć zbawienie (Dz 4, 12), jedyny fun-
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dament (1 Kor 3, 11) i jedyną osobę, która wstawia się za nami do Ojca 
(1 J 2, 1) — mianowicie Jezusa Chrystusa. Nowy Testament w sposób 
wyraźny uczy: jeden Bóg, jeden Pośrednik między Bogiem a ludźmi, 
mianowicie człowiek, Chrystus Jezus (1 Tm 2, 5). Künneth sądzi, że wo
bec tak wyraźnego świadectwa biblijnego nie ma miejsca dla jakiej
kolwiek mariologii33.

Chiystocentryzm biblijnej prawdy doskonale tłumaczy milczenie 
Pisma Sw. o Matce Pana i nie pozostawia miejsca na mariologiczne 
rozważania. Katolicy próbują tłumaczyć — pisze Künneth — że pier
wotne chrześcijaństwo zmuszone było kierować całą swoją uwagę na 
problemy chrystologiczne. Künneth nie uznaje tego argumentu ani za 
jasny, ani za mocny. Czasy apostolskie bowiem nie mogły przemil
czeć prawd religijnych o doniosłym, a nawet istotnym znaczeniu; a 
przecież za takie katolicy uważają prawdy mariologiczne. Jeśli pier
wsi świadkowie prawdy ewangelicznej niczego nie mówią o Maryi, 
to dlatego, że nie wiedzieli o jakiejkolwiek ważnej roli, którą się Jej 
dzisiaj przypisuje34.

Głosząc narodzenie Chrystusa z dziewicy, mariologia katolicka 
wyjmuje Maryję ze społeczności ludzkiej i przenosi Ją w sferę boską; 
tym samym stawia pod znakiem zapytania rzeczywistość Chrystusowe
go człowieczeństwa i stwarza niebezpieczeństwo maryjnego i chrysto
logicznego doketyzmu.
ß) Sprawiedliwość Chrystusa — miłosierdzie Maryi

Przedstawienie Chrystusa jako surowego sędziego, a Maryi jako 
miłosiernej Matki oraz twierdzenie, że do Chrystusa można dojść tylko 
przez Maryję, wywraca nowotestamentowy porządek rzeczy. Bóg zosta
je zepchnięty w niedostępnej odległe tereny świątyni. Tymczasem pra
wda Pisma Sw. jest zupełnie inna: Tak mówi Pan: wzywaj mnie w po
trzebie; wszystkie wasze troski złóżcie na mnie; pójdźcie do mnie wszy
scy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. W dobroci Boga, który jest 
zawsze naszym Ojcem, występuje również element miłości macierzyńs
kiej: Chcę was pocieszać, jak matka pociesza swe dzieci (Iz 66,13); Czyż 
może zapomnieć niewiasta dziecięcia swego, by nie zlitowała się nad sy
nem żywota swego? A choćby ona zapomniała, Ja nie zapomnę (Iz 49, 
15)35.

Taka nauka o pośrednictwie Maryi zaciemnia prawdę o jedynym 
pośrednictwie Chrystusa. Ta myśl stanowi przewodnią ideę protestan
ckiej krytyki kierowanej pod adresem mariologii katolickiej. Powtarza 
się nieustępliwie w pismach teologów nawet najbardziej zbliżonych do 
katolickiego sposobu myślenia. Czy Chrystus nie wystarcza? — pyta H. 
Asmussen , a w pytaniu tym zamyka powszechną, główną i pełną nie
pokoju troskę protestantyzmu stojącego w obliczu katolickiej mariolo
gii, której nie potrafi pogodzić z wiarą w doskonałe odkupienie i jedyne 
pośrednictwo Jezusa Chrystusa.
ß) Proces zrównywania Maryi z Chrystusem

Należy dodać jeszcze jedną rację przytaczaną niezwykle często 
przeciwko mariologii katolickiej i katolickiemu kultowi Matki Bożej w 
trosce o zachowanie zasady solus Christus. Można ją sformułować w 
sposób następujący: Katolicyzm tworzy z Maryi wielkość paralelną do 
Chrystusa. Pastor Fritz Blanke, profesor z Zürichu, wypowiada po
wszechne u protestanckich teologów przekonanie, kiedy twierdzi, że
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Maryja przechodzi w katolicyzmie proces zrównywania z Chrystusem. 
Jak Chrystus jest jednorodzonym Synem Ojca, tak Maryję nazywa się 
pierworodną Córką Ojca; jak Chrystus jest drugim Adamem, tak Mary
ję wynosi się do godności drugiej Ewy; Jezus cierpiał za nas bez winy; 
tak samo Maryja, Matka Bolesna. Proces zrównywania Matki z Synem 
jeszcze się nie zakończył. Maryja zwycięża śmierć, zostaje zabrana do 
nieba, wyniesiona do godności Królowej i postawiona po prawicy Chry
stusa Króla. Jezus jest odkupicielem, Maryja — współodkupicięlką; On 
jest pośrednikiem, ona pośredniczką. Dalsze wywyższenie, jak pisze 
Blanke, jest już niemożliwe. Wspaniałość Chrystusa została przyćmiona 
przez zbudowanie wspomnianego paralelizmu. Należy to ocenić jako 
odstępstwo od wiary zgodnej z prawdą biblijną, czyli trzeba to nazwać 
po prostu herezją37.

Wzrastający z dnia na dzień kult maryjny podkreśla jeszcze moc
niej przeciwstawienie Matki i Syna. Cześć Chrystusa nie zyskuje na 
tym, ale traci. Gdzie czci się Maryję, (...) tam, zaciemnia się chwałę 
Chrystusa — pisze E. Rudolph38.
5) Problem współpracy ze zbawiającym Bogiem (cooperatio)

Przekonanie o ostrej antynomii między Bogiem a człowiekiem de
cyduje o sposobie ujmowania zbawczego dzieła Chrystusa. Wszelka 
zbawcza aktywność zostaje przypisana Synowi Bożemu w ludzkiej na
turze (solus Deus, solus Christus), Człowiekowi nie pozostaje absolutnie 
nic do czynienia poza otwarciem się poprzez wiarę (sola fide) na Boże 
działanie i przyjęcie całkowicie niezasłużonej łaski (sola gratia). W 
dziedzinie łaski istnieje jeden tylko podmiot działania — Bóg; człowiek 
może stanowić tylko i wyłącznie przedmiot Bożego miłosierdzia. Do 
Boga należy doskonała aktywność, do człowieka — zupełna bierność. 
Przepaść między tym, co Boże, a tym, co ludzkie, jest tak głęboka, iż nie 
może być mowy, by człowiek, a więc to, co ludzkie, mógł zasługą swą 
dosięgnąć tego, co boskie (łaska). Wszechmocnej dobroci Boga odpo
wiada nic nie mogąca bezsilność człowieka. Jedynie w mocy Boga leży 
dawać i ułaskawiać; niemoc człowieka pozwala tylko przyjmować łaskę 
i poddawać się jej. Nawet przy takim ujęciu usprawiedliwienia Barth 
obawia się, czy nie za wiele przyznaje się stworzeniu, kiedy mówi się o 
otwarciu na Boży dar i o jego przyjęciu; uważa za konieczne wyjaśnić, 
iż nie może tu być mowy o współdziałaniu człowieka z Bogiem w akcie 
odkupienia39.
I) Problem zasługi (meritum)

Filip Melanchton w XV artykule Obrony Wyznania Augsburskiego 
stanowczo odrzuca możliwość wysłużenia sobie przez człowieka uspra
wiedliwienia, jak również łaski po odpuszczeniu grzechów40. Odmawia 
wartości zasługi wypełnianiu przykazań, miłości, modlitwie, pokucie, 
Mszy św. i dobrym uczynkom spełnianym w klasztorach41. „Formuła 
Zgody” odrzuca wprost możliwość współpracy człowieka z łaską42.

Stanowisko Pism wyznaniowych wykluczające możliwość jakiej
kolwiek zasługi człowieka w dziedzinie nadprzyrodzonej dochodzi do 
głosu w mariologicznych wypowiedziach współczesnych teologów pro
testanckich, którzy właśnie w imię wierności zasadzie sola gratia czują 
się w obowiązku zaprotestować przeciwko katolickiej nauce o świętości 
Maryi wzrastającej na skutek Jej zasług, jak również i przede wszyst
kim — przeciwko nauce o pośrednictwie Matki Najświętszej, rozumia-
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nym jako współudział w nabywaniu zasług odkupienia oraz jako po
wszechne rozdawnictwo łask .
£) Iustitia forensis

Dla zrozumienia istoty rozbieżności między protestanckim i katoli
ckim zdaniem o przywilejach i posłannictwie Matki Pana ważne jest 
uświadomienie sobie różnic w pojmowaniu natury łaski. Odmienne sta
nowiska w zrozumieniu, czym jest łaska, stanowią — jak pisze Sarto- 
ry 44 — najgłębszą przyczynę protestancko-katolickiej kontrowersji od
nośnie do Maryi. Tego samego zdania są M. Thurian45 i P. Maury4®.

List pasterski Generalnego Synodu Reformowanego Kościoła w 
Holandii definiuje łaskę jako akt, przez który człowiek skazany na 
śmierć zostaje ułaskawiony, oraz jako Bożą decyzję uniewinniającą 
tych, którzy zasłużyli na śmierć wieczną47. Synod idzie po linii przyję
tej w teologii protestanckiej i określonej formułami: peccator simul iu- 
stus, iustus simul peccator oraz iustitia forensis. Oznaczają one, że czło
wiek usprawiedliwiony nie przestaje być z natury swej grzesznikiem, 
gdyż łaska jako akt Bożej decyzji nie stanowi nowej rzeczywistości od
mieniającej wewnętrznie człowieka. Jeśli teologia katolicka pojmuje ła
skę jako nadprzyrodzoną rzeczywistość, która przychodzi do człowie
ka, w nim się dokonuje i rzeczywiście go odmienia pozostając w nim 
jako coś trwałego48, to według teologii protestanckiej łaska nie stanowi 
żadnej nowej rzeczywistości, którą Bóg ubogaca naturę ludzką czyniąc 
z grzesznika naprawdę świętego, ale jest dla człowieka czymś zewnę
trznym, co przesłania grzech, ale od niego nie uwalnia. M. Thurian 
przedstawią łaskę jako zdarzenie dokonujące się w sercu Trójcy Świę
tej, na skutek wstawienniczej czynności Chrystusa, którego męka prze
mawia za nami do sprawiedliwego i łaskawego Ojca; nazywa łaskę łas
kawą gotowością Ojca, który spogląda na nas w Jezusie Chrystusie, aby 
nam przebaczyć i przyoblec Jego sprawiedliwością49.

Formuła sola creatura — jak się wydaje — pod względem meryto
rycznym nie wnosi nic nowego do charakterystyki stosunku teologii 
protestanckiej do osoby Matki Bożej. Stanowi raczej próbę nowego uję
cia poglądów wypowiedzianych w hasłach solus Christus i sola gratia. 
Należy ją rozumieć w sensie: „Maryja jest wyłącznie stworzeniem i to 
stworzeniem grzesznym”. W tym znaczeniu pastor H. Roux nazywa 
Matkę Pana ziemią podobną do naszej, do której przychodzi Syn Boży, 
by przybrać grzeszne człowieczeństwo50. Asmussen uważa, że samo 
stawianie problemu, czy Maryja jest człowiekiem, który upadł w Ada
mie jak wszystkie jego dzieci, stanowi zagrożenie wiary chrześcijańs
kiej. Przyznawanie Maryi takiej niewinności, jaką cieszyli się pierwsi 
rodzice przed upadkiem, nazywa się zacieraniem granic między czło
wiekiem a Bogiem. Chrystus — zdaniem H. Asmussena — tylko wtedy 
mógł nas odkupić, jeśli niewiasta, która dała Mu ciało, była takim sa
mym człowiekiem, jak my, a więc człowiekiem grzesznym. Do pełnego i 
nie uszczuplonego człowieczeństwa Maryi zalicza grzech51. Trudno 
wskazać jakiś drugi punkt w teologii, w którym katolicyzm różniłby się 
wyraźniej od protestantyzmu. Dla katolika najdoskonalszy na płasz
czyźnie religijnej jest człowiek najdoskonalej wolny od grzechu; dla 
protestanta — człowiek bez jakiegokolwiek grzechu nie może się zwać 
pełnym człowiekiem. Ten, kto w oczach katolika jest ideałem, dla pro
testanta jest kaleką, któremu brakuje czegoś bardzo ważnego.

Katolicyzm wytworzył sobie odmienną koncepcję stosunku między
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człowiekiem a Bogiem. Katolicyzm sądzi, że Bóg sam przełamał absolu
tną antynomię między sobą a nami, kiedy zesłał Syna swego, który na
rodził się z niewiasty i stał się człowiekiem. Przez ten fakt prawdziwe 
człowieczeństwo Chrystusa zostało włączone do Bożego dzieła odku
pienia.

Przeciwstawienie istniejące między Bogiem a człowiekiem Chry
stus złagodził jeszcze bardziej, kiedy powierzył Kościołowi kontynuo
wanie swego zbawczego dzieła. Wydaje się, iż katolik fakt, że Zbawicie] 
swe Boskie posłannictwo przekazał właśnie ludziom: Jako Mnie postai 
Ojciec, i Ja was posyłam (J 20, 21), bierze bardziej na serio niż prote
stant. To samo, jak się wydaje, można powiedzieć o wyraźnie nowote- 
stamentowej idei Kościoła jako mistycznego Ciała Chrystusa; mówi ona 
przecież o niepojętym i pełnym tajemnicy zjednoczeniu się Chrystusa z 
Kościołem.

Katolik nie akceptuje przeciwstawienia Boga wobec człowieka, po
nieważ — jak sądzi — słowo Biblii mówi raczej o wielkim zbliżeniu się 
Boga do człowieka, przy czym zbliżenie to posuwa się aż do otwarcia 
przed ludźmi możliwości uczestniczenia w Bożej naturze (2 P 1, 4).

Katolicy inaczej niż protestanci pojmują łaskę. Thurian próbuje okre
ślić ją za pomocą przeciwstawienia koncepcji protestanckiej: 1) według 
katolickiej teologii przez łaskę człowiek zostaje fizycznie przekształcony 
przez Ducha Świętego i fizycznie zostaje związany z Chrystusem, podczas 
gdy protestanci mówią jedynie o zamieszkaniu Ducha Świętego w nie 
zmienionej, tzn. grzesznej naturze ludzkiej; 2) według teologii katolickiej 
Duch Święty tak dogłębnie przemienia chrześcijanina, że może on uczest
niczyć w życiu Chrystusa (Thurian mówi: w prawdziwym fizycznym bycie 
Chrystusa); 3) przez łaskę chrześcijanin rodzi się do nowego rodzaju życia, 
stając się synem Bożym i bratem Chrystusa52.

Zakonnik z Taize przenosi katolicką koncepcję łaski na teren ekle
zjologii i mariologii. Twierdzi, że według nauki katolickiej Kościół jest 
ciałem Chrystusa nie tylko w sensie analogicznym, ale także rzeczywi
stym. Chrześcijan należy uznać za braci Chrystusa złączonych z Nim w 
pewnego rodzaju fizycznym związku. Dlatego fizyczna Matka Jezusa 
staje się rzeczywiście i konkretnie Matką chrześcijan. Nauka o powsze
chnym duchowym macierzyństwie Mai~yi wyrasta więc bezpośrednio z 
katolickiej koncepcji łaski, diametralnie różnej od koncepcji protestan
ckiej. Z katolickiego sposobu pojmowania łaski wynika również katoli
ckie przekonanie o świętości i przywilejach Maryi. Skoro bowiem 
przyjmie się, że łaska wewnętrznie uświęca człowieka, to trzeba przy
jąć, że przyszła Matka Boga została tą łaską w szczególny sposób ubo
gacona“3.

Niewątpliwie słuszne stwierdzenie Thuriana można odwrócić w 
kierunku protestantyzmu: odmawianie Maryi przywileju niepokalane
go poczęcia, wyjątkowej wewnętrznej świętości oraz doniosłej roli w 
dziele naszego uświęcenia, podkreślonej w tytułach „Pośredniczka” czy 
„Matka duchowa ludzi”, płynie wprost z koncepcji łaski, którą przyjęła 
teologia protestancka.

Jeśli chrześcijanin katolik uważa za obowiązek wyraźnie podykto
wany biblijnym świadectwem uznanie współpracy stworzenia z Bogiem 
w dziele naprawy, to przyjmuje za rzecz oczywistą, że największy 
udział w tym dziele miała Maryja, którą Bóg raczył wybrać spośród 
wszystkich ludzi na Matkę swego Syna i w ten sposób zjednoczyć Ją z 
Jego dziełem. Nie lęka się złagodzenia przez to ostrej antynomii Bóg —
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człowiek, ponieważ wie, że sam Bóg w swej niepojętej dobroci znacznie 
ją złagodził54.

2. Podstawy pozateologiczne

Uważna analiza dyskusji protestantów z katolikami na tematy ma
riologiczne prowadzi do spostrzeżenia, iż rozbieżności w tym przedmio
cie opierają się nie tylko na podstawach teologicznych. Trzeba stwier
dzić, że o poglądach mariologicznych decydują w pewnej mierze racje 
pozateologiczne. Wydaje się, iż można je streścić w dwu punktach: a) 
brak wzajemnej znajomości i zrozumienia oraz b) postawa polemiczna.
a) Brak wzajemnej znajomości i zrozumienia

Bardzo niewielu teologów protestanckich pisząc na tematy mario
logiczne poprzestaje na przedstawieniu własnego stanowiska. Ogromna 
większość poddaje krytyce tezy mariologii katolickiej. Mariologia kato
licka na ogół jest poprawnie referowana55. Profesorowie F. Heiler, 
F.W. Künneth, C.A. de Ridder i W. Delius imponują nawet znajomością 
mariologicznej literatury katolickiej56.

Mimo że teologowie protestanccy na ogół poprawnie przedstawiają 
poglądy katolickie, to jednak sposób referowania budzi poważne za
strzeżenia.

W mariologii katolickiej jest wiele twierdzeń, które wymagają 
szczegółowych wyjaśnień, zastrzeżeń, ograniczeń. Wzięte same w sobie 
mogą łatwo być zupełnie błędnie zrozumiane. Teologia katolicka tych 
wyjaśnień nie szczędzi. Chodzi tu przede wszystkim o zdania, w któ
rych teologowie katoliccy wypowiadają swe poglądy o pośrednictwie 
Matki Bożej, rozumianym jako czynny udział Maryi w nabywaniu przez 
Chrystusa skarbów odkupienia, jak również w rozdawnictwie jego 
owoców. Mariologia katolicka mówiąc o pośrednictwie Maryi mocno 
podkreśla, że nie może tu być mowy o targnięciu się na Pawiową naukę
0 jednym pośredniku między Bogiem a ludźmi, człowieku Chrystusie 
Jezusie (1 Tm 2,5); zastrzega, że tylko Chrystus jest pośrednikiem wystar
czającym; że tylko On jest pośrednikiem absolutnie koniecznym i że od 
Jego pośrednictwa zależy zbawienie wszystkich ludzi, także Maryi; Ma
ryję natomiast przez sam fakt, że wydała na świat jedynego pośrednika, 
który przyniósł nam zbawienie, można i trzeba w pewnym sensie nazy
wać pośredniczką w zbawczym dziele Chrystusa; przecież jest nieza
przeczalnym faktem, że Zbawiciel przyszedł na świat przez Maryję. 
Gdyby nawet Matka Pana nigdy za nami nie prosiła swego Pierworod
nego ani za nas nigdy nie cierpiała, gdyby w ogóle nie była złączona ze 
swym Synem w Jego zbawczym dziele, ale — jak powiadają teologowie 
protestanccy — między Nią a Chrystusem położyłaby się głęboka prze
paść i niezmierny dystans, który Zbawiciel celowo akcentował, to mimo 
wszystko musielibyśmy uznać historyczny fakt, że Odkupiciel przy
szedł do nas przez Maryję i w tym sensie pozostałoby nie tylko prawo, 
ale także obowiązek uznania Matki Pana za pośredniczkę. Teologowie 
katoliccy zwracają uwagę, że nie chodzi tutaj o słowa. Zdają sobie do
brze sprawę z tego, że nazywanie Maryi pośredniczką czy współodkupi- 
cielką, podczas gdy Chrystusa mamy obowiązek nazywać pośrednikiem
1 odkupicielem, może stać się przyczyną nieporozumień; może bowiem 
sugerować, jakoby udział Maryi w odkupieniu stawiało się na jednej 
płaszczyźnie z odkupieńczym dziełem Chrystusa. Dlatego podkreślają,
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że Maryja jako pośredniczka całkowicie zależy od Chrystusa, jest Mu w 
sposób najdoskonalszy podporządkowana, że Jej pośrednictwo nie jest 
samo w sobie ani wystarczające, ani konieczne, ani powszechne w tym 
sensie, jakoby Maryja odkupywała także samą siebie. Wielu teologów 
katolickich zupełnie wyraźnie stwierdza, że tytuły „Pośredniczka” i 
„Współodkupicielka” należy uznać za nieszczęśliwe właśnie z tego po
wodu, że nie są jednoznaczne i łatwo można je zrozumieć w sensie prze
ciwstawnym do pośrednictwa i odkupienia dokonanego przez Chrystu
sa 57. Jeśli tytułów tych nadal używają, to dlatego, iż nie odkryli dotąd 
innych, bardziej precyzyjnych sformułowań.

Tymczasem teologowie protestanccy bardzo często i mocno akcen
tują katolickie twierdzenia o pośrednictwie Maryi, a za rzadko i bardzo 
słabo podkreślają katolickie zastrzeżenia i uwagi niezbędne do właści
wego ich zrozumienia. W ten sposób, mimo poprawnego cytowania ka
tolickich twierdzeń, przedstawienie katolickiej nauki o pośrednictwie 
Maryi należy uznać za niewłaściwe. Przemilczanie'czy marginesowe 
tylko wzmianki o istotnych wyjaśnieniach powodują błędne zrozumie
nie stanowiska katolickiego, które z tego względu musi się w sposób 
oczywisty wydawać sprzeczne z wyraźnym świadectwem św. Pawła o 
jedynym Pośredniku.

Na niezwykle surową ocenę katolickiej mariologii wpływa w pew
nej mierze dobór literatury, z której teologowie protestanccy czerpią 
znajomość krytykowanej nauki. Najbardziej autentycznym źródłem po
znania katolickiej mariologii są wypowiedzi nauczycielskiego urzędu 
Kościoła58. Wydawnictwa katolickie udostępniły specjalne zbiory wy
powiedzi papieskich na tematy mariologiczne, by ułatwić poznanie 
oficjalnej nauki katolickiej59. Teologowie protestanccy odwołują się 
niekiedy do wypowiedzi papieży. Odnosi się to szczególnie do konstytu
cji apostolskiej „Munificentissimus Deüs”. Częściej jednak krytykują 
mariologię taką, jaką znajdują w opracowaniach poszczególnych auto
rów katolickich. Prof. W. Künneth znając mariologię katolicką ze 
Schmausa, Bartmanna i Adama twierdzi, że rzymski katolicyzm uważa 
Maryję (...) za serce mistycznego Ciała60, podczas gdy sądzą tak niektó
rzy teologowie, zresztą nieliczni. Pastor P. Bourguet w swym studium61 
opiera się na takich katolickich opracowaniach, jak: „Fatima ou l‘ere 
de la Vierge62, konferencje o Matce Najświętszej wygłoszone w Notre 
Dame w 1954 r .63, rozmyślania jezuity O.A. Valensina64, artykuł o kul
cie w encyklopedii, „Catholicisme”, traktat mariologiczny J.B. Terrie- 
n a 65 oraz kilka artykułów popularnych, pisanych m.in. przez osoby, 
które z teologią niewiele mają wspólnego . Z dokumentów papieskich 
Bourguet przytacza jedynie encyklikę „Ad caeli Reginam” w wydaniu 
francuskim57.

Prof. G. Miegge swą znajomość mariologii katolickiej opiera m.in. 
na podręczniku O.G. Roschiniego68 oraz „Uwielbieniach Marii” św. Al
fonsa Liguoriego. „Le glorie di Maria Santissima” uznaje za klasyczne
go świadka nowożytnej mariologii katolickiej69 i krytykuje ostro dzieło 
św. Alfonsa wraz z nie najlepiej dobranymi przez niego przykładami, 
sądząc, że zwycięsko polemizuje z mariologią katolicką.

Pastor M. Thurian usiłuje wykazać monofizyckie i dokeckie tenden
cje w katolickiej nauce o wcieleniu i Bożym macierzyństwie Maryi, a 
pośród racji, które przytacza na poparcie swej opinii, znajdujemy zda
nie wyjęte z pism ks. Oliera. Ks. Olier tłumaczy, że Chrystus jest „zbyt 
Bogiem”, by nam dać nadzieję zmartwychwstania; Maryja natomiast,
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chociaż jest niepokalana, pozostaje stworzeniem i jako taka stanowi 
naszą nadzieję osiągnięcia szczęścia w niebie70.

Prof. F. Heiler referując artykuł O. Semmelrotha71 cytuje jego zda
nie, że katolikowi nigdy nie przyjdzie do głowy myśl, by nazywać Mary
ję boginią; profesor z Marburga dodaje, że Semmelroth nie zna obja
wień wielkiej katolickiej mistyczki Mechtyldy z Magdeburga, która tak 
właśnie nazywa Maryję72.

Ciekawe, że spośród około stu teologów, którzy wypowiadali się na 
tematy mariologiczne w latach 1950—1964 i polemizowali z mariologią 
katolicką, ani jeden nie powołuje się na dzieła Carola, du Manoire’a czy 
Strätera, które stanowiły w omawianym okresie podstawowe opraco
wania katolickiej mariologii. To, co napisał o nich W. Delius, stanowi 
jedynie informację bibliograficzną73. Delius zwrócił uwagę swoim 
ewangelickim kolegom, że powinni studiować wspomniane dzieła kato
lickich teologów i podjąć dyskusję z tezami w nich postawionymi74. Jed
nak uwaga W. Deliusa pozostała niemal bez echa. Dopiero po roku 1960 
sytuacja nieco się zmieniła75.

Żaden z omawianych teologów protestanckich nie interesuje się 
mariologicznymi periodykami: „Etudes Mariales”, „Marianum”, „Ep
hemerides mariologicae”, „Estudios marianos”, „Mariale Dagen” czy 
„Marian Studies”.

Gdyby teologowie protestanccy szukali mariologii katolickiej w 
najlepszych lub przynajmniej dobrych źródłach katolickiej nauki, być 
może mieliby nieco mniej zarzutów pod adresem katolicyzmu. Gdyby 
— z drugiej strony — teologowie katoliccy częściej i uważniej wsłuchi
wali się w poważne zastrzeżenia, jakie odłączeni bracia wypowiadają w 
stosunku do mariologii katolickiej, pozwoliłoby to im głębiej spojrzeć, 
lepiej zrozumieć i właściwiej ocenić powagę zagadnienia.

Chociaż obecnie teologowie protestanccy i katoliccy znają się o 
wiele lepiej, niż to miało miejsce jeszcze pół wieku temu, kiedy to nie do 
pomyślenia było, by protestant wziął do ręki dzieło katolickie, a katolik 
protestanckie, to jednak wzajemna znajomość i zrozumienie pozosta
wiają wiele do życzenia.
b) Postawa polemiczna

Za drugą poważną rację pozateologiczną, z powodu której pogłę
biają się rozbieżności i bledną nieliczne podobieństwa między prote
stanckimi i katolickimi poglądami mariologicznymi, należy uznać po
stawę polemiczną teologów obu Kościołów.

Pastor J. Courvoisier słusznie zwrócił uwagę na fakt, że Kościół 
rzymski jeszcze przed Soborem Trydenckim przybrał postawę antypro- 
testancką, a protestantyzm stał się antykatolicki, mimo że oba Kościoły 
mają wspólną historię cztery razy dłuższą od historii podziału76.

Max Thurian dostrzega antyprotestanckie nastawienie w konstytu
cji apostolskiej „Munificentissimus Deus”. Papież Pius XII ogłasza w 
niej dogmat o wniebowzięciu. Zakonnik z Taize przedstawia poważne 
racje, które nie pozwalają mu przyjąć nowego dogmatu. W jego przeko
naniu wyrażenie zgody na naukę papieża oznaczałoby sprzeniewierza
nie się biblijnej prawdzie. Dlatego wypowiada „nie”, chociaż czyni to z 
ciężkim sercem. Od dawna bowiem poświęcił się bez reszty idei ekume
nizmu. Z tym większym żalem i szczerym bólem zwraca uwagę na koń
cowe słowa konstytucji dogmatycznej, w której Ojciec św. ostrzega, że 
kto — broń Boże — ośmieliłby się przeczyć lub dobrowolnie powątpiewać
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w naukę przez papieża zdefiniowaną we wspomnianej konstytucji, 
niech wie, że całkowicie odpadł od Bożej i katolickiej wiary. Thurian 
uważa za potrzebną próbę wytłumaczenia katolickim braciom, że pro
testanci odrzucając nowy dogmat nie czynią tego z powodu „zuchwałej 
lekkomyślności” i „zuchwalstwa”, ale z poczucia obowiązku posłuszeń
stwa prawdzie, która jest w Jezusie Chrystusie, mimo że w oczach pa
pieża i wiernych mu katolików popadają w zagniewanie wszechmogą
cego Boga i błogosławionych Piotra i Pawła, apostołów Jego11.

Wydaje się, że od ducha antyprotestanckiego nie uwolniły się dotąd 
niektóre podręczniki mariologii katolickiej, które zdają się nie dostrze
gać poglądów protestanckich jako godnych tego, by się nad nimi zasta
nowić. Uważają za wystarczające wymienienie protestantyzmu w sze
regu przeciwników stawianych tez mariologicznych78. Wydaje się, że 
słuszność ma T. Sartory, który pisze, że teologowie katoliccy mają pre- 
supozycje do odkrywania u odłączonych braci złej woli i herezji79.

Antykatolickie nastawienie wśród protestantów stwierdzają sami 
protestanci. Prof. F.J. Leenhardt pisze, że niektórzy protestanci są bar
dziej antykatolikami niż protestantami; za pierwszy artykuł swego cre
do uważają obowiązek przeciwstawiania się Rzymowi, podczas gdy 
najpierw należałoby mówić „tak” Ewangelii, a dopiero potem „nie” 
wierze katolickiej8 . Pastor J. de Saussure pisze o dwu postawach, któ
re żyją w protestantyzmie: jedna jest przede wszystkim akatolicka i 
pragnie odciąć się stanowczo od wszystkiego, co katolicyzujące; druga 
ma charakter inkluzywny: przede wszystkim pragnie pozostawać 
ewangeliczna i otwarta na całą prawdę, którą Ewangelia może ją ubo
gacić. J. de Saussure nie waha się twierdzić, że protestantyzm w historii 
swego rozwoju często był z tego właśnie powodu protestantyzmem ra
czej zdeformowanym (deforme) niż reformowanym (reforme) 81.

Antykatolickie nastawienie, które stwierdzają u protestantów sami 
protestanci, we współczesnej mariologii daje się zauważyć w sposobie 
odczytywania katolickiego świadectwa o Matce Bożej oraz w słownic
twie oceny katolickich twierdzeń.

Niekiedy z wypowiedzi poszczególnych autorów katolickich wyj
muje się pewne sformułowania nieścisłe, wieloznaczne lub nawet błęd
ne i na ich przykładzie wykazuje się absurdalność całej mariologii ka
tolickiej 82.

Teologowie protestanccy oceniając mariologię katolicką dość czę
sto używają niezwykle mocnego słownictwa, którego katolik tylko z 
wielkim smutkiem może słuchać83. Jeśli z jednej strony biskup W. 
Stählin oraz pastorzy A. Schlatter, H. Asmussen, M. Thurian, A. Bre- 
mond, J. de Saussure i kilku innych teologów wykazują ogromną kultu
rę słowa i umieją zabierać głos na tematy najbardziej kontrowersyjne 
bez urażania przeciwnika, to z drugiej strony bardzo wielu teologów 
nie cofa się przed wyrażeniami, które przesądzają nie tylko o teologicz
nej wartości twierdzeń strony przeciwnej, ale również o jej morale84. 
Nie katolik, ale protestant, mianowicie pastor T. Grin zwrócił uwagę 
swoim współwyznawcom na niewłaściwą formę krytyki dogmatu o 
wniebowzięciu mówiąc, iż nie szanuje się przekonań drugiego człowie
ka i wyśmiewa się zarówno wiarę katolicką, jak i jej obrońców85. Bez 
wątpienia, forma wypowiedzi decyduje o sprzyjającym lub wrogim kli
macie dyskusji, zachęca do niej lub skutecznie powstrzymuje.

Nie można też nie doceniać faktu, że historia Kościoła to historia 
schizm, podziałów i odstępstw, a mury, które kładły się między skłóco-
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nymi braćmi, bu'dowane były tylko w pewnej mierze przez różnice dok
trynalne czy instytucjonalne, ogromny natomiast wpływ miały wzajem
ne nieporozumienia, niechęci, brak wzajemnego zaufania, pycha ludz
ka, a często nienawiść. One to wznosiły bariery natury psychicznej, któ
rych potęgi trudno nie doceniać 86.

Pastor H. Asmussen zwrócił uwagę na jeszcze jedną przyczynę 
utrudniającą wzajemne zbliżenie i krępującą swobodę wypowiedzi 
w dialogu ekumenicznym. Zarówno teolog protestancki, jak katolicki 
musi się liczyć z faktem, że żyje w pewnej społeczności kościelnej, 
od której zależy, a wypowiadając swoje zdanie nie może tracić z oczu 
oficjalnej postawy tejże społeczności, która nie zawsze mile widzi 
śmielsze wypowiedzi swoich członków, jeśli wybiegają one poza utarte 
schematy. Asmussen, który odważył się powiedzieć o Matce Pana wię
cej, niż przyzwyczaiła się o Niej mówić społeczność protestancka, ska
rży się, że nie można podejmować dyskusji na temat roli Maryi w Bo
żym planie zbawienia, by nie popaść w podejrzenie zachwiania się 
w wierze swego wyznania .

H. Roux podkreślił — jak się wydaje — dość istotny powód, dla 
którego protestantyzm zachowuje niezwykłą ostrożność i powściągli
wość, kiedy zabiera głos na temat Matki Pana. Wskazuje mianowicie na 
powszechną rezerwę w stosunku do Kościoła rzymskiego. Żeby należy
cie ocenić doniosłość tej racji, trzeba pamiętać o wiekowych wzajem
nych krzywdach, kłótniach, oskarżeniach i potępienia. Należy uznać za 
rzecz bardzo prawdopodobną — pisze pastor Roux — że Kościół refor
mowany w ciągu czterech wieków powiedziałby wiele więcej, z większą 
swobodą i radością o tym, w co wierzy odnośnie do Maryi Panny, gdyby 
zachował mniejszą rezerwę w obliczu Kościoła rzymskiego i był nieco 
mniej zuchwały w swoich twierdzeniach88.

Rezerwę, o której pisze Roux, powodują w dużej mierze przerosty 
i nadużycia w katolickiej mariologii i kulcie maryjnym. Często pod
kreślają je teologowie protestanccy jako moment w dużym stopniu de
cydujący o powściągliwości w wypowiedziach na temat Matki Naj
świętszej. Pastor W. Meyer trafnie sformułował ten problem mówiąc, że 
„ścisły post” protestantyzmu od Matki Bożej stanowi „przeciwgrę” 
w stosunku do hypertrofii mariologii i kultu maryjnego w Kościele ka
tolickim89. „Wyludnione niebo”, „samotny Bóg” protestantyzmu i su
rowa „asceza” . W stosunku do kultu świętych i kultu Najświętszej 
Maryi Panny, a także powszechna obawa, by nie powiedzieć o Maryi 
zbyt wiele, stoją w ścisłym związku z tym, co protestantyzm począwszy 
od Lutra spostrzega w katolicyzmie i co lubi określać terminem abusus, 
nadużycie. Bez wątpienia, wiele słuszności kryje się w powiedzeniu, że 
Reformacja, a za nią teologowie protestanccy oburzeni nadużyciami 
w kulcie świętych i Matki Bożej porzucili niemal całkowicie nawet wła
ściwe i zupełnie poprawne jego formy, by w ten sposób radykalnie wy
korzystać nadużycia, które się do niego zakradły; zrezygnowali z „uży
cia” (usus) z powodu nadużycia (abusus)91. Za poważne nadużycie w 
mariologii i katolickim kulcie maryjnym teologowie protestanccy uwa
żają nadmierną spekulację i psychologizowanie.

Pastor Oscar Schroeder referując prace II Międzynarodowego Kon
gresu Mariologicznego, który miał miejsce w Rzymie w 1954 r., zwraca 
uwagę, że dyskusja nad problemami egzegezy tekstów maryjnych była 
bardzo zwięzła i toczyła się tylko w szczupłym gronie teologów, gdy tym
czasem spekulacja i systematyka królowały na całym kongresie. Teo-
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log systematyzujący — jak powiada Schroeder — uchodzi za nosiciela 
postępu dogmatycznego, natomiast innym teologom czyni się zarzut bi- 
blicyzmu. Teologia biblijna została wyparta przez hiszpańską spekula
cję •

O nadużywaniu spekulacji w katolickiej mariologii piszą z deza
probatą, w obronie powagi Biblii, także inni teologowie protestanccy, 
jak M. Thurian93, R. Mehl94, K. Nitzschke95, H. Hermelink96, W. Kün- 
neth97, F. Heiler98, F. Leenhardt" i W. G raf100. Obwiniają oni „ludzką 
spekulację religijną” (Künneth) o to, że dzisiejsza mariologia katolicka 
i świadectwo biblijne stały się dwiema różnymi rzeczami. Wypowiadają 
głębokie zaniepokojenie o słowo Boże, z którego teologowie, zwłaszcza 
mariologowie katoliccy, właśnie drogą spekulacji potrafią wywniosko
wać to, czego protestant żadną miarą nie może doszukać się w tekście 
biblijnym. Leenhardt usiłuje zrozumieć skłonność teologii katolickiej 
do filozoficznej spekulacji, której obawia się protestantyzm. Katoli
cyzm — tłumaczy Leenhardt — wyrósł na tradycjach filozofii greckiej, 
protestantyzm natomiast z tradycji hebrajskiej i biblijnej. Dlatego Re
formacja nie uznaje ważności „chrztu Arystotelesa” udzielonego mu 
przez Kościół rzymski101.

O postawie w stosunku do katolicyzmu zdaje się świadczyć cieka
wy fakt, .że teologowie protestanccy swój stanowczy protest kierują nie
mal wyłącznie przeciwko mariologii katolickiej, pozostawiając mario- 
logię prawosławną we względnym spokoju. Wschód chrześcijański od 
wieków czcił Maryję daleko goręcej i serdeczniej niż Zachód. Pierwsze 
święta maryjne powstawały na Wschodzie i dopiero stamtąd przecho
dziły do Europy, niekiedy z trudem torując sobie tutaj drogę. Zachod
nie chrześcijaństwo nie dorównuje wschodniemu we wspaniałych, czę
stokroć paradoksalnych sformułowaniach opiewających świętość i god
ność Matki Boga. Podczas gdy teologia zachodnia przez całe wieki od
czuwała potężne opory wobec niepokalanego poczęcia Maryi, Wschód 
chrześcijański bardzo wcześnie włączył tę prawdę do swej wiary i 
szczególnie się w niej rozmiłował. Współczesne prawosławie zasadniczo 
kontynuuje maryjne tradycje chrześcijańskiego Wschodu. Kult Matki 
Bożej nie jest wcale mniejszy we współczesnym prawosławiu niż we 
współczesnym katolicyzmie. Współczesna teologia prawosławna przy
stępując do dyskusji z protestantyzmem śmiało stawia problem maryj
ny jako jeden z głównych i koniecznych punktów dyskusji102. A mimo 
to sprzeciw protestancki kieruje się przede wszystkim przeciwko kato
licyzmowi, a nie prawosławiu. Nie wydaje się, by ten charakterystyczny 
fakt można było wytłumaczyć jedynie formą, jaką przybiera mariologia 
katolicka (dogmaty).

Błąd psychologizowania w mariologii katolickiej tkwi — zdaniem 
teologów protestanckich — w sposobie mówienia niektórych teologów 
Kościoła rzymskiego o miłosierdziu Maryi: wskazują na Jej łaskawość i 
dobroć jako matki, czyniąc Ją bardziej przystępną od Ojca i Syna103. 
Psychologizowanie zarzuca się także tzw. zasadzie odpowiedniości 
{principium convenientiae), która stała się własnością mariologii kato
lickiej. Teologowie bowiem rozważają stosunki panujące wśród zwy
czajnej ludzkiej rodziny, zwłaszcza stosunek między dzieckiem i matką, 
by na tej podstawie określać, co Chrystus winien uczynić dla swej Mat
ki. Tymczasem święta rodzina była wyjątkową, jedyną w historii rodzi
ną i nie można o stosunkach w niej panujących wnioskować z obserwa
cji jakiejkolwiek innej rodziny. Dlatego nie możemy powiedzieć, jaką
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formę czci Chrystus winien był swej Matce. Inaczej sądzi mariologia 
katolicka, która chętnie posługuje się rozumowaniem: potuit, decuit 
ergo fec it104.

Trudno dokładnie określić, w jakiej mierze racje pozateologiczne 
stanowią podstawę wzajemnych rozbieżności doktrynalnych i utrud
niają zbliżenie na polu mariologii. Wypowiedzi współczesnych teolo
gów protestanckich na tematy mariologiczne wykazują w sposób nie
wątpliwy, że odgrywają one rolę bardzo poważną i może nie mniej pa
raliżują ekumeniczny dialog niż przeciwstawne przekonania w podsta
wowych zagadnieniach dogmatycznych. O wielkiej roli racji pozateolo- 
gicznych paraliżujących między chrześcijańskie zbliżenie dość obszer
nie mówiono w I Komisji Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Ko
ściołów w Amsterdamie105.

m . PRZEPAŚĆ I POMOST

Porównanie mariologicznych poglądów współczesnych teologów 
protestanckich z mariologią katolicką oraz ukazanie przyczyn różnic 
protestanckich i katolickiej postawy wobec Matki Pana umożliwia pró
bę udzielenia odpowiedzi na pytanie, o ile współczesna mariologia 
utrudnia lub ułatwia wzajemne porozumienie Kościoła katolickiego z 
Kościołami protestanckimi.

1. Próba ustalenia zakresu, w jakim współczesna 
mariologia utrudnia protestancko-katolicki 

dialog ekumeniczny

Współcześni teologowie protestanccy uważają mariologię za bar
dzo poważną lub nawet największą przeszkodę na drodze do zjednocze
nia z katolicyzmem. Przekonanie to jest niemal powszechne zarówno w 
nurcie zasadniczym, jak w nurcie podwójnego protestu.

Jeden z najbardziej ekumenicznych teologów kalwińskich, Max 
Thurian, wyraża nadzieję, że w nauce o łasce, o sakramentach, a nawet 
o Kościele można oczekiwać pewnego zbliżenia, które pozwoli kiedyś 
dojść do jedności, ale wydaje mu się, że nie można powiedzieć tego o 
problemie, który stanowi w Kościele mariologia i kult maryjny100. Rów
nie bliski katolicyzmowi H. Asmussen sądzi, iż chyba nie ma drugiego 
zagadnienia, co do którego wyznania chrześcijańskie różniłyby się tak 
znacznie, jak problem miejsca Maryi w dziele zbawienia107. Prof. R. 
Mehl pisze, że protestanci uważają mariologię katolicką za rodzaj zęba
tego koła, które niesie śmierć ewangelickiej wierze, i że w niej zgroma
dziły się wszystkie herezje katolicyzmu; dlatego odrzucenie całej ma
riologii jest nieodzownym środkiem do zapewnienia spokoju ewangeli
ckiemu sumieniu108. Inny teolog nie pozostawia żadnej nadziei przyję
cia kiedykolwiek przez protestantyzm katolickiej postawy wobec Matki 
Pana109. W. von Loewenich nazywa mariologię głównym punktem spor
nym110, a W. Kimneth przedstawia protestanckie i katolickie pojęcia o 
Matce Najświętszej jako dwa krańcowo różne światy, między którymi 
zaległa głęboka przepaść uniemożliwiająca przerzucenie ponad nią ja
kiegokolwiek mostu^11. Podobnie sądzą także inni teologowie prote
stanccy112, jak również niektórzy spośród teologów katolickich. T. Sar- 
tory pisze, że mariologia i kult maryjny stanowią główny punkt sporny
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między Kościołami protestanckimi i Kościołem katolickim113. R. Lau- 
rentin problem mariologiczny stawia na równi z problemem papiestwa 
ze względu na trudności, jakie stwarzają dla ruchu ekumenicznego.114.

Ogłoszenie dogmatu o wniebowzięciu protestantyzm ocenił jako 
pogłębienie przepaści dzielącej oba Kościoły. Myśl ta powtarza się za
równo w oświadczeniach biskupów protestanckich11, jak również w 
publikacjach licznych teologów .

Mimo takich wypowiedzi należy zwrócić uwagę, że mariologia 
sama przez się nie stanowi ani największej, ani nawet istotnej trudności 
na drodze ku zjednoczeniu. Skoro stanowi ona jedynie owoc wyrastają
cy z podstawowych zasad teologicznych jednego i drugiego wyznania, 
to odpowiedzialność za różnice w ustosunkowaniu się do Matki Pana 
ponoszą te właśnie zasady. Główną oraz istotną przeszkodą teologiczną 
na drodze do zjednoczenia chrześcijaństwa jest koncepcja odkupienia i 
nauka o stosunku człowieka do Boga, zawierająca w sobie zasadę „tyl
ko Pismo” — sola Scriptura. One dyktują kierunek rozwoju mariologii i 
one są teologiczną przyczyną istnienia wielowyznaniowości w chrześci
jaństwie zachodnim. Do nich sprowadza się ostatecznie problem dok
trynalnej jedności. Perspektywy dialogu ekumenicznego to w istocie 
perspektywy dyskusji na temat objawienia i odkupienia. W tym znacze
niu opinia, że mariologia stanowi największą przepaść dzielącą prote
stantyzm od katolicyzmu, jest niesłuszna i może być szkodliwa dla 
sprawy ekumenizmu, ponieważ ukazuje istotne trudności tam, gdzie ich 
nie ma. Teolog, obojętnie do którego należy wyznania, popełnia poważ
ny błąd, jeśli w tym sensie mariologię oraz kult maryjny nazywa naj
większą przeszkodą na drodze do zjednoczenia chrześcijaństwa, uważa
jąc, że gdyby je usunięto, zniknęłyby ipso facto istotne różnice. Jeśliby 
nawet pewnego dnia — co jest niemożliwe — oba wyznania przestały 
całkowicie mówić o Maryi i oddawać Jej jakąkolwiek cześć, to najistot
niejsze różnice teologiczne pozostałyby nadal. Mariologia sama przez 
się nie dzieli w sposób istotny zachodniego chrześcijaństwa. Katolik nie 
może przyjąć protestanckich poglądów mariologicznych, a protestanto
wi z racji zasadniczych nie wolno podpisać się pod katolickimi tezami 
maryjnymi; odpowiedzialność jednak za taki stan rzeczy ponoszą zasa
dy, z których te dogmaty wynikają. Twierdzenie teologów, że mariolo
gia stanowi najpotężniejszy mur między protestantyzmem i katolicyz
mem, tylko w tym sensie można uznać za słuszne, że w mariologii do
chodzą do głosu i niezwykle jasno wypowiadają się te zasady teologicz
ne, które w tradycyjnym ich rozumieniu w sposób zasadniczy różnią 
oba wyznania117.

Nie można jednak powiedzieć, że mariologia nie oddzielając w spo
sób istotny katolicyzmu od protestantyzmu, w żaden sposób nie dzieli 
tych Kościołów. Niezależnie od teologicznych podstaw, na których się 
opiera, przysparza ruchowi ekumenicznemu poważnych trudności, 
choć nie zasadniczych. Można je sprowadzić do dwóch punktów:

1° Mariologia mocno akcentuje to, co różni Kościoły protestanckie 
od Kościoła katolickiego. Teologowie protestanccy słusznie zauważyli, 
iż papież tylko dwa razy posłużył się władzą nieomylnego, uroczystego 
nauczania i oba razy skorzystał ź tego przywileju w rozstrzyganiu pro
blemów mariologicznych (dogmat o niepokalanym poczęciu i dogmat o 
wniebowzięciu). Słusznie też zwracają uwagę, że metoda teologiczna, 
jaką Kościół katolicki posługuje się w odczytywaniu biblijnego świade
ctwa, okazuje się w sposób najbardziej oczywisty w mariologii. Nigdzie
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poza mariologią tak uderzająco nie dochodzi do głosu sensus fidei; nig
dzie Kościół katolicki nie ucieka się do niego tak często i tak chętnie; 
nigdzie nie przyznaje mu tak decydującego znaczenia; nigdzie tak czę
sto nie powtarza się słowo „tradycja”; nigdzie tak chętnie jak w mario
logii i kwestii kultu maryjnego nie zabiera głosu zwyczajny nauczyciel
ski urząd Kościoła; nigdzie tak jasno jak w mariologii nie można do
strzec znaczenia udziału człowieka w Bożym dziele odkupienia i współ
pracy sił ludzkich z uświęcającym Bogiem.

2° Mariologia utrudnia ekumeniczny dialog protestancko-katolic- 
ki o tyle, o ile towarzyszą jej pewne nieprawidłowości zarówno w prote
stanckiej postawie wobec Matki Pana, jak też w mariologii katolickiej. 
Teologowie protestanccy przyznają niekiedy, że usunęli cześć Matki Je
zusa wraz z kultem świętych nie z koniecznych racji teologicznych, ale 
żeby w ten sposób kategorycznie usunąć nadużycia, które się do tej czci 
zakradły. Przyznają także, choć rzadko, że mogliby więcej powiedzieć o 
Najświętszej Maryi Pannie, niż mówią obecnie. Jeśli zaś nie mówią 
tego, co mówić im wolno i co powiedzieć powinni, to również czynią to 
nie z racji dogmatycznych, ale po prostu dlatego, że uderzające — ich 
zdaniem — niewłaściwości w katolickiej mariologii i kulcie maryjnym 
odbierają im całkowicie ochotę do powiedzenia czegokolwiek w sposób 
pozytywny o Matce Bożej118. Postawa taka, zrozumiała dla psychologa, 
nie może być usprawiedliwiona u teologa. Przecież trafiają się naduży
cia i wypaczenia również w kulcie oddawanym Bogu, a żaden poważny 
teolog nie śmie żądać, ażeby przestano czcić z tej racji Stwórcę. W celu 
usunięcia błędów nie wolno poświęcać prawdy.

Można — jak się wydaje — wskazać poważny rejestr nieprawidło
wości, które zakradły się do mariologii katolickiej. Nie wszystkie są no
wym zjawiskiem ostatnich lat. O niektórych z nich miał odwagę pisać 
już św. Piotr Kanizjusz119.

Teologowie protestanccy mają wiele słuszności, kiedy oskarżają 
współczesną mariologię katolicką o przerosty (hypertrofię) i różne nie
prawidłowości, przede wszystkim następujące:

1° Brak kontroli nad słowem o Maryi. W ostatnich latach bardzo 
wiele napisano o Najświętszej Maryi Pannie. Bibliografia mariologicz
na wykazuje 7967 pozycji z okresu 1950—1957 r., a więc około tysiąca 
pozycji rocznie, przy czym bibliografia nie uwzględnia pozycji popular
nych1 . Mariologowie katoliccy często z radością podnoszą ten fakt 
jako jeden z dowodów, że nasz wiek jest wiekiem maryjnym, co ma za
pewnić friumf Kościołowi Chrystusowemu. Niestety, o znacznej części 
tej literatury trzeba powiedzieć to, co Louis Veuillot napisał o mariolo
gicznej literaturze XIX w.:

... źle pozbierane teksty, nauczanie bez doktryny (...) Zdumieniem 
napełnia gorliwość, która każe odczytywać takie ubóstwo i która tak 
źle natchnęła jego autorów121.

Wydaje się, że nie wszyscy mariologowie katoliccy pamiętają, że 
zasadą ich naukowych poszukiwań winno być odkrywanie objawionej 
prawdy niezależnie od tego, jaki jest jej stosunek do naszych tez. Nie
właściwe zrozumienie hasła „O Maryi nigdy dość” zrodziło w mariolo
gii wyraźny i potężny kierunek maksymalistyczny, który imponuje 
szlachetnymi pragnieniami przyniesienia jak największej chwały Matce 
Bożej przez przyznawanie Jej najwspanialszych przywilejów, z drugiej 
jednak strony zdaje się zapominać o właściwym sensie tego adagium. Po
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wiedzenie „O Maryi nigdy dość” z pewnością prawdziwe jest w dziedzi
nie miłości ku Matce Najświętszej, ale tak samo z pewnością jest błędne 
na terenie mariologii jako nauki o przywilejach, posłannictwie i godno
ści Matki Bożej. Przeoczenie tej prawdy spowodowało w pewnej mierze 
potężną falę literatury mariologicznej, o której R. Lauren tin nie wahał 
się napisać, że jest to literatura „pusta”, ponieważ nie stawia, nie roz
wiązuje ani nie pogłębia prawdziwych problemów mariologicznych, ale 
choruje na pełen egzageracji gigantyzm i — by użyć słowa Laurentina 
— na „słoniowatość” 1 . Literatura tego typu chętnie przypomina zasa
dę De Maria nunquam satis, ale zdaje się zupełnie nie znać ostrzeżenia 
św. Bernarda: Virgo regia falso non eget honore123.

Wiele słuszności ma Sartory, gdy pisze, że w superlatywach odno
szących się do Matki Najświętszej wypowiada się często zdania»- które 
w świetle klasycznej teologii katolickiej o usprawiedliwieniu i łasce są 
po prostu heretyckie124. O maksymalizmie w mariologii mówi się jako o 
tytule do chluby, a teologów, którzy usiłują krytycznie podchodzić do 
zagadnień mariologicznych, nazywa się minimalistami, przy czym ter
minowi temu nadaje się sens pejoratywny125.

2° Wyobcowanie się mariologii z kontekstu całej teologii, czyli pro
ces autonomizacji mariologii. K. Barth słusznie zauważył, że pierwsze 
sobory Kościoła mówią o Maryi w sposób chrystocentryczny126. To 
samo należy powiedzieć o pierwszych autorach chrześcijańskich, u któ
rych spotykamy ideę Ewa — Maryja. Św. Tomasz z Akwinu i św. Bona
wentura ściśle łączą osobę Maryi z osobą Chrystusa. Dlatego Boże ma
cierzyństwo biorą za centralny punkt swych rozważań o Najświętszej 
Pannie127. We współczesnej mariologii natomiast obserwujemy nie tyl
ko rozluźnienie jej związków z chrystologią i odejście od sposobu, w 
jaki Ojcowie rozważali zagadnienia teologiczne, ale i usamodzielnienie 
się mariologii jako odrębnej, paralelnej do chrystologii dyscypliny teo
logicznej, która rozbudowuje się szybciej niż chrystologia i rządzi się 
własnymi zasadami.

Jesteśmy świadkami daleko posuniętej specjalizacji na terenie ma
riologii. Rozczłonkowuje ona naukę o Najświętszej Maryi Pannie na 
wielką ilość poszczególnych problemów, w których znowu wyróżnia 
dalsze problemy. Taka metoda ma swoje niezaprzeczalne zalety, ale 
niesie ze sobą także poważne niebezpieczeństwa. Jeśli protestanci z 
niepokojem zwracają uwagę na niesłychany rozwój mariologii katolic
kiej i poświęcanie ogromnej energii na dyskusje wokół takich zagad
nień, jak debitum czy fomes peccati u Maryi, przy czym z braku argu
mentów biblijnych na pierwsze miejsce wysuwa się bardzo daleko po
suniętą spekulację, to teolog katolicki nie ma prawa odmówić tej uwa
dze pewnej słuszności128.

R. Laurentin zwraca słuszną uwagę, że każda specjalizacja oprócz 
dobrych stron ma także złe. Źle rozumiana i przeceniona potrafiła nau
ki pozytywne przekształcić w pozytywizm, który odrzucił metafizykę, 
socjologię — w socjologizm, który chciał wytłumaczyć człowieka w ka
tegoriach czysto socjalnych, seksuologię — w panseksualizm. Laurentin 
dostrzega — i chyba nie bez racji — tendencję do przekształcenia się 
katolickiej mariologii w mariologizm, a pobożności maryjnej w maria- 
nizm dążący za wszelką cenę do wyniesienia Matki Bożej .

3° Błąd psychologizowania, czyli przeciwstawiania miłosiernej 
Matki — Chrystusowi, sprawiedliwemu Sędziemu. Niewątpliwym błę
dem, który powtarza się nie tylko w kazaniach, ale także w pismach
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niektórych katolickich teologów, jest przeciwstawianie miłosierdzia 
Matki Bożej sprawiedliwości Chrystusa Pana. Mają rację protestanci 
Basnage130 i Miegge131, kiedy krytykują nauczanie o maryjnym króle
stwie miłosierdzia i królestwie sprawiedliwości Chrystusa. Miłosierdzie 
Maryi bowiem nie jest doskonalsze od miłosierdzia Zbawiciela; nikt nie 
ukochał człowieka bardziej niż Bóg Człowiek. W miłości Chrystusa ku 
człowiekowi zjednoczyły się w najdoskonalszy sposób wszystkie posta
cie miłości: ojcowska, macierzyńska, braterska i przyjacielska132.

4° Błąd argumentacji „z odpowiedzialności”. W spekulatywnych 
dowodzeniach mariologicznych poważną rolę odgrywa zasada odpo
wiedzialności. Stwierdza się, że wypadało, żeby Bóg udzielił Maryi ja
kiegoś przywileju, a potem dodaje się: skoro wypadało, a Bóg mógł to 
uczynić, to na pewno tak uczynił.

Trzeba by poważnie się zastanowić, czy w takim schemacie rozu
mowania nie tkwi wielka pretensjonalność narzucająca Bogu ludzkie 
kategorie myślenia. Jeśli nam się wydaje, że coś wypadałoby uczynić, to 
nie wiemy, czy tak samo zawsze wydaje się Bogu. Słowa Pisma Św. o 
myślach i drogach naszych, które nie są myślami i drogami Bożymi, po
winny utwierdzać nas w tych wątpliwościach. Bóg z pewnością nie 
przestałby być najmędrszą, najlepszą i najświętszą Istotą, gdyby miał 
odmienne od naszego zdanie na temat, co wypada, a co nie wypada133.

5° Jednostronność paraleli „Chrystus — Maryja”. W rozważaniach 
przywilejów i posłannictwa Maryi teologia katolicka posługuje się za
sadą podobieństwa Maryi do Chrystusa. Ona to w dużej mierze decydu
je o coraz wyraźniej zarysowującej się w mariologii katolickiej paraleli 
świętości, doskonałości oraz godności Maryi i Chrystusa. Trzeba jednak 
zapytać, czy teologowie katoliccy podkreślając tę paralelę nie zapomi
nają równocześnie przypominać, że między Maryją a Jej Synem zacho
dzi więcej niepodobieństwa niż podobieństwa. Mówienie o jednym, a 
przemilczanie drugiego stwarza rzeczywiste niebezpieczeństwo zama
zywania właściwych proporcji, zwłaszcza że mówiąc o Matce Najświęt
szej i o Chrystusie Panu używa się tych samych tytułów: Pośrednik — 
Pośredniczka; Odkupieciel — Odkupicielka czy Współodkupicielka; 
Król — Królowa.

6° Błąd hermeneutyczny: brak rozróżnienia literackich rodzajów 
źródeł. Do głębszego zastanowienia pobudza sposób, w jaki mariologo- 
wie katoliccy argumentują z nauki Ojców i pisarzy kościelnych oraz z 
nauki papieży. Można wskazać podręczniki mariologii i liczne artykuły 
mariologiczne, w których na udowodnienie jakiejś tezy przytacza się 
szereg wypowiedzi Ojców Kościoła oraz mniej lub więcej bogaty zestaw 
tekstów z przemówień i dokumentów papieskich w przekonaniu, że sta
nowią one wystarczająco silny i przekonywający argument.

Był czas, kiedy udowadniano tezy teologiczne serią tekstów z Pis
ma Św., które — jak się wydawało — wyraźnie rozstrzygały zagadnie
nia. Dzisiaj nauczyliśmy się w tym względzie ostrożności. Egzegeci wie
dzą, że w Piśmie Św. należy rozróżniać rodzaje literackie, a teoria źró
deł zyskuje coraz liczniejsze zastępy zwolenników. Dlatego jesteśmy 
świadomi, że samo przytoczenie jakiegoś tekstu rozumianego dosłownie 
prowadzi niekiedy nie do prawdy, lecz do błędu. Jeśli fakty nauczyły 
teologów ostrożniej niż dawniej czytać święte teksty biblijne, to należy 
zapytać, czy teologowie nauczyli się tego samego w stosunku do świa
dectwa kościelnej tradycji i dokumentów papieskich. Jeśli w Piśmie Św. 
wolno, a niekiedy trzeba pamiętać o rodzajach literackich, to można za
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pytać, czy za zbytek krytycyzmu należy uważać postulat rozróżniania 
swego rodzaju form literackich w pismach Ojców i w dokumentach pa
pieskich, by w zależności od nich oceniać dogmatyczną doniosłość po
szczególnych wypowiedzi. W latach przedsoborowych pod tezami ma
riologicznymi wyliczało się często jednym tchem słowa papieży wyczy
tane zarówno w encyklikach o charakterze dogmatycznym, skierowa
nych do całego Kościoła, jak w okolicznościowym przemówieniu do 
grupki pielgrzymów; obok tekstów wyjętych z dogmatycznej części pa
pieskiego dokumentu zestawia się słowa końcowej zachęty duszpaster
skiej. Wszystkie słowa namiestnika Chrystusowego są dla katolika 
ważne i wszystkim należy się szacunek, ale czy wszystkie mają ten sam 
walor dogmatyczny? Jeśli nie, to w czym tkwi istotna różnica i czym 
oceniać jej rozmiary? Teologia katolicka nie rozwiązała praktycznie 
tego zagadnienia, a mariologia stanowi tego jasny dowód.

Jak wielką doniosłość należy przypisywać temu zagadnieniu w ba
daniu świadectw tradycji, wskazuje fakt, że mariologowie katoliccy 
często i chętnie przytaczają liczne teksty pisarzy i Ojców wschodnich, 
sławiące święte i niepokalane poczęcie Maryi, przy czym teksty te mają 
stanowić argument ze starożytnej tradycji na niepokalane poczęcie 
Najświętszej Maryi Panny; tymczasem M. Jugie stwierdził, że niekiedy 
w ten sam sposób starożytny Wschód chrześcijański mówi o poczęciu 
św. Jana Chrzciciela134, a nowsze badania przypomniały, że obok świę
ta Poczęcia Maryi obchodzonego w XII w. w Anglii i wielu Kościołach 
kontynentu europejskiego, znane było paralelne święto Poczęcia Chry
stusowego Poprzednika; przedmioty tych świąt zdają się być podob
n e 135.

7° Niewłaściwy model teologiczny — „pośrednictwo piętrowe”. 
Mariologia katolicka — jak się wydaje — nie wytłumaczyła dotąd teo
logom protestanckim w sposób przekonywający problemu pośredni
ctwa Matki Najświętszej. Za pastorem H. Asmussenem mówi się, że 
chodzi tu o pośrednictwo w Chrystusie (in Christo) i dlatego zostaje za
chowana zasada unus Mediator. Równocześnie jednak głosi się o pośre
dnictwie Matki Bożej i świętych do Chrystusa (ad Christum), przez co 
tworzy się koncepcję „pośrednictwa piętrowego” 136. Takie ustawienie 
problemu pośrednictwa Maryi i świętych stawia katolików wobec pyta
nia teologii protestanckiej, na które z trudem można odpowiedzieć: Czy 
Chrystus jest „zbyt Bogiem” i jest za mało ludzki, że nie możemy przy
stępować do Niego bezpośrednio, ale potrzebni są nam bardziej miło
sierni i bardziej ludzcy pośrednicy?

O wspomnianych „siedmiu grzechach głównych” i pominiętych tu
taj brakach mariologii zaczynali pisać w ostatnich latach przed sobo
rem także teologowie katoliccy. Czynili to najczęściej w sposób ogólny, 
bardzo delikatny i ostrożny13 .

Żeby właściwie ocenić wspomniane nieprawidłowości i braki ma
riologii katolickiej, należy uczynić ważne rozróżnienie. Istnieje mario
logia naprawdę katolicka, podawana przez nauczycielski urząd Kościo
ła i właściwie pojętą tradycję, oraz mariologia bibliotek katolickich, 
która obok zdrowej doktryny zawiera sformułowania i teorie wątpliwej 
wartości lub powiedzenia wprost błędne, zdania na pozór wspaniałe, a 
w istocie pozbawione teologicznej ścisłości, zamazujące wyraźne 
kształty Słowa Bożego. Od mariologii bibliotek katolickich odciął się 
papież Jan XXIII, kiedy zarówno maksymalizm, jak i minimalizm uznał 
za błąd w mariologii13 . To samo uczynił wcześniej Pius X II139.



MARIOLOGIA JAKO PROBLEM EKUMENICZNY 39

Ponieważ mariologia bibliotek katolickich narzuca się swą obfitoś
cią, łatwo dociera do rąk teologów protestanckich i zostaje przez nich 
przyjęta jako właściwa nauka katolicka o Matce Najświętszej. Sprawa 
ekumenizmu cierpi na tym poważnie. Jeśli dobrze pojęta nauka katolic
ka o Najświętszej Maryi Pannie doprowadza obie strony do jasnego 
uświadomienia sobie istotnych różnic teologicznych, to mariologia bi
bliotek katolickich zupełnie zniechęca teologów protestanckich do rze
czowej dyskusji, wytwarza atmosferę emocjonalnego napięcia, która 
utrudnia spokojny dialog i często prowokuje ostre ataki na poszczegól
ne twierdzenia czy przykłady podawane przez teologów katolickich, nie 
zawsze wypowiadających myśl Kościoła rzymskiego.

Nieprawidłowości, które wykazuje postawa protestancka w stosu
nku do Matki Pana, jak również mariologia bibliotek katolickich, usz
tywniają przeciwstawne sobie stanowiska Kościołów protestanckich i 
Kościoła rzymskiego. W tym znaczeniu można mówić, że mariologia 
utrudnia ekumeniczny dialog. Odpowiedzialność za ten stan ponosi 
sama mariologia czy — ściślej mówiąc — teologowie, którzy omawiając 
problematykę mariologiczną nie ustrzegli się różnorakich potknięć. 
Zrezygnowanie z odrzucania usum propter abusum, odstąpienie od za
sady mówienia za mało, ponieważ druga strona mówi za wiele (pro
testantyzm), jak również oczyszczenie produkcji mariologicznej ze 
wszystkiego, co nie jest godne miana teologii z prawdziwego zdarzenia 
(katolicyzm), nie zmieniłoby wprawdzie w sposób istotny sytuacji na 
terenie ekumenizmu, ale wytworzyłoby atmosferę bardziej sprzyjającą 
do spotkania się przy zagadnieniach istotnych.

2. Próba ustalenia zakresu, w jakim współczesna mariologia 
ułatwia protestancko-katolicki dialog ekumeniczny

Spośród około stu teologów protestanckich, którzy w latach 1950— 
1965 zabierali głos na tematy mariologiczne, ani jeden nie twierdzi, że 
mariologia i problem kultu maryjnego służy bezpośrednio ekumeniz
mowi. Jedynie M. Thurian i F. Heiler, obok stwierdzenia, że nowy dog
mat utrudnia wzajemne zbliżenie, czynią uwagę, że może on mieć po
średnio także pozytywne znaczenie dla ekumenizmu. Thurian wyraża 
nadzieję, że nauczy on katolików pokory w dyskusji z protestantyz
mem, ponieważ jest rzeczą dla każdego oczywistą, iż nauka o wniebow
zięciu nie ma podstaw ani w Piśmie Sw., ani w starożytnej nauce Koś
cioła, a mimo to została wyniesiona do godności dogmatu. Tajemnicze 
wyroki Boże mogą posłużyć się tym faktem jako szczęśliwą winą {felix 
culpa) do wzajemnego zbliżenia . Heiler natomiast pisze, że Kościół 
rzymski ogłosił jako dogmat taką naukę, której sam przez stulecia prze
czył w oficjalnych dokumentach liturgicznych. Powinno to — jego zda
niem — zniewolić wszystkich chrześcijan do ponownego przemyślenia 
problemu nieomylności papieża, która w tym akcie została zdyskredy
towana, przez co zachwiał się największy blok skalny uniemożliwiający 
połączenie się z Rzymem reszty chrześcijaństwa141.

Teologowie katoliccy na ogół zachowują milczenie na temat pozy
tywnej roli mariologii i kultu maryjnego w dialogu ekumenicznym. W 
ich bardzo nielicznych wypowiedziach na ten temat łatwo można od
kryć dwie tezy:

1° Mariologia służy sprawie zjednoczenia chrześcijaństwa, o ile 
wyjaśnia sytuację na polu teologii.
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To twierdzenie — jak się wydaje — jest słuszne. Mariologia ma to 
do siebie, że w niej w sposób wyjątkowo wyraźny wypowiadają się naj
istotniejsze tezy teologiczne. W mariologicznych poglądach protestanc
kich zupełnie wyraźnie dochodzą do głosu zasady: solus Deus, solus 
Christus, sola fide, sola gratia, sola Scriptura, sola creatura. W mariolo
gii katolickiej spotykają się przede wszystkim nauka o źródle Objawie
nia z nauką o sposobie odczytywania biblijnego świadectwa, o Tradyc
ji, prymacie, nieomylności papieża, łasce, zasłudze, odkupieńczym dzie
le Chrystusa i możliwości czynnego uczestnictwa człowieka w dokony
waniu Bożych planów zbawienia. Protestant i katolik, wypowiadając 
swój pogląd na przywileje, posłannictwo i kult maryjny, podają pośred
nio małą summę teologiczną swego wyznania. W tym sensie prawdziwe 
jest zdanie pastora W. Meyera, że zachowanie czy zmiana poglądów 
mariologicznych decyduje o trwaniu lub upadku Kościoła reformowa
nego (punctum stantis et cadentis ecclesiae reformatae)142. Myśl Meyera 
można odnieść także do Kościoła katolickiego. Odrzucenie chociażby 
jednej istotnej dla mariologii katolickiej prawdy równałoby się prze
kreśleniu istoty katolicyzmu. W tym znaczeniu mariologia stanowi 
również problem „być albo nie być” Kościoła katolickiego (punctum 
stantis et cadentis ecclesiae catholicae). Nie wynika z tego, że mariolo
gia stanowi najpoważniejszą barierę oddzielającą od siebie protestan
ckie i katolickie wyznanie. Mariologia bowiem ukazuje tylko w sposób 
niezwykle wyraźny, gdzie tkwią istotne trudności teologiczne uniemo
żliwiające wzajemne spotkanie i na jakie tereny należy skierować trud 
ekumenicznych poszukiwań143. Ma rację także pastor P. Maury, kiedy 
zwraca uwagę, że mariologia katolicka stanowi wspaniałą ilustrację 
metody, jaką posługuje się Kościół rzymski w rozwijaniu swojej nau
ki 144.

Nawet głoszenie dogmatu o wniebowzięciu, mimo niewątpliwego 
faktu ogromnego wzburzenia, jakie wywołało po stronie protestanckiej 
i chwilowego zahamowania ruchu ekumenicznego, miało pozytywne 
znaczenie dla sprawy jedności chrześcijaństwa. Jeszcze raz przypom
niało i podkreśliło strukturę teologicznego myślenia katolicyzmu. Wy
jaśniło sytuację i przekreśliło wszelkie iluzje, którym — być może — 
ulegali niektórzy teologowie zaangażowani w dialogu ekumenicznym. 
Ogłoszenie dogmatu w r. 1950 powiedziało wszystkim, że nadziei zjed
noczenia nie należy opierać na oczekiwaniu chwili, kiedy Kościół kato
licki cofnie się z zajętych przez siebie pozycji doktrynalnych145.

2° Mariologia służy sprawie zjednoczenia chrześcijan, ponieważ 
Maryja jest Matką jedności (szkodliwe nieporozumienie).

Niektórzy teologowie katoliccy, którzy zdanie, że mariologia i kult 
maryjny stanowią poważną przeszkodę w dialogu ekumenicznym, uwa
żają za niegodne Matki Bożej, rozumują w sposób następujący: Tylko 
na pierwszy rzut oka wydaje się, że mariologia i kult maryjny oddziela 
od siebie wyznania chrześcijańskie. Rzeczywistość jest inna. Przecież 
papieże, zwłaszcza Leon XIII, uczą, że Maryja jest Matką wszystkich 
ludzi i Matką jedności. Przecież katolicy wierzą, że Matka Najświętsza 
kocha wszystkie swoje duchowe dzieci i pragnie ich zjednoczenia w je
dnej owczarni. Nie wolno więc wypowiadać twierdzeń, że mariologia, 
ruch maryjny czy kult Matki Bożej stoją na przeszkodzie do jedności 
chrześcijaństwa .

Zarówno teza, jak rozumowanie i wniosek są błędne. Błąd tkwi w 
utożsamianiu Maryi z mariologią i kultem maryjnym. Jest rzeczą pew
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ną (katolik w to wierzy), że Matka Boża kocha wszystkich ludzi odku
pionych najświętszą krwią Jej Syna, że jest ich duchową Matką i prag
nie zjednoczenia wszystkich wyznawców Chrystusa, ponieważ pragnął 
tego Zbawiciel, który modlił się: ut unum sint. Katolikowi nie wolno 
zatem mówić, że Matka Boża utrudnia ekumeniczny dialog. Wolno mu 
natomiast stwierdzić — i nie można mu w tym odmówić słuszności — że 
mariologia, jaką propagują niektóre wydawnictwa katolickie, głosy z 
ambon wielu kaznodziejów oraz tzw. „książki pobożne”, jak również i 
pewne konkretne formy kultu maryjnego, które spotykają się z toleran
cją teologów, zbudowały barierę utrudniającą w bardzo poważnej mie
rze dialog między protestantyzmem i katolicyzmem.

Fakt istnienia mariologii kaznodziejsko-dewocyjnej wraz z jej licz
nymi nieprawidłowościami wskazuje jasno, że stanowi on rzeczywistą i 
poważną przeszkodę we wzajemnym zbliżeniu protestanckiego i katoli
ckiego chrześcijaństwa. Można by tylko dyskutować, na jakim terenie 
znaczniejsze są trudności stworzone przez mariologię: dogmatycznym 
czy psychologicznym. W świetle tego, co zostało powiedziane, wydaje 
się, że przede wszystkim na płaszczyźnie psychologicznej.

(Przedruk za: Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv „Spór o Matkę”, Redakcja 
Wydawnictw KUL. Lublin 1988)
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WKL — Weltkirchenlexikon. Handbuch der Ökumene. Hrsg. F.H. Littel, 
H. Walz. Stuttgart 1960.

ZTK — „Zeitschrift für Theologie und Kirche”

PRZYPISY

1 Podstawowym tekstem dogmatycznym jest drugi list św. Cyryla Aleksandryjskiego co 
Nestoriusza, aprobowany przez Sobór Efeski 22 czerwca 431 r., oraz F o rm u ła  je d n o ś c i  
z 433 r. Pierwszy tekst: CoeD 40—44; fragment w DS 250—251; tekst drugi: COeD 
69—74; fragment w DS 271—273.

2 Kościół nie ogłosił w sposób uroczysty dogmatu o stałym dziewictwie Matki Boż 
(„semper virgo”). Prawdę tę katolicyzm przyjmuje „ex universali Ecclesiae magiste 
rio”.

3 Ogłoszony przez Piusa IX encykliką In e ffa b ilis  D e u s  z 8 grudnia 1854 r.
4 Ogłoszony przez Piusa XII konstytucją apostolską M u n if ic e n tis s im u s  D e u s  z 1 listom 

da 1950 r.
5 Poza zbiorowymi dziełami pod redakcją Carola (M a r io lo g y ), Strätera (K a th o lisc h  

M a rie n k u n d e )  i H. du Monoire’a (M aria) wiele krytycznych, dobrych artykułów ma 
riologicznych można znaleźć w rocznikach BSFEM wydawanych przez Francuski 
Towarzystwo Studiów Mariologicznych od 1935 r. oraz w „Marian Studies” wydawa
nych w USA od 1950 r. Międzynarodowe przeglądy mariologiczne: „Ephemerides Mć- 
riologicae” (Madryt) i „Marianum” (Rzym) stały się w omawianym okresie foru'* 
mało krytycznej mariologii tzw. maksymalistów.

6 Dyskusje toczyły się m.in. wokół takich problemów, jak: czy poszczególne*twierdzen'a 
o Matce Najświętszej można uzasadnić Objawieniem? czy macierzyństwo Boże sany 
w sobie rozpatrywane daje Maryi większą godność niż łaska uświęcająca? czy Maryj, 
mogła zgrzeszyć (impeccabilitas)? czy będąc wolna od grzechu pierworodnego, mia*a 
obowiązek ten grzech zaciągnąć (debitum peccati)? czy wolna była od zarzewia grz*' 
chowego, czyli pożądliwości (fomes peccati)? czy uczyniła ślub dziewictwa? jak wielk 
była tzw. początkowa i końcowa łaska Matki Jezusa Chrystusa? jaka jest natura łask. 
Maryi? czy Maryja w czasie ziemskiego życia cieszyła się przywilejem widzenia usz
częśliwiającego, jak zbawieni w niebie? czy posiadała wiedzę wlaną? czy jej ziemst >  
życie zakończyła śmierć? czy przez swoją zgodę na wcielenie, przez modlitwy i cier
pienia w sposób bezpośredni przyczyniła się do zdobycia zasług odkupienia? jak nale 
ży pojąć współodkupieńczą zasługę Maryi? czy Bóg udziela jakiejkolwiek łaski bez 
pośrednictwa Maryi?

7 Por. całe tomy BSFEM. 9: 1951—11: 1953 oraz szesnaście tomów M a ria  e t  E c c le s ia  z  
Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego, wydanych w Rzymie 1959—1960.

8 J.M. Cassante. D iff ic u lta d e s  d e l p r o te s ta n t is m o  m o d e rn o  c o n tr a  e l c u lto  d e  la  V ir gen . 
EM 22: 1961 s. 181—208; J. Hamer. P r o te s ta n ts  a n d  th e  M a ria n  D o c tr in e . „The Tho
mist” 18: 1955 s. 480—502; T. Sartory. D ie  H in te r g r ü n d e  d e r  k a th o l is c h - p r o te s ta n t i 
sc h e n  K o n tr o v e r s e  ü b e r  M aria . ThG 49: 1959 s. 281—298 i inne.

9 Maria, M a rie n v e re h ru n g . EKL II 1250.
10 M aria , M u tte r  Jesu . WKL 886.
11 Delius, wśród współczesnych protestantów chyba najlepszy znawca mariologii katoh 

ckiej, w następujący sposób zakończył rozprawę G e sc h ic h te  d e r  M a rien vereh ru r . 
(München-Basel 1963 s. 319—320): „Der englische Modemist George Tyrrel schreit 
einmal: »Wir werden nie genau wissen, was der Katholizismus eigentlich ist«. Wen: 
auch die zuletzt zitierten Worte von Schmaus an Deutlichkeit nichts zu wünschen 
übriglassen, zo zeigt die Geschichte der katholischen Kirche und innerhalb derselbe 
die Marienverehrung und die Mariologie, dass der nichtkatholische Beobachter ai 
Überraschungen gefasst sein muss. Um so mehr muss der evangelische Christ in di
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Verantwortung für die evangelische Botschaft aufmerken, wohin der Weg der katholi
schen Kirche geht. Die Mariologie und weite Gebiete der Marienverehrung haben 
nach evangelischer Erkenntnis keine oder nur eine sehr vage Grundlage im Neuen Te
stament und bei den Vätern der alten Kirche”.

12 L a  C o n fe ssio n  d e  fo i  d e s  Ź g lis e s  R e fo rm e e s  en  F ran ce  d i te  C o n fessio n  d e  la  R o c h e lle , 
nr 4—5. Wyd. „La Revue rćformee 3: 1952 nr 10. Por. też L a  C o n fessio n  H e lv e tiq u e  
P o s te r ie u re . Neuchätel-Paris 1944 s. 44—46; L a  C o n fessio n  d e  la  fo i  d e s  E g lise s  R e fo r
m e e s  W a llo n e s  e t  F la m a n d e s  d e  P a y s -B a s . Art. VII; cyt. za wyd. Paris 1934 s. 185.

13 Teolog katolicki przyjmując to twierdzenie wyjaśnia: tylko wówczas Pismo Św. może 
być regułą każdej prawdy, jeżeli zostanie poprawnie odczytane; obiektywnego kryte
rium właściwego odczytania biblijnego świadectwa nie znajdziemy jednak poza Koś
ciołem; nie może nim być tylko wewnętrzne oświecenie przez Ducha Świętego, ponie
waż takie kryterium otwiera szeroko drogę niebezpiecznemu subiektywizmowi, o 
czym w sposób przekonywający świadczy doktrynalne rozbicie Kościoła, który je 
przyjął na miejsce odrzuconych kryteriów zewnętrznych, w tym magisterium Eccle
siae.

14 F o rm u la  C o n c o rd ia e . E p ito m e  A r tic u lo ru m . D e  c o m p e d ia r ia  re g u la  a tq u e  n o rm a . W: 
B e k e n n tn is s c h r if te n  s. 767.

15 Tamże s. 769.
16 Barth. D ie  L e h re  v o m  W o rt G o tte s  s.911; P. Brunner. S c h r if t  u n d  T ra d itio n , w : S c h r if

te n  d e s  T h e o lo g isc h e n  K o n v e n ts  A u g sb u rg isc h e n  B e k e n tn is se s . Heft 2. Berlin 1951 s. 
26 i 29; Künneth. Z u r  F rage  n a c h  d e r  M itte  d e r  S c h r ift, w: D a n k  an  P a u l A lth a u s .  
E in e  F estg a b e . Gütersloh 1958 s. 140; H. Roux. B ila n  d e  V E critu re  au  p o in t  d e  v u e  
p r o te s ta n t . BSFEM 20: 1963 r. 47—51.

17 W. Niemczyk. P r o le g o m e n a  d o  d o g m a ty k i. Warszawa 1960 s. 79.
18 S c h r if t  u n d  T r a d itio n . W: D ie  K a th o l i z i tä t  d e r  K irc h e . Stuttgart 1957 s. 49.
19 L. Bouyer. D u  p r o te s ta n t is m e  ä  V E glise . Paris 1959 s. 125 i 129. Stwierdzenie herme

neu tycznego znaczenia Tradycji w stosunku do Biblii nietrudno odkryć w pracach 
„Wiary i Ustroju” (por. T r a d itio n  u n d  T ra d itio n e n . V ie r te  W e ltk o n fe re n z  fü r  G la u b e n  
u n d  K irc h e n v e r fa ss u n g . Zürich 1963) czy dialogach doktrynalnych katolicko-lute- 
rańskich zarówno na płaszczyźnie lokalnej (por. uzgodnienie z USA P o s łu g iw a n ie  a 
K o ś c ió ł  P o w s z e c h n y  i A u to r y te t  n a u c z y c ie ls k i  a  n ie o m y ln o ść  w  K o śc ie le ), jak na fo
rum ogólnokościelnym (por. uzgodnienia R a p o r t z  M a lty  oraz D u c h o w n y  u r z ą d  w  K o 
śc ie le ) . Więcej świadectw ze współczesnej teologii protestanckiej zebrał W. Hrynie
wicz. R o la  T r a d y c ji  w  in te r p r e ta c j i  te o lo g ic zn e j. Lublin 1976 s. 146—149.

20 D ie  H in te r g r ü n d e  s. 286.
21 F. Viering. D ie  r ö m is c h -k a th o lis c h e  M a rio lo g ie  u n d  d ie  B o ts c h a f t  d e r  R e fo rm a tio n . 

Gladbäck 1955 s. 21.
22 „Wir dürfen die Worte nicht weiter deuten, als sie lauten”. R. Schimmelpfennig. D ie  

G e sc h ic h te  d e r  M a r ie n v e re h ru n g  in  d e u ts c h e n  P r o te s ta n tis m u s . Paderborn 1952 s. 16.
23 Według Asmussena Pismo Św. mówi o Maryi na wielu miejscach, nawet tam, gdzie li

tera zdaje się o Niej całkowicie milczeć (M aria , d ie  M u tte r  G o tte s . 3. Aufl. Stuttgart 
1960 s. 38).

24 Badania nad problemem tradycji wykazały, że w XIII i XIV wieku teologowie mówili 
o Piśmie Św. jako źródle całej teologii („sacra Scriptura — theologia pura”). Wszelkie 
słowo zbawienne wyprowadzali z Pisma Św. (ex, in, a sacra Scriptura). Scholastycy 
unikali formuły „multa non sunt scripta” i ze wszystkich sił starali się każdą naukę 
teologiczną wyprowadzać z tekstów Pisma. Klasycznym tego przykładem jest B r e v ilo -  
q u iu m  św. Bonawentury. W konferencji XIX wygłoszonej wobec uniwersyteckiej spo
łeczności w Paryżu sformułował zasadę, którą później głosił protestantyzm jako „sola 
Scriptura”; Bonawentura powiedział, że niczego nie należy przyjmować, czego nie 
mówi Pismo Św.: „Nihil assumendum est, nisi quod ex eloquiis sacris divinitus nobis 
est expressum” (C o lla tio  X I X  in  H e x a e m e ro n  n r  7. W: O p e ra  o m n ia  (A d  A q u a s  C ia-
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ras). T. 5 s. 421). Stanowisko scholastyków niewiele różniło się od stanowiska refor
matorów. Ch. Moeller. T r a d itio n  e t  o e c u m e n ism e . I  25: 1952  s. 3 3 7—342; J. B eu m e r. 
D a s  k a th o lis c h e  S c h r if tp r in z ip  b is  z u r  R e fo rm a tio n . „Scholastik” 16: 1941 s. 24—52; 
P. Lengsfeld. Ü b erlie feru n g . Leipzig 1962 s. 198 nn.

25 Cone. Vaticanum I. Sessio IV: C o n s ti tu t io  d o g m a tic a  I  „ P a s to r  a e te m u s n d e  E c c le s ia  
C h ris ti. DS 3070.

26 Concilium Tridentinum. Sessio IV: D e c r e tu m  d e  v u lg a ta  e d i t io n e  e t  d e  m o d o  in te r p r e 
ta n d i  S. S c r ip tu r a m . DS 1507; Concilium Vaticanum I: C o n s ti tu t io  d o g m a tic a  „ D e i 
F iliu s ”. DS 3018 i 3020; enc. H u m a n i g e n e r is  z 12 sierpnia 1950 r. DS 3884. Sobór Wa
tykański II nie powtórzył zdania o magisterium Kościoła jako najbliższej i powszech
nej normie prawdy.

27 Concilium Tridentinum. Sessio IV: D e c r e tu m  d e  v u lg a ta  e d it io n e . DS 1507.
28 „Conscientia ec professio fidei in toto fidelium coetu a Spiritu vetitatis per magiste

rium authenticum successionis apostolicae semper conservatur ab errore immunis. Li
cet ergo sive singulis de plebe fidelium sive plebibus integris non sit facultas authenti
ce docendi sed officium discendi, totius populi Christiani »catholicus sensus« et con
sensus in dogmate Christianae fidei conseri debet imum ex criteriis divinae Traditio
nis”. J.B. Franzelin. T r a c ta tu s  d e  d iv in a  T r a d itio n e  e t  S c r ip tu r a . 3. ed. Romae 1882 s.
10. Z opracowań na temat sensus fidei w ogólności oraz w mariologii: C. Dillenschnei- 
der. L e  sen s  d e  l a f o i  e t  le  p r o g r e s  d o g m a tiq u e  d u  m y s tä r e  m a r ia l. Romae 1954; L. Fic. 
„ S e n su s  f i d e i” ja k o  k r y te r iu m  w ia r y  w e d łu g  M .D . K o s te r a . „Studia Theologica Varsa- 
viensia” 15: 1977 nr 1 s. 77—95; J. Hojnowski SCJ. N a u k a  o  z m y ś le  w ia r y  se n su s  f id e i  
— w e d łu g  te o lo g ó w  k a to l ic k ic h  o d  e n c y k lik i  P a s c e n d i 1907  d o  S o b o ru  W a ty k a ń sk ie g o
11. Lublin 1970. Arch. Bibl. Gł. KUL; Hryniewicz. R o la  T r a d y c ji  s. 153—222.

29 „Indefectibilitas in veritate fidei quae est una in catholicitate, seu infallibilitas in cre
dendo divinitus promissa et collata est Ecclesiae universali, quae est »domus Dei«, co
lumna et firmamentum veritatis 1. Tim. III. 15; „aedificata supra petram, et portae in
feri non praevalebunt adversus eam” Matth. XVI. 18. „Quidquid ergo universalis Ec
clesia fide credit, id ex promissione et institutione Christi constat infallibiliter verum 
esse. Huius igitur infallibilitatis in credendo, quae etiam passiva dicitur, subiectum 
est ipsamet Ecclesia universalis” (T ra c ta tu s  d e  d iv in a  T r a d itio n e  e t  S c r ip tu r a  s. 114).

30 Zob. np. Ch. Bouyer. S y n o p s is  p r a e le c t io n u m  d e  B e a ta  M a ria  V irg in e . Romae 1952 s. 
67; Roschini. M a rio lo g ia . T. I. Romae 1947 s. 338—369. ,

31 L a  n o tio n  d ‘Ź g lise . W: C a th o liq u e s  e t  p r o te s ta n ts .  Paris 1963 s. 162—163.
32 D ie  H in te r g r ü n d e  s. 291.
33 C h ris tu s  o d e r  M aria?  E in  e v a n g e lisc h e s  W o rt z u m  M a rie n d o g m a . Berlin-Spandau 

1950 s. 10. J. Danielou jest zdania, że problem pośrednictwa Maryi stanowi serce pro
blemu ekumenicznego oraz punkt, w którym duch protestancki i katolicki najbardziej 
się różnią (J. Bose, J. Danielou, J. Guitton. L e  d ia lo g u e  c a th o liq u e -p r o te s ta n t. Paris- 
-Geneve 1960 s. 202).

34 C h r is tu s  o d e r  M aria?  s. 10—11.
35 Tamże s. 22—23. Myśl Waltera Künnetha podsumował jego syn Friedrich Wilhelm 

Künneth w rozprawie doktorskiej poświęconej mariologii katolickiej. Doszedł do 
wniosku, że prowadzi ona do konfliktu z chrystologią (M aria , d a s  r ö m is c h -k a th o li
s c h e s  B ild  v o m  c h r is tl ic h e n  M en sch en . Berlin 1961 s. 11) oraz że przeciwstawianie do
broci Maryi i straszliwego majestatu Chrystusa implikuje błędy monofizyckie (tamże 
s. 56).

36 D e m  u n b e f le c k te n  H e rze n  M a riä  g e w e ih t?  GD 9: 1954 s. 207.
37 D ie  le ib lic h e  H im m e lfa h r t d e r  J u n g fra u  M aria . Zürich [b.r.w.] s. 19—20; także EvG 

13—15; H. Asmussen. I s t C h r is to lo g ie  a u ch  M a rio lo g ie?  ELKZ 5: 1951 s. 58; W. Boro- 
wsky. V e rd rä n g t M a ria  C h ris tu s?  Schwenningen a.N. [b.r.w.] s. 89—90.

38 J e su  M u tte r  n a c h  d e m flJ e rs tä n d n is  d e r  e v a n g e lis c h - lu th e r isc h e n  K irc h e . Berlin 1958 s. 
32.
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39 Por. Schimmelpfennig. D ie  G e sc h ic h te  s. 125.
40 A p o lo g ia  C o n fe ss io n is  A u g u s tia n a e . Art. XV. W: B e k e n n tn is c h r if te n  s. 299.
41 Tamże s. 297—307.
42 S o lid a  D e c la r a tio . II. D e  lib e ro  a r b itr io  s iv e  d e  v ir ib u s  h u m a n is . IV 77—78, W: B e 

k e n n tn is s c h r if te n  s. 903—904. Kalwińskie wyznanie wiary L a  C o n fessio n  H e lv e tiq u e  
P o s t tr ie u r e  podkreśla, że chociaż jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę, nie można 
tego usprawiedliwienia przypisywać czy to naszemu aktowi wiary, czy to innym na
szym aktom, ale samemu Chrystusowi. Rodź. XV 86—87.

43 Saussure podkreśla, że Maryja nie mogła uczynić czegokolwiek sama z siebie, że Jej 
wyłączną rolą było wypowiadać „Amen” na chwałę Bożą i że Bóg sam wszystko dzia
łał. Nawet „Amen” Maryi było darem ze strony Chrystusa, gdyż „Amen” wypowiada
my przez Chrystusa. Skoro Maryja wszystko otrzymała, to dlaczego — pyta Saussure 
— chwalimy Ją, jakby nie otrzymała, ale miała sama z siebie? M e d ita tio n  s u r  la  V ier-  
ge, f ig u r e  d e  T Ź g lise . Dial 96. Podobnie F.W. Künneth. M aria , d a s  r ö m is c h -k a th o li
sch e  B i ld  s. 71—81.

44 D ie  H in te r g r ü n d e  s. 293.
45 Thurian uważa koncepcję łaski i Kościoła za węzłowe punkty protestancko-katolic- 

kiej kontrowersji teologicznej (M a rio lo g y  (d) re fo rm e d . W: W ays o f  W o rsh ip . T h e R e 
p o r t  o f  a  T h e o lo g ic a l C o m m iss io n  o n  F a ith  a n d  O rd er . Londres 1951 s. 306).

46 L a  V ierg e  M a rie  d a n s  le  c a th o lic is m e  c o n te m p o ra in . PVM 58—59.
47 „La grace de Dieu est 1‘acte par lequel un condamnś ä mort est gracić; eile est pardon 

et adoption, 1‘acte non oblige et immeritć de son acquirement. Cette gräce est le point 
central de la Rćvćlation divine” (C a th o lic ism e  e t  p r o te s ta n t is m e  s. 29).

48 Concilium Tridentinum. Sessio VI: D e c r e tu m  d e  iu s tif ic a tio n e . DS 1530. Por. DS 1561.
49 M a rio lo g y  (d) r e fo rm e d  s. 307.
50 P o u r  u n e  d o c tr in e  b ib liq u e  d e  la  V ierge . PVM 75.
51 Asmussen. M aria , d ie  M u tte r  G o tte s  s. 40—41; por. Künneth. C h ris tu s  o d e r  M aria?  s. 

25; Roux. P o u r  u n e  d o c tr in e  b ib liq u e  s. 89; E.G. Rüsch. W ir P r o te s ta n te n  u n d  M aria . 
St. Gallen 1951 s. 17—21.

52 M a rio lo g y  (d) r e fo rm e d  s. 310.
53 Tamże.
54 Problem antynomii między Bogiem a człowiekiem ze szczególnym uwzględnieniem 

jego odbicia w mariologii rozwinął szerzej bp Hermann Volk w C h ris tu s  u n d  M aria . 
D o g m a tis c h e  G ru n d la g e n  d e r  m a r ia n isc h e n  F rö m m ig k e it . 2. Aufl. Münster 1958. W 
problematykę wprowadza A. Zuberbier. R e la c ja  n a tu r a -n a d p r z y r o d z o n o ś ć  w  ś w ie t le  
b a d a ń  te o lo g ii  w s p ó łc z e s n e j. Warszawa 1973, jak też H. Chavannes. L ’a n a lo g ie  e n tre  
D ie u  e t  le  m o n d e  se lo n  s a in t T h o m a s d (A q u in  e t  se lo n  K a r l B a rth . Paris 1969. Po So
borze Watykańskim II problem ten z zastosowaniem do mariologii rozwinęły „Ephe
merides Mariologicae” 24: 1974 fase. I—IV.

55 Podaję kilka zauważonych przykładów niewłaściwego rozumienia lub braku znajo
mości nauki katolickiej: „[Maryja] własną mocą dokonuje faktów zbawienia i sama 
sprawia wykonanie zbawienia” (J. Weerda. Mariologie. RGG IV 769);” ... dziewictwo 
[Maryi] będzie rozumiane jako wolność od grzechu ...” (Nitzschke. Marienverehrung 
kol. 1347); „Kościół katolicki powiedział tym wystąpieniem (dogmatyzacja nauki o 
wniebowzięciu Maryi), że Maryja po swej śmierci została pogrzebana (...) A więc 
wniebowzięcie bezpośrednio z grobu! ” (Blanke. Die leibliche Himmelfahrt s. 4). Podo
bnie wypowiada się Asmussen (H. Asmussen, J. Weiger. Assumptio Mariae. Für und 
wider das neue Dogma HL 43: 1951 s. 334 i 336). Bourguet stwierdziwszy, że teologo
wie katoliccy stosują do Maryi słowa Księgi Przypowieści o nie stworzonej Mądrości 
Bożej, dodaje, że Mądrość nie stworzona jest więc identyfikowana z Maryją (La Vierge 
Marie. Ecriture et traditions. 2 ed. Paris 1956 s. 26). Tenże autor błędnie przypisuje 
Piusowi XII użycie w encyklice Ad coeli Reginam tytułu „Corredemptrix” w stosunku 
do Matki Najświętszej (por. tamże s. 27) Asmussen przypisuje katolikom wiarę w
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śmierć Maryi, Jej zmartwychwstanie i wniebowstąpienie (A s s u m p tio  M a ria e  s. 334, 
336). Schimmelpfennig streszczając naukę teologów protestanckich XVI wieku do
chodzi do wniosku, że wszyscy przeczą niepokalanemu poczęciu z wyjątkiem W. Wei- 
gela. O stanowisku tego autora pisze: „Wprawdzie nie używa on wyrażenia niepoka
lane poczęcie, ale według niego (Maryja) została poczęta dzięki Duchowi Świętemu, a 
nie dzięki współudziałowi Joachima (D ie  G e sc h ic h te  s. 25). Częściej zdarzają się uo
gólnienia; opinie grupy teologów podaje się jako „naukę katolicką”, np. E. Rudolph 
(Jesu  M u tte r  n a ch  d e m  V e rs tä n d n is  d e r  e v a n g e lis c h lu th e r is c h e n  K irc h e . Berlin 1958 s. 
12) interpretację Ap 12 w sensie mariologicznym nazywa „katolicką”, chociaż rów
nież „katolicką” można nazwać eklezjologiczną interpretację tego rozdziału.

56 Po stronie katolickiej mimo powodzi literatury niewielu teologów dało się poznać 
jako znawcy protestanckiego stosunku do Maryi oraz jego teologicznych uwarunko
wań. W okresie od 1950 r. do Soboru jedynie salezjanin D. Bertetto wydał dość obsze
rną pracę poświęconą temu zagadnieniu, poprzestał jednak na przytoczeniu szeregu 
wypowiedzi protestanckich teologów i przeciwstawieniu ich mariologii katolickiej. 
Trafne uwagi o mariologii protestanckiej poczynili Y. Congar, J. Hamer i T. Sartory. 
Wydaje się, że najlepszą znajomość mariologicznych poglądów współczesnych teolo
gów protestanckich wykazał niemiecki pallotyn H.M. Koster (D ie  R o lle  d e r  B ib e l in  
M a r ie n v e rs tä n d n is  d e s  n e u e ren  d e u s tsc h e n  P r o te s ta n tis m u s . W: H e ilig e  S c h r if t  u n d  
M a n a . Essen 1963 s. 166—260) oraz A. Brandenburg (D e  m a r io lo g ia  d e  c u ltu  v e n e r a 
tio n e q u e  M a ria e  a p u d  c h r is tia n o s  d is iu n c to s  p r o te s ta n t ic o s  h o c  te m p o r e  v ig e n tib u s .  
MOe 479—516). Na szczególną uwagę zasługują pełne erudycji rozprawy dwu prote
stantów o katolickiej doktrynie pośrednictwa maryjnego: F.W. Künneth, M aria , d a s  
r ö m is c h -k a th o lis c h e  B ild  oraz C.A. de Ridder. M a ria  a ls  M ite r lö se r in .

57 Por. Ch. Moeller. O r ie n ta tio n s  p o u r  V e n se ig n e m e n t e t  la  p r e d ic a tio n . LV 8: 1953 s. 
247—248; tenże. L a  V ierge  M a rie  d a n s  la  m e n ta l i te  c o n te m p o ra in e . LV 8: 1953 s. 203; 
Y. Congar. B u lle tin  d e  th e o lo g ie . „Revue des sciences philosophiques et thćologiąues” 
27: 1958 s. 462; R. Laurentin. M a rie  e t  1‘ß g l is e  c h e z  le s  p r o te s ta n ts . BSFEM 10: 1952 s. 
95; tenże. L e  t i t r e  d e  C e re d e m p tr ic e . Mar 13: 1951 s. 419—423; K. Rahner. L e  p r in c ip e  
fo n d a m e n ta l d e  la  th e o lo g ie  m a r ia le . RSR 42: 1954 s. 481—522; O. Semmelroth. A n 
tw o r t  a u f  F rage  u n d  E in w u rf. W: D a s  n e u e  D o g m a  im  W id e r s tre it . Hrsg. O. Semmel
roth. Würzburg 1951 s. 42. Nie ma słuszności J.B. Carol, kiedy pisze, że tytuł „Corre- 
demptrix” został obecnie powszechnie przyjęty i więcej się nad nim nie dyskutuje (D e  
c o r r e d e m p tio n e  B e a ta e  V irg in is  M a ria e  d is q u is i t io  p o s i t iv a . Civitas Vaticana 1950 s. 
482).

58 Papież Pius XII przypomniał, iż Chrystus zwierzył Kościołowi depozyt Objawienia, 
by go wiernie strzegł i autentycznie interpretował; nie można zaś tego powiedzieć o 
poszczególnych wiernych (encyklika H u m a n i g e n e r is  z 12 sierpnia 1950 r. AAS 42: 
1950 s. 569).

59 A. Baumann. M aria  M a ter  n o s tra  sp ir itu a lis . E in e  th eo lo g isch e  U n tersu ch u n g  ü b er  g e i
s t l ic h e  M u tte r s c h a f t  M a rien s  in  d e n  Ä u sse ru n g e n  d e r  P ä p s te  v o m  T r id e n tin u m  b is  
h e u te . Brixen 1948; L e s  e n se ig n e m e n ts  p o n tif ic a u x . N o tre  D a m e . Paris 1957; H. Ma
rin. D o c u m e n to s  m a r ia n o s . Madrid 1954; A Tondini. L e  e n c ic lic h e  m a r ia n e . 2 ed. 
Roma 1954.

60 T h esen  z u r  M a rie n le h re  s. 582.
61 L a  V ierg e  M arie .
62 W: L e s  m ira c le s . Ed. J. Hellć. Paris 1949.
63 P. Riguet. U Ź g l i s e  e t  la  V ierge. Paris 1954.
64 L a j o i e  d a n s  la f o i .  Paris 1954.
65 L a  m e re  d e  D ie u  e t  la  m e re  d e s  h o m m es. Paris 1933.
66 Por. Bourguet. L a  V ierg e  M a rie  s. 7. Autor powołuje się na Franęoisa Mauriaca, który 

nigdy nie uważał się za teologa.
67 L a  V ierg e  M a H e s. 14.
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68 M a rio lo g ia . Romae 1947.
89 L a  V erg in e  M a ria . S a g g io  d i  s to r ia  d e l d o g m a . 2 ed. Torre Pellice 1959 s. 164.
70 M. Thurian. L e  d o g m e  d e  V A sso m p tio n . VC 5: 1951 s. 35—36.
71 A n tw o r t  a u f  F ra g e  u n d  E in w u rf.
72 A s s u m p tio . W e rk e  z u r  D o g m a tis ie ru n g  d e r  le ib lic h e n  H im m e lfa h r t M a ria s . TLZ 79: 

1954 kol. 17. Heiler cytuje dzieło Mechtyldy: O ffen b a ru n g en  DI, 1, 4. .
73 M a ria  in  d e r  n e u e re n  th e o lo g isc h e n  L ite r a tu r . TZ 10: 1954 s. 446—465.
74 Tamże. Wydawnictwo H. de Manoira Delius ocenił bardzo wysoko: „Powstaje dzieło, 

które nie ma jeszcze równego sobie w literaturze teologicznej” (tamże s. 452).
75 Mam na myśli rozprawy F.W. Künnetha, C.A. de Riddera i W. Deliusa. G e sc h ic h te  d e r  

M a rie n v e re h ru n g .
76 C a th o lic is m e  e t  p r o te s ta n t is m e  f&ce ä fa c e . VC 8: 1954 s. 121—125.
77 L e  d o g m e  d e  V A s s o m p tio n  s. 3.
78 Por. Roschini. M a rio lo g ia :  G. Alastruey. L a  S S . V erg in e  M aria . Vol. 2. 2 ed. Roma 

1952; J.B. Terrien. la  M äre d e  D ie u  e t  la  M äre d e s  h o m m es. 2. partie: L a  M äre  d e s  
h o m m es . 8 ed. Paris 1950.

79 Por. M a ria  u n d  d ie  g e tr e n n te n  B rü d e r . CD 9: 1954 s. 212.
80 C a th o lic is m e  ro m a in  e t  p r o te s ta n t is m e . Geneve 1957 s. 8.
81 C a th o lic is m e  re fo rm e . VC 6: 1952 s. 5—7. M. Thurian przyznaje, że teologia, którą on 

reprezentuje, zbyt często z winy ducha polemicznego, chociaż wbrew swej woli wy
trwania w wierności Pismu Św., umniejszała znaczenie ewangelicznych tekstów o 
Matce Pana, jeśli w ich świetle Maryja ukazywała się jako osoba zjednoczona z Chry
stusem w Jego historii i zbawczym posługiwaniu (M arie  d a n s  la  B ib ie  e t  d a n s  V Ź glise . 
Dial 107; M a rie , M äre  d u  S e ig n e u r . F ig u re  d e  V Ź glise . 4 ed. Taize 1962 s. 7). Podobnie 
pisze biskup luterański W. Stählin. Zwraca on uwagę, że problem mariologiczny sta
nowi umiłowany punkt katolickiej pobożności i dlatego unikanie polemicznej jedno
stronności oraz troska o ludzkie i bohaterskie ustosunkowanie się do dyskusji ma wy
jątkowo doniosłe znaczenie. W. Stählin uważa za stosowne zachęcić teologów prote
stanckich do przemyślenia tego, co wolno im w sposób pozytywny powiedzieć o Maryi 
(M aria , d ie  M u tte r  d e s  H errn . Ih r  b ib lisc h e s  B ild . W: S y m b o lo n . V om  g le ic h n ish a f te n  
D e n k e n . Z u m  75. G e b u rs ta g . Stuttgart 1958 s. 113). Antykatolickie nastawienie — 
zdaniem pastora W. Meyera — można stwierdzić w postawie reformatorów w stosun
ku do kultu maryjnego. Reformacja — według niego — stanęła wobec hypertrofii ka
tolickiego kultu Matki Bożej i dlatego bardzo daleko posunęła się w przeciwnym kie
runku, „w uzupełniającej przeciwgrze”. Jeśli chrześcijaństwo reformowane przyjęło 
odnośnie do Maryi „ścisły post” i postawę niemal całkowitego milczenia, wcale nie 
było to zamierzone przez reformatorów, którzy przecież pozostawili niektóre święta 
maryjne, odmawianie „Pozdrowienia Anielskiego” oraz imię Maryi w „Składzie Apo
stolskim”. Dopiero w późniejszym okresie cześć Matki Pana zanikła w protestanckich 
Kościołach (M aria  a ls  B ild  d e r  G n a d e  u n d  H e ilig k e it . W: B e g e g n u n g  d e r  C h ris ten . 
S tu d ie n  e v a n g e lis c h e r  u n d  k a th o lis c h e r  T h eo logen . Hrsg. M. Roesle, O. Cullmann. 
Stuttgart-Frankfurt am Main s. 590—591). „To z pewnością nie tania wymówka — pi
sze Meyer — jeżeli odchodzące od Maryi chrześcijaństwo mówi: Nie dlatego przemil
czamy Maryję, że jej nie kochamy, ale dlatego, że niemożliwy do zniesienia nacisk 
czynnika maryjnego w największym Kościele odebrał nam radosną odwagę do tego, 
by we właściwy sposób, zgodnie z Biblią, z miłością i serdecznie, cośkolwiek o Maryi 
powiedzieć...” (M a ria  a ls  B ild  s. 591).

82 Por. np. Bourget: L a  V ierge  M a rie  s. 8—9; Thurian. L e  d o g m e  d e  V A sso m p tio n  s. 35— 
36; Miegge. L a  V erg in e  M a ria  s. 164.; Heiler. A s s u m p tio  kol. 17.

33 Na ten fakt zwrócił już uwagę B. Leen* lag w artykule P r o te s ta n ts  a n d  O u r  L a d y . ITQ 
27: 1960 s. 93.

84 O pełnym umiaru, miłości i taktu tonie wypowiedzi M. Thuriana napisał teolog katoli
cki: Travail consciencieux, objectif, loyal, d‘une incontestable sincerite, sans aucun
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esprit d‘anticatholicisme systśmatiąue; et qui manifeste une elevation de pensće, une 
noblesse de sentiment, une dćlicatesse de conscience, et aussi, ime ćmotion douloreuse 
ä cause du rapprochement compromis: vrai module pour nous d‘ćchanges de vue inter- 
confessionnels ä la foi loyaux et iränique entre frćres du Christ, lesquels redoutent »de 
faire verser aux anges de la paix des larmes amäres ...« (D.L. B. A propos de la defini
tion de VAssomption. I 24: 1951 s. 390). U wielu teologów protestanckich nie można 
doszukać się podobnie ekumenicznego tonu. Nawet u profesorów zdarzają się sformu
łowania wprost obraźliwe.

85 Predication prononcee ä Constance, ä Veglise francaise, le premier dimanche de 
VAvent 1950. „Le monde religieux” 32—33; 1950 s. 83—89.

86 Por. M. Boegner. Le probl&me de Vunite chretienne. Paris 1947 s. 77.
87 Maria, die Mutter Gottes s. 17.
88 Pour une doctrine biblique s. 71.
89 Maria als Bild s. 590.
90 Wyrażenia U. Lackmanna z jego dzieła Verehrung der Heiligen. Stuttgart 1958 s. 47.
91 Por. Schimmelpfenning. Die Geschichte s. 125.
92 Die Diskussion über die wahre Marienverehrung in der römisch-katholischen Kirche 

von heute. EHK 1: 1955—56 s. 51—54.
93 Le dogme de VAssomption s. 49.
94 Du catholicisme romain. Approche et interpretation. Paris-Neuchatel 1957 s. 78.
95 Maria. Marienverehrung kol. 1247.
96 Der Katholizismus im Heiligen Jahr 1950. „Kirche in der Zeit”. Nachrichtendienst 

des Presseamtes der Evangelischen Kirche im Rheinland 5: 1950 s. 110.
97 Thesen zur Marienlehre s. 582. Künneth dostrzega zarówno w mariologii katolickiej, 

jak w Asmussena Maria, die Mutter Gottes spekulatywne mrzonki (die spekulative 
Schwärmerei) (Evangelische Mariologie? ELKZ 5: 1951 s. 8).

98 Transitus Sanctae Mariae. Predigt am Feste des Hinscheidens Marias, am 15. August 
1948 in der Franziskuskapelle zu Marburg. EHK 1: 1955 — 1956 s. 69.

99 Catholicisme romain et protestantisme s. 44—45.
100 Ja und Nein. Ein Konfessionsgespräch. München 1950 s. 109.
101 Tamże.
102 Por. E. Lamirande. La „ Theotokos” et les travaux du mouvement oecumenique „Foi et 

Constitution”. EphMar 13: 1963 s. 77—105. Pierwszy bardziej znaczący dialog mię
dzykościelny na temat Maryi miał miejsce w USA między luteranami i katolikami w  
latach 1975—1978. Opublikowano nie tylko deklarację końcową, ale również referaty 
głoszone w czasie kolejnych sesji: Mary in the New Testament. A Collaborative Asses
sment by Protestant and Roman Catholic Scholars edited by R.E. Brown, K.P. Don- 
fried J.A. Fitzmyer, and J. Reumann. Philadelphia-New York-Ramsey-Toronto 1978.

103 Por. Schroeder. Die Diskussion a. 57; Miegge. La Vergine Maria s. 149—176.
104 Por. Mehl. Du catholicisme romain s. 79—81.
105 Die erste Vollversammlung des Oekumenischen Rates der Kirchen in A m sterdam .....

Hrsg. W.A. Visser't Hooft. Genf 1948 s. 63.
106 Thurian. Mariology (d) reformed s. 289.
107 Maria, die Mutter Gottes s. 39.
108 Du catholicisme romain s. 91.
109 Bourguet. Avant-Propos. PVM 10—11.
110 Der moderne Katholizismus. Erscheinung und Probleme. Witten 1955 s. 275.
111 Christus oder Maria? s. 28.
112 F. Heiler. Rec. Katholische Marienverehrung. Hrsg. P. Sträter. 2. Aufl. Paderborn 

, 1952. EHK 1: 1955—1956 s. 87; Maury, La Vierge Marie s. 26—27; Meyer. Maria als
Bild s. 586; Nitzschke. Maria, Marienverehrung kol. 1245.

113 Maria und die getrennten Brüder s. 224. Por. też V. Buffon. La Vergine Maria nel Pro- 
testantesimo. Raseegna du alcuni recenti publicazioni della Chiesa riformata. Mar 19:



MARIOLOGIA JAKO PROBLEM EKUMENICZNY 49

1957 s. 566; R. Guardini. L a  M äre d u  S e ig n eu r . Paris 1961 s. 29—30; D.L.B. A  p r o p o s  
d e  la  d e f in i t io n  s. 396; N. Walty. B u lle tin  d e  th e o lo g ie  d o g m a tiq u e . M a r io lo g y  e t  le  
p r o te s ta n t is m e .  „Revue de sciences philosophiques et thśologiąues” 43: 1959 s. 563.

114 L a  q u e s tio n  m a r ia le . Paris 1963 s. 134.
115 E rk lä ru n g  d e r  L u th e r is c h e n  B isc h o fsk o n fe re n z ; E rk lä ru n g  d e r  s c h w e d is c h e n  B isc h o f

s k o n fe re n z  s. 160; E rk lä ru n g  d e r  W a ld e n se r  S y n o d e  s. 88; K a n z e lb o ts c h a f t  d e r  G e n e 
r a ls y n o d e  d e r  N ie d e r lä n d isc h e n  R e fo rm ie r te n  K irc h e  s. 87; H ir te n b r ie f  d e s  B isc h o fs  
d e r  E v a n g e lisc h e n  K ir c h e  A u g sb u rg isc h e n  B e k e n n tn is s e s  in  Ö s te r re ic h , D r. G e rh a rd  
M a y  s. 86; E rk lä ru n g  d e s  M o d e r a to r s  d e s  b r itis c h e n  F re ik irc h e n v e rb a n d e s  s. 87—88.

116 Heiler ocenił ogłoszenie nowego dogmatu jako śmiertelny cios zadany ruchowi eku
menicznemu zorganizowanemu w Una Sancta. Stwierdził, że ewangeliccy propagato
rzy tego ruchu musieli się uznać za zdyskredytowanych; dlatego niektórzy, by się 
usprawiedliwić w oczach własnych współwyznawców, poczęli zwalczać dogmat o wnie
bowzięciu. Wszelkie katolicyzujące tendencje nurtujące protestanckie środowiska — 
zdaniem Heilera — w jednej chwili stały się rumowiskiem, przyjaciele zaś, zwolennicy 
i propagatorzy jedności wśród chrześcijan zostali głęboko zranieni (Lo sviluppo stori- 
co del dogma della assunzione corporea di Maria in cielo. P 6: 1951 s. 21—22).

117 Ch. Boyer słusznie zauważył, że w Maryi streszcza się niejako cała doktryna katolicka 
„...la Vierge Marie, dans sa personne et dans ses privileges, reprćsente toute une syn- 
thćse de la doctrine catholique que, d‘autre part, eile la rćprćsente de la manióre la 
plus aimable et la plus attirante. Marie rśsume taute la foi” (M arie , e sp e ra n c e  p o u r  
V u n ite  c h re tie n n e . W: M a ria  e t  E cc le s ia . Vol. 10. Romae 1960 s. 182).

118 F. Heiler. D a s  G e h e im n is  d e r  M u tte rsc h a ft. Z w e i M a rie n p re d ig te n . EHK 1: 1955—56 
s. 60—67; tenże. T ra n s itu s  S a n c ta e  M a ria e  s. 67—72; tenże. E v a n g e lisc h e  M a r ie n v e 
reh ru n g . EHK 1: 1955—1956 s. 20 n; Lackmann. V ereh ru n g  s. 46, 97, 104, 151—152; 
M. Leuner. M u tte r  m e in es  H errn . Ev. Lk. 1, 43. E in  eva n g e lisch er  B e itra g  z u r  F rage d e r  
M a rie n v e re h ru n g . EHK 1: 1955—1956 s. 27—28; Schimmelpfennig. D ie  G e sc h ic h te  s. 
147—148; Stählin. M a ria , d ie  M u tte r  d e s  H errn  s. 113; Thurian. M a rie  d a n s  la  B ib le  s. 
107, 111—112.

119 „Atque in his omnibus, quae ad Virginem eiusq; honorem olim facta esse, atq; nunc 
etiam a multis fieri Orthodoxis diximus, quosdam abusus irrepsisse, tanto minus ad
mirandum est, quo certius constat, in hac tanta vitiatae naturae imbecillitate homi
nes, siue per imprudentiam, siue per malitiam, siue per insaniam saepenumero labi 
atq; hallucinari (D e  M a ria  V irg in e  in c o m p a r a b ili  e t  D e i G e n itr ic e  sa c ro sa n c ta . Ingol- 
stadii 1583 s. 702).

120 Por. G. Besutti. B ib lio g r a f ia  m a r ia n a . Romae 1952; tenże. B ib lio g ra fia  m a r ia n a . Ro
mae 1959; tenże. B ib lio g ra fia  m a r ia n a . 1958—1966. Romae 1968.

121 M ela n g es . Vol. 5. Paris 1860 s. 606 (cyt. za Laurentina L a  q u e s tio n  m a r ia le  s. 20).
122 L a  q u e s tio n  m a r ia le  s. 20 i 163—164.
123 Słowa te znajdują się w liście św. Bernarda do kanoników liońskich poświęconym za

gadnieniu poczęcia Maryi: „At valde honoranda est, inquis, Mater Domini. Bene ad
mones: sed honor Reginae judicium diligit. Virgo regia falso non eget honore, veris cu
mulata honorum titulis, infulis dignitatum. Honora sane integritatem camis, vitae 
sanctitatem: mirare fecunditatem in Virgine, Problem venerare divinam (Epistola 
CLXXIV, PL 182, 333).

124 D ie  H in te r g r ü n d e  s. 297.
125 Pośród wniosków i postanovv k t'i III Tygodnia Studiów Mariologicznych duchowieńst

wa włoskiego znajduje się ostrzeżenie przed minimalizmem: „W przygotowaniu do 
kapłaństwa, w seminarium, należy studiować teologię maryjną wykładaną według 
tradycji żywego Magisterium Kościoła, unikając pozycji minimalistycznych, które nie 
odpowiadają temu, co nazywany »sensus Ecclesiae« i nie zgadzają się z całokształtem 
prawd wiary” (G. Meaolo. III S e tl im a n a  d i S tu d i  M a ria n i p e r  il  C lero  I ta lia n o  (Loreto, 
8—12 Luglio 1963). Mar 25: 1963 s. 379). Dzieło J. Guittona o Matce Najświętszej: L a
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V ierg e  M a rie . Paris 1949; przekł. poi.: J e z u s . M a ry ja . Warszawa 1966. Na temat gene
zy swojej książki o Maryi pisze Guitton w D ia lo g i z  P a w łe m  VI. Poznań-Warszawa 
1969 s. 15—17. Guitton wydał swoją książkę z imprimatur biskupa Paryża. Jest to jed
na z lepszych książek o Najświętszej Maryi Pannie ostatnich kilkudziesięciu lat. Za
wiera krytyczne uwagi pod adresem niektórych praktyk pobożności maryjnej oraz 
niektórych ujęć zagadnień mariologicznych. Przetłumaczono ją na kilka języków i 
wydahó z aprobatą władz kościelnych. W jednej z diecezji hiszpańskich spotkała się z 
zakazem czytania pbd grzechem ciężkim (zob. „Boletin Oficial Ecclesiästico del 
Arzbispado de Sevilla” 94: 1953 s. 414—481). Informację o tym zakazie podaje nota 
pt. E l E m m o  C a rd e n a l S e g u ra  c o n d e n a  e l l ib ro , „ L a  V irgen  M a r ia ” d e  J ea n  G u itto n . 
EphMar 3: 1953 s. 499.

126 D ie  L e h re  v o m  W o rt G o tte s  s. 153, 159—160.
127 Zob. A.L. Krupa. E le c ta  u t  so l. Lublin 1963 s. 49.
128 Prawosławie niezupełnie bez racji uważa katolickie dociekania mariologiczne za wi

wisekcję dowodzącą braku szacunku dla świętości Bożych tajemnic (zob. Laurentin. 
L a  q u e s tio n  m a r ia le  s. 156—157).

129 Tamże s. 27. Drastyczną i krańcową ilustracją niezdrowej tendencji do autonomizacji 
w mariologii i pobożności maryjnej jest fakt z Tanzanii: rozwijający się tam Legion 
Marii (uznana w Kościele forma apostolatu maryjnego), ulegając silnym w Afryce ten
dencjom do wyzwalania się z różnego rodzaju uzależnień od Europy i Ameryki, zerwał 
z Rzymem i ogłosił się autonomicznym Kościołem.

130 U  a r g u m e n t n e g a tif . PVM 16—17.
131 L a  V erg in e  M a ria  s. 159, 160—163.
132 Zob. Krupa. E le c ta  u t  so l s. 28.
133 Zob. także s. 33; Laurentin. L a  q u e s tio n  m a r ia le  s. 93; Mehl. D u  C a th o lic ism e  ro m a in  

s. 79 i 81; M.J. Nicolas. A s s o m p tio n  e t  c o re d e m p tio n . BSFEM 7: 1949 s. 173.
134 U I m m a c u le e  C o n c ep tio n . Roma 1952 s. 139.
135 Por. H. Holstein. L e  d e v e lo p p e m e n t d u  d o g m e  m a r ia l. BSFEM 20: 1963 s. 30; T. Koeh

ler. D e  s c r ip tu r a , tr a d i t io n e  e t  E c c le s ia e  m a g is te r io  q u o a d  d o g m a  Im m a c u la ta e  C on 
c e p tio n is . MOe 643—644.

136 Terminu „pośrednictwo piętrowe” używa J. Hamer w artykule M a rio lo g ie  e t  th e o lo g ie  
p r o te s ta n te . DTh 55: 1952 s. 366. We wzywaniu świętych pojawia się niekiedy dodat
kowe „piętro” czy stopień: modlitwę kieruje się do świętego, by on wstawiał się do 
Matki Bożej. W pewnym kościele przy ołtarzu bł. Maksymiliana, przy skrzynce na 
kartki z prośbami, umieszczono informację: „Prośby do Niepokalanej za przyczyną bł. 
Maksymiliana”. Wprowadzono więc pośrednika do Pośredniczki.

137 O przerostach i wypaczeniach w kulcie maryjnym mówił wyraźnie Jan XXIII („L‘Os- 
servatore Romano” z 25 listopada 1960 r.). Podejmie ten temat później Paweł VI w ad- 
hortacji o odnowie kultu maryjnego Marialis cultus z 2 lutego 1974 r. (AAS 66: 1974 s. 
113—168; polski przekład: „Życie i Myśl” 24: 1974 nr 8 s. 109—138 oraz Posoborowe 
prawodawstwo kościelne. Red. E. Sztafrowski. T. 7 z 1. Warszawa 1977 s. 76—180). 
Do właściwej oceny niewłaściwości w kulcie maryjnym mogą posłużyć uwagi kard. H. 
Newmana: „W religii przemawiają uczucia. Któż jest w stanie, skoro już doszły do 
głosu, nakazać im umiar (...)? Same w sobie nie posiadają żadnej naturalnej zasady, 
która uzdolniłaby je do tego, by same sobą rządziły i się porządkowały. Prostą drogą 
śpieszą ku swoim przedmiotom, a często w ich przypadku sprawdza się powiedzenie: 
Im kto więcej się śpieszy, tym mniej wykona roboty. Pociąga je przedmiot i dlatego ni
czego nie dostrzegają. Ze wszystkich pasji tą, którą najtrudniej uporządkować jest 
miłość. Zaprawdę, nie uważałbym za miłość takiego uczucia, które nigdy nie grzeszy 
ekstrawagancją, które zawsze przestrzega poprawności i potrafi w każdej sytuacji za
stanawiać się, co jest dobre i odpowiednie. Jakaż matka, jakiż małżonek lub małżon
ka, chłopiec czy dziewczyna, będąc zakochanym, nie powtarza — by się przymilić — 
tysiąca głupstw, których inni ledwie mogą słuchać? Mimo to nie są one nieprzyjemne
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dla tych, do których są kierowane. Niekiedy w sposób nieszczęśliwy powierza się je 
pismu, niekiedy przedostają się do periodyków. I to, co niesie radość, kiedy płynie 
bezpośrednio z serca, a głos i gest je wyjaśniają, skoro zostanie na zimno odsłonięte 
oczom wszystkich, okazuje się jedynie melancholijnym wynurzeniem” (A Letter to the 
Rev. E.B. Pusey, D.D. on his Recent Eirenicon. London 1966 s. 84—85). „Religia tłumu 
zawsze połączona będzie z fanatyzmem i zabobonem, jak długo ludzie będą tym, czym 
są. Religia ludowa jest zawsze zepsuta, pomimo wszelkich zabiegów świętego Kościo
ła. Jeśli Kościół ma być naprawdę katolicki, powinien zadowolić się wszelkiego ro
dzaju rybami; nie tylko dobrymi, ale i złymi gośćmi; zarówno złotymi, jak glinianymi 
naczyniami. Jeśli chcesz, możesz przepędzić religię spośród ludzi; wówczas ich nadu
życia zwrócą się gdzie indziej” (tamże s. 86). Podobnie pisze S. Petrus Canisius (De 
Maria Virgine incomparabili s. 702—703). Częściej, obszerniej i odważniej pisze się o 
ludowej pobożności maryjnej wraz z jej brakami dopiero od 1975 r.

138 „Quibus sane cavetur ne mariologia sanis solidisque nisa fundamentis sive falso im- 
modicoque ausu veritatem supergrediatur, sive nimia prematur angustia in singulari 
illa consideranda dignitate Matris Dei almaeque Sociae Christi Redemptoris” (motu 
proprio Maiora in dies z 8 grudnia 1969 r. AAS 52: 1960 s.26).

139 Przemówienie radiowe Inter complures z 24 października 1954 r. W: H. Marin. Docu- 
mentos Marianos s. 830. Por. Paweł VI. Adhortacja apostolska Marialis cultus nr 38.

140 Le dogme de VAssomption s. 12.
141 Das Neue Mariendogma im Lichte der Geschichte und im Urteil der Oecumene. OeE 2: 

1951 s. 43.
142 Maria als Bild s. 587.
143 Sartory. Maria und die getrennten Brüder s. 212; J. Vodopivec. La Vierge Marie: ob

stacle et espoir de la reunion des chritiens. Les incidences ecclesiologiques de la ma- 
riologie dans la perspective oecumenique. W: Mana et Ecclesia. Vol. 10 s. 143; J.J. We
ber. La Vierge Marie dans le Nouveau Testament. 2 ed. Paris 1954 s. 13.

144 La Vierge Marie s. 53—54. Por. C. Balić. Praefatio MOe VII; Diem. Dogmatik s. 307— 
308; W. Eiert. Zur Frage nach dem Sinn des mariologischen Dogmas. ZTK 47: 1950 s. 
391; M.J. Guillou. Mariologie et protestantisme. BSFEM 20: 1963 s. 6—12; S.C. Na
piórkowski OFMConv. Ecumenismo. W: Nuevo dizionario di mariologia. Red. S. De 
Fiores, S. Meo. Miliano 1985 s. 518—527.

145 Ten ekumeniczny walor decyzji Piusa XII odnośnie do wniebowzięcia Maryi zauważy
li niektórzy teologowie protestanccy i katoliccy. Por. Delius. Das neue Mariendogma 
s. 131; Roux. Bilan de Vtcriture s. 39—40; Thurian. Le dogme de VAssomption s. 4; A. 
Bea. La definizione delVAssunta e i protestanti. W: Echi s. 91; W. Loosen. Gestörtes 
Una-Sancta-Gespräch? W: Das neue Dogma im Widerstreit s. 19; Philips. Sommes- 
-nous entrśs dans une phase mariologique? Les publications mariales de 1948 ä 1951. 
Mar 14: 1952 s. 42.

146 R. Gräber. Maria — Mutter der Einheit. Leutesdorf 1961 s. 5—6. Następnie Gräber 
przytacza te wypowiedzi papieży, które mówią, że Najświętsza Panna modli się o jed
ność Kościoła, zabiega o nią i że jest Matką jedności. Por. też inną wypowiedź tegoż 
autora: Maria, Mutter der Einheit. „Marianisches Jahrbuch” 1: 1963 s. 141—156.

MARIOLOGY AS AN ECUMENICAL PROBLEM
(su m m a ry )

Professor Stanisław Celestyn Napiórkowski, one of the best known Catholic ecume
nists in Poland, is holder the chair for Mariology at the Lublin Catholic University. We 
publish an excerpt from his book „Spór o Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny”
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(„The Debate about the Mother of Christ. Mariology as an Ecumenical Problem”) recently 
brought out in Poland.

Protestant discussions on Mariology generally end with the sad conclusion that it 
constitutes an insurmountable obstacle on the way to unity of Christian churches. On the 
Catholic part, there are attempts to contradict this conviction. Thus, there emerges the 
problem — „Mariology and Ecumenism”. Both those viewpoints on Mary, the Protestant 
and the Catholic, should be juxtaposed in order to get an insight in what unites and what 
divides them.

There are few similaties and many differences between the Protestant and the Catho
lic Marian thoughts. All the dogmatic differences may be reduced to the diverse concepts 
of God’s relation to man. Protestantism views it as a sharp antinomy still emphasized by 
the principles of solus Deus, solus Christus, sola fide, sola gratia, sola scriptura. Catholi
cism understands the relation of God to man as an increasingly developing and deepening 
friendship and growing closeness between God and man, which is evidently expressed by 
the fact that people are allowed to cooperate with the redeeming and sanctifying acts of 
the Saviour.

Some statements in the Protestant Mariology stem directly from the dogmatic assum
ptions of Protestantism. Many statements in the Catholic Mariology stem directly from 
the Catholic dogmatics. They do not make the ecumenical dialogue more difficult, though 
they add to the differences of views among the disputans. However, there are also diffe
rences which have nothing or little in common with theology. Actually, both parties 
adopted polemic standpoints, and fail to know each other too well. Sometimes, the other 
part is ascribed opinions it never advocated.

The Catholic Mariologists are not always satisfied with what may be logically con
cluded from the Catholic theology as regards the Mother of the Lord. They are not satis
fied with genuine Mariology, and find it necessary to add many risky und unprecise state
ments. They create the Mariology which fills up library shelves and praying-desks of 
„pious souls”. Along with the true doctrine, this Mariology also includes opinions and 
theories of doubtful value, even erroneous utterances, apparently magnificent sentences 
that lack a theological exactness and blur the meaning of the Word of God. Rather splen
did than theologically exact opinions on Mary are uttered. And this sort of Marian publi
cations reach the Protestant theologians, who view them as the true Catholic preaching 
on the Virgin Mary, and wring their hands. Or they are no longer willing to carry on any 
serious discussion, or address drastic words to the entire Catholic Mariology. Such Ma
riology makes the dialogue with Protestants very difficult. However, these are not the 
theological foundations that should bear the responsibility. Responsible are the theolo
gians who make so many mistakes when dealing with Marian problems. Although they 
form only a sad margin (unfortunately a wide one) of true Catholic Mariology, they create 
an atmosphere of prejudice obviously unfavourable to the ecumenicąl dialogue.

There are two mainstreams among the Protestant theologians dealing with Mariology 
which the author refers to as the trend of double protest and the principial trend. He calls 
attention to the fact that Catholic authors sometimes tend to overestimate the very few 
voices of representatives of the first trend. His study is aimed to help appropriately assess 
the situation and eliminate the illusiones.

The author also points out certain inaccuracies already established both in the Prote
stant stance on Mariology and the Catholic Mariology. Thus, this book may stir up reflec
tions and disputes among theologians of both churches and favourably add to develop
ment of the dialogue. For broader circles of readers, it may be a stimulus for reflections 
on their own relation to the Mother of the Lord.
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MARIOLOGIE ALS ÖKUMENISCHE FRAGE
(Z u sa m m en fa ssu n g )

Professor Stanisław Celestyn Napiórkowski, einer der bekanntesten katholischen 
Oekumenikem in Polen, leitet den Lehrstuhl für Mariologie an der Katholischen Univer
sität Lublin. Wir publizieren einen Auszug aus seinem Buch „Der Streit um die Mutter. 
Mariologie als Ökumenische Frage”, welches vor einigen Monaten in Polen erschienen ist.

Die protestantischen mariologischen Betrachtungen schliessen im allgemeinen mit 
der traurigen Feststellung, die Mariologie stelle ein unüberwindliches Hindernis auf dem 
Weg zur Vereinigung der Christlichen Kirchen dar. Auf katholischer Seite kann man Ver
suche erkennen, diese Überzeugung zu verneinen. Das Problem „Mariologie und Oeku- 
menismus” existiert also. Die beiden Standpunkte zu Maria, der protestantische und der 
katholische, müssen einander gegenübergestellt werden, damit die Gemeinsamkeiten und 
die Unterschiede erkannt werden können. Erst auf dieser Grundlage kann beurteilt wer
den, inwiefern uns die Mariologie trennt und inwiefern sie uns verbindet.

Es gibt wenige Gemeinsamkeiten und viele Unterschiede zwischen dem protestanti
schen und dem katholischen Mariendenken. Alle dogmatischen Unterschiede lassen sich 
auf die unterschiedliche Konzeption des Verhältnisses von Gott und Mensch zurückfüh
ren. Der Protestantismus begreift dieses als scharfe Antinomie und unterstreicht dies 
durch Formulierungen wie: solus Deus, solus Christus, sola gratia, sola scriptura. Der 
Katholizismus versteht das Verhältnis von Gott und Mensch als eine sich ständig entwic
kelnde und vertiefende Freundschaft sowie als eine zunehmende Annäherung von Gott 
und Mensch, was in der Menschwerdung und in der Zulassung des Menschen zur Zusam
menarbeit mit dem erlösenden und heiligenden Gott durch die Fähigkeit des Dienens be
redten Ausdruck findet.

Einige Aussagen der protestantischen Mariologie ergeben sich unmittelbar aus den 
dogmatischen Prämissen des Protestantismus. Viele Aussagen der katholischen Mariolo
gie ergeben sich direkt aus der katholischen Dogmatik. An sich erschweren sie den öku
menischen Dialog nicht, auch wenn sie die Diskutierenden trennen. Es gibt aber Gründe 
für die Unterschiede, die mit der Theologie nichts oder nicht viel gemeinsam haben. Es 
handelt sich um die Tatsache, dass beide Seiten polemische Haltungen angenommen ha
ben und einander nicht sehr gut kennen. Manchmal unterstellen sie dem Gegner Thesen, 
die dieser niemals geäussert hat.

Die katholischen Mariologen lassen sich nicht immer damit genügen, was sich im 
Verhältnis zur Mutter des Herrn logisch aus der katholischen Theologie ableiten lässt. 
Eine redliche und nüchterne Mariologie genügt ihnen nicht. Sie müssen unbedingt viele 
riskante und ungenaue Sätze hinzufügen. Sie schaffen eine Mariologie, die die Regale der 
Bibliotheken und die Betpulte „frommer Seelen” füllt. Neben der gesunden Doktrin en
thält sie nämlich Formulierungen und Theorien von zweifelhaften Wert, ja geradezu irri
ge Aussagen, dem Anschein nach herrliche Sätze, die aber im Wesen der theologischen 
Exaktheit ermangeln und die deutliche Gestalt des Wortes Gottes verwischen. Über Ma
ria werden eher grosse als theologisch genaue Dinge gesagt. Und derartiges mariologi
sches Schrifttum gelangt dann in die Hände protestantischer Theologen. Diese halten sie 
für die wahre katholische Lehre von der Mutter Gottes, und sie schlagen die Hände 
überm Kopf zusammen. Oder sie verlieren die Lust zu jeglichen Diskussionen und hören 
auf, uns ernst zu nehmen, oder aber sie äussem sich über die gesamte katholische Mario
logie in ausserordentlich drastischen Worten. Eine solche Mariologie erschwert den öku
menischen Dialog mit den Protestanten sehr. Für diesen Sachverhalt darf die Verantwor
tung aber nicht den theologischen Grundlagen zur Last gelegt werden. Schuld sind die 
Theologen, die in ihrer Aufnahme der mariologischen Problematik nicht von mannigfa
chen Fehlern frei sind. Sie bilden nur den traurigen Rand (leider einen breiten) der wah-
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ren katholischen Mariologie, schaffen aber eine Atmosphäre voller Vorurteile, die den 
ökumenischen Dialog keineswegs fördern. ,

Unter den sich zu mariologischen Themen aüssemden protestantsichen Theologen 
gibt es zwei Richtungen, die der Autor die Richtung des doppelten Protestes und die prin
zipielle Richtung nennt. Er macht darauf aufmerksam, dass die katholischen Autoren 
manchmal geneigt sind, die nicht sehr zahlreichen Stimmen der Protestanten aus der er
sten Richtung zu überschätzen. Die vorliegende Arbeit soll helfen, die Situation treffen
der einzuschätzen und keine Illusionen zu hegen.

Es wird auch auf einige Inkorrektheiten hingewiesen, die sich sowohl in der prote
stantischen Haltung gegenüber der mariologischen Problematik als auch in der katholi
schen Mariologie eingebürgert haben. Deshalb kann diese Arbeit unter den Theologen 
beider Kirchen Reflexionen und Ein wände sowie eine positive Diskussion hervorrufen; 
breiteren Leserkreisen wird die Gewissenprüfung zum Thema ihrer eigenen Beziehung 
zur Mutter des Herrn erleichtert.



MARLIN VANELDEREN

MIEJSCE MAUD W DYSKUSJI EKUMENICZNEJ

Mając do dyspozycji pokarm, dla myśli, dostarczony przez encykli
kę tak bogatą w biblijną treść i doktrynę, jak ta, można mieć uzasadnio
ną nadzieję, że Rok Maryjny będzie okresem pogłębiania wiary, odnowy 
duchowej i postępów w kierunku jedności wszystkich chrześcijan.

Encyklika, o której mowa, to 114-stronicowy dokument „Redem
ptoris Mater” („Matka Zbawiciela”), wydany przez papieża Jana Pawła 
II 25 marca 1987 r. Jego publikację poprzedziło ogłoszenie przez papie
ża, że czternaście miesięcy, między Zielonymi Świętami 1987 r. a 15 sier
pnia 1988 r. — dnia, w którym rzymscy katolicy obchodzą Wniebo
wzięcie Błogosławionej Dziewicy Marii — będzie poświęconych Matce 
Bożej.

Autorem cytowanej na wstępie oceny ekumenicznego potencjału 
encykliki jest Max Thurian, teolog ewangelicko-reformowany ze wspól
noty w Taizć we Francji. Thurian, wieloletni konsultant Komisji „Wia
ra i Ustrój” Światowej Rady Kościołów, jest autorem jednego z najle
piej znanych protestanckich studiów teologicznych na temat Marii.

Zupełnie inaczej zareagował na encyklikę papieską włoski pastor 
baptystów Gioele Fuligno, członek Komitetu Naczelnego Światowej 
Rady Kościołów. Ostrzegał on, że encyklika ostudzi dialog ekumenicz
ny zamiast go podsycić.

Fuligno dodaje, że, co więcej, absolutnie nie było potrzeby odwra
cania uwagi Kościołów od poważnego zaangażowania się w sprawę po
koju, sprawiedliwości i integralności stworzenia po to, by zajęły się dys
kusją na temat Marii Dziewicy.

Niektórzy protestanci we Włoszech, gdzie rzymscy katolicy stano
wią przeważającą większość ludności, na znak protestu domagali się 
moratorium na kontakty ekumeniczne z katolikami podczas Roku Ma
ryjnego.

W encyklice dostrzega się tę kontrowersję ekumeniczną. Papież pi
sał, że chrześcijanie muszą rozwiązać niemałe różnice doktrynalne do
tyczące tajemnicy i posłannictwa Kościoła, a niekiedy roli Maryi w 
dziele zbawienia (punkt 30).

Niemniej jednak Jan Paweł II wzywa chrześcijan, by patrzyli na 
Maryję jako na naszą wspólną Matkę, która modli się o jedność rodziny 
Bożej i która wszystkim przoduje na czele długiego szeregu świadków 
wiary jedynego Pana, Syna Bożego (punkt 30).

Chociaż to, czego się naucza o Marii Dziewicy, jest prawdopodob
nie jedną z najlepiej znanych dziedzin sprzeczności doktrynalnych* mię-
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dzy Kościołami, to na płaszczyźnie ekumenicznej stosunkowo niewiele 
dyskutowano oficjalnie o mariologii.

Podejmowano ten temat w niektórych dwustronnych dialogach te
ologicznych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, jak również w 
pismach poszczególnych teologów.

Wśród ośrodków akademickich, w których regularnie dyskutuje się o 
mariologii, szczególny charakter ekumeniczny ma Towarzystwo Ekume
niczne Błogosławionej Dziewicy Marii, założone w 1967 r.; jego siódmy 
międzynarodowy kongres odbył się w Chichester we wrześniu 1986 r.

Tematem zakrojonej na niewielką skalę konsultacji ŚRK w 1978 r. 
— jednej z wielu, odbywanych w ramach prowadzonych przez Komisję 
„Wiara i Ustrój” studiów nad „wspólnotą kobiet i mężczyzn w Koście
le” — był urząd duchowny, mariologia i hermeneutyka biblijna.

Niedawno problem Marii wystąpił w związku z zaplanowanym na 
kilka lat studium Komisji „Wiara i Ustrój” pt. „Ku wspólnemu wyraża
niu wiary apostolskiej dziś”.

Studium bierze za podstawę Nicejskie Wyznanie Wiary. Dyskutu
jąc na spotkaniu w 1985 r. nad artykułem tego wyznania dotyczącym 
wcielenia, Komisja „Wiara i Ustrój” odnotowała, że jest już najwyższy 
czas, abyśmy ekumenicznie podjęli pracę nad znaczeniem Marii w hi
storii zbawienia.

Powtórzył to Yves Congar w niedawnym wywiadzie, zamieszczo
nym we francuskim tygodniku protestanckim „Reforme”. Przyznając, 
że encyklika papieża Jana Pawła II przypuszczalnie nie doprowadzi do 
zbliżenia ekumenicznego, ten katolicki weteran ruchu ekumenicznego 
dodał, że gdyby ŚRK albo Kościoły reformowane opracowały tekst do
tyczący Marii, dyskusja mogłaby toydostać się z kręgu polemik i kary
katur, i doprowadzić do owocnej wymiany poglądów.

Jednym z czynników komplikujących taką owocną wymianę eku
meniczną jest fakt, że to, w co się wierzy i co się wyznaje jeśli chodzi o 
Marię, nie może być traktowane w oderwaniu od innych spornych te
matów teologicznych — zbawienia, autorytetu Pisma Sw. i tradycji Ko
ścioła oraz doktryny rzeczy ostatecznych.

Walter Schoepsdau we wstępie do niedawno wydanego zbioru ese
jów na temat Marii i feminizmu wskazuje na inny czynnik komplikują
cy sprawę. Powiada on, że kiedy z teologicznego punktu widzenia dys
kutuje się problem M arii, to nakładają się na siebie różne style języka: 
Twierdzenia historyczne lub nawet legendarne, formy liturgiczne, obra
zy poetyckie, porównania typologiczne, formuły dogmatyczne.

Szacowna maksyma „lex orandi, lex credendi” — „treść modlitwy 
jest treścią wiary” — to w dużej mierze kwintesencja tego, co dzieli, je
śli chodzi o problem Marii w historii Kościoła.

Na przykład w okresie Reformacji protestanci mieli zastrzeżenia 
nie tyle do katolickiej doktryny o Marii, co do wykwitów dewocji, która 
pleniła się w Kościele pod koniec średniowiecza.

Z drugiej strony teolog z uniwersytetu w Georgetown Anthony 
Tambasco sugeruje w „What Are They Saying About Mary?”, że gdyby 
dziś protestanci uświadomili sobie, iż wspominanie Marii w liturgii 
chrześcijańskiej datuje się od czwartego wieku, to wielu odnosiłoby się 
może bardziej tolerancyjnie do doktryny maryjnej albo nawet by ją za
akceptowało.

Sobór Watykański Drugi wezwał teologów i kaznodziejów, by wy
strzegali się wszystkiego, cokolwiek w słowach lub czynach mogłoby
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braci odłączonych lub jakichkolwiek innych ludzi wprowadzić w błąd 
odnośnie Marii Dziewicy, oraz przypomniał wiernym, że prawdziwa 
pobożnęść nie polega ani na czczym i przemijającym uczuciu, ani na ja
kiejś próżnej łatwowierności.

Encyklika papieża Pawła VI „Marialis Cultus” z roku 1974 podkre
ślała, że kult Marii powinien się koncentrować raczej « a  Chrystusie niż 
na Marii i ogniskować się raczej na liturgii kościelne] niż w indywidua
lnym nabożeństwie poza liturgią czy nawet na rywalizacji z nią (jak od
mawianie różańca podczas mszy św.).

Odmiennie niż rzymski katolicyzm, teologia prawosławna nie zna 
odrębnej „mariologii”. Wyrazem ważnej pozycji Marii w prawosławiu 
jest stwierdzenie z dialogu anglikańsko-prawosławnego z roku 1978: 
Kościół Prawosławny czci kobietę, Świętą Dziewicę Marię, Theotokos, 
jako osobę ludzką najbliższą Bogu.

Greckie słowo „Theotokos”, zwykle tłumaczone jako „Matka 
Boża”, zostało przyjęte jako określenie Dziewicy Marii na Synodzie 
Efeskim A.D. 431 w związku ze sporami o ludzką i boską naturę Jezusa 
Chrystusa.

Prawosławny teolog George Bebis pisze w niedawno opublikowa
nym artykule, że prawosławny stosunek do Marii jest zawsze częścią 
chrystologii: Theotokos nie może istnieć i nie może być czczona poza 
kontekstem doktryny o Wcieleniu.

Na całym świecie są prawosławne kościoły i klasztory poświęcone 
Marii. W prawosławnym życiu liturgicznym jest mnóstwo dowodów jej 
obecności. Na przykład, jak mówi Bebis, wszystkie nabożeństwa koś
cielne kończą się słowami za wstawieniem się Theotokos do Chrystusa 
Pana, naszego Zbawiciela.

Dobitnym i widocznym potwierdzeniem miejsca Marii w tradycji 
prawosławnej jest ikonografia. Jak powiada Bebis, w każdej cerkwi 
prawosławnej natychmiast dostrzegamy po lewej stronie carskich wrót 
ikonę Dziewicy Marii, zawsze trzymającej na ręku Dzieciątko Jezus.

Wyznawcy prawosławia tak bardzo kochają i szanują ikony Dzie
wicy Marii, że na zakończenie nabożeństwa „paraklesis” lud i kapłani 
śpiewają wspólnie: „Niech zaniemówią usta bezbożnych, którzy nie 
wielbią Twojego wielkiego wizerunku...”

Za nieprzychylnymi reakcjami na niektóre formy kultu Marii, za 
nieporozumieniami i pomieszaniem poglądów co do tego, w co inni wie
rzą i czego nauczają w związku z Marią, kryją się prawdziwe i zasadni
cze różnice. Na czoło wysuwają się trzy sfery sporów:
1. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu, ogłoszony przez papieża Piusa IX w 1854 r., i dog
mat o Wniebowzięciu, ogłoszony przez papieża Piusa XII w 1950 r.

Doktryna o Niepokalanym Poczęciu, niekiedy błędnie rozumiana 
jako odnosząca się do poczęcia Jezusa przez Marię, w rzeczywistości 
naucza, że sama Maria, od chwili poczęcia jej przez rodziców, była 
uchroniona przez Boga od grzechu pierworodnego i napełniona łaską.

Zgodnie z dogmatem o Wniebowzięciu, Maria po zakończeniu życia 
ziemskiego została przyjęta z ciałem i duszą do chwały niebieskiej (w 
odróżnieniu od innych świętych, których ciała i dusze połączą się do
piero przy końcu świata).

Wspólne oświadczenie prawosławnych i starokatolików na temat 
„Matki Bożej” w ramach dialogu prowadzonego w 1977 r. głosi, że Ko-
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ściól nie uznaje ostatnich dogmatów o niepokalanym poczęciu i cieles
nym wniebowzięciu Matki Bożej, ale dodaje się w nim, że Kościół świę
tuje Jej przeniesienie się do życia wiecznego i uroczyście obchodzi świę
to jej zaśnięcia.

W kwestii Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia szczególnie 
kontrowersyjne od strony ekumenicznej jest twierdzenie rzymskich ka
tolików, iż te dogmaty są niezbędne do zbawienia. Dla wielu protestan
tów jest to jaskrawo sprzeczne z faktem, że Biblia nie mówi nic ani o 
poczęciu Marii, ani o zakończeniu Jej ziemskiego życia.

Jak czytamy w raporcie z dialogu anglikańsko-rzymskokatolickie- 
go z 1980 r. na temat autorytetu, nie wszyscy anglikanie zgodziliby się, 
że Pismo Św. w wystarczający sposób potwierdza dokładne definicje, 
zawarte w tych dogmatach. Powstaje zatem pytanie, czy w ewentualnej 
przyszłej unii obu naszych Kościołów będzie się wymagać, by podpisały 
się one pod takimi twierdzeniami dogmatycznymi.

2. Pytanie, w jakim sensie można mówić o roli Marii w zbawieniu rodzaju ludzkiego; od
powiedzi na to pytanie odzwierciedlają różne rozumienie znaczenia łaski jako niezasłu
żonego daru Boga.

Tambasco powiada, że ponieważ protestantyzm podkreśla kontrast 
między upadłą naturą ludzką a łaską, traktuje mówienie o współpracy 
człowieka w otrzymywaniu łaski jako niedocenianie radykalnej natury 
grzechu i charakteru łaski jako absolutnego daru.

Z protestanckiego punktu widzenia, mówi Tambasco, katolickie 
rozumienie wypowiedzianego przez Marię „fiat” („Niech mi się stanie 
według słowa twego” w odpowiedzi na zwiastowanie przez anioła) jest 
kwestionowaniem suwerenności Boga, uzależniającym Boga od czło
wieczeństwa lub zakładającym, że stworzenie współdziała z Bogiem w 
dziele odkupienia.

Thurian sugeruje, że papieska interpretacja Zwiastowania zawarta 
w- encyklice może pomóc wyjaśnić sprawy; na poparcie cytuje tłuma
czenie papieża, iż od pierwszej chwili poczęcia, czyli zaistnienia na zie
mi — należy Ona do Chrystusa, ma udział w zbawczej łasce uświęcają
cej (...) w wymiarze łaski, czyli uczestnictwa Bożej natury, Maryja 
otrzymuje życie od Tego, któremu w porządku ziemskiego urodzenia 
sama dała życie jako Matka (punkt 10)»

). Rola Marii w  orędownictwie i pośrednictwie.
Jak powiada Frederick Jelly, profesor uniwersytetu w Dallas i au

tor licznych książek i artykułów o mariologii, dawna rzymskokatolicka 
praktyka zwracania się o orędownictwo do Marii i świętych wydaje się 
sprzeczna z protestancką zasadą „solus Christus”, zgodnie z którą tylko 
Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a nami. Przypisywanie roli 
pośredników Marii i świętym jest uzurpacją i postępowaniem sugerują
cym, że nie wystarczają nam orędownicze modły naszego jedynego wie
cznego arcykapłana w niebie.

Jelly uważa, że jest to mniejsza przeszkoda niż dwie pozostałe; a 
Tambasco zauważa, iż, inaczej niż w wypadku Niepokalanego Poczęcia 
i Wniebowzięcia, nie jest to nauka ostateczna, a zatem w sferze ekume
nicznej otwiera możliwości nowej wspólnej wizji.

Jak mówi Thurian, encyklika papieża Jana Pawła II lokuje pośred
nictwo Marii na płaszczyźnie macierzyńskiego wstawiennictwa i służę-
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nia Synowi przez wiarę w Jego dziele zbawienia i uświęcenia. Sądzi on, 
że może to posunąć naprzód dialog ekumeniczny.

Pomimo takich różnic dotyczących doktryny i kultu, niektórzy ob
serwatorzy wskazują na, ich zdaniem pozytywne z punktu widzenia 
ekumenizmu, tendencje w dziedzinie mariologii.

Główną z nich jest potraktowanie tego tematu przez Sobór Waty
kański Drugi. Tekst schematu o Marii unikał w znacznej mierze języka 
(zawierającego takie zwroty jak „współodkupicielka”), który w prze
szłości wywoływał ostre sprzeciwy. W opinii wielu obserwatorów włą
czenie tekstu o Marii do Konstytucji dogmatycznej „O Kościele”, za
miast opublikowania go jako odrębnego dokumentu, było decyzją obie
cującą z punktu widzenia ekumenizmu.

Tambasco np. wysuwa myśl, że położenie przez Vaticanum II nacis
ku na związek między Marią a Kościołem mogłoby prowadzić do coraz 
większej zgodności poglądów, nawet wśród protestantów, dotyczących 
postaci Marii jako kobiety wiary lub doskonałej chrześcijanki.

Thurian zauważa, że nowa encyklika, podobnie jak Sobór Waty
kański Drugi, podkreśla głęboką więź łączącą Kościół i Marię, którą 
Kościół „czci jako swoją ukochaną Matkę i jako wzór wiary, nadziei i 
miłosierdzia”.

Mniej jasne jest, jakie wnioski odnośnie dogmatów o Niepokala
nym Poczęciu i Wniebowzięciu można wyciągnąć z nauczania Vatica
num II; Dekret „O ekumenizmie” przypomina o istnieniu porządku czy 
„hierarchii” prawd w nauce katolickiej, ponieważ różne jest ich powią
zanie z zasadniczymi podstawami wiary chrześcijańskiej.

Obie doktryny, o których mowa, mogą się wydawać przypuszczal
nymi kandydatkami do umieszczenia gdzieś niżej w „hierarchii 
prawd”. Pozostaje jednak faktem, że ogłoszono je powołując się na nie
omylny autorytet papieża.

Inni widzą obiecujący znak w działalności uczonych zajmujących 
się ekumenizmem. Uczeni ci bowiem wspólnie zbadali, co ma do powie
dzenia o Marii Nowy Testament i wcześni autorzy chrześcijańscy. Jako 
przykład może tu służyć opublikowana w 1978 r. praca pt. „Maria w 
Nowym Testamencie”, będąca wynikiem przeprowadzonych przez 12- 
osobowy zespół ekumeniczny studiów historyczno-krytycznych nad wi
zerunkiem Marii w Nowym Testamencie i nad „kierunkami rozwoju”, 
wiodącymi od Nowego Testamentu do wczesnej tradycji chrześcijań
skiej.

Dalej Jelly zauważa, że ponowne odkrycie pism reformatorów na 
tematy maryjne — zwłaszcza komentarza Lutra do „Magnificat”, ale i 
pozytywnych stwierdzeń u Kalwina i Zwingliego — może obalić nie
które z nieporozumień, dzielących chrześcijan od czasu Reformacji.

Inną, stosunkowo świeżą dziedziną badań ekumenicznych jest zna
czenie Marii dla teologii feministycznej. Holenderska teolog katolicka 
Catharina Halkes wskazuje, że Maria to trudny problem ekumeniczny, i 
że teologia feministyczna, która w założeniu jest przede wszystkim 
ekumeniczna, ma tu sporo do zrobienia.

Catharina Halkes dodaje jednak, iż wizerunek Marii zarówno w te
ologii, jak i kulcie został w dużej mierze stworzony przez kapłanów- 
mężczyzn; niektórzy z nich nie wahają się pisać o Marii i „rodzaju żeń
skim” nie biorąc pod uwagę tego, co mówią same kobiety.

W konsekwencji niektóre przedstawicielki teologii feministycznej 
zdecydowanie odrzucają pomysł, by Maria była wzorem dla kobiet. Ma-
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ria nie może być inspirującym wzorem roli kobiety dla feministek dopó
ty, dopóki ma tylko prowadzić do Chrystusa, i dopóki symbolizuje ra
czej funkcję „przyjmującą” niż „twórczą”.

Halkes twierdzi, że w istocie tradycyjna teologia uczyniła z Marii 
nieosiągalny ideał, niemożliwy do naśladowania wzór, który wykorzy
stuje się przeciwko kobietom, podczas gdy wobec mężczyzn panuje cał
kowity bezkrytycyzm.

W „Mary — the Feminine Face of the Church” amerykańska teolog 
katolicka Rosemary Radford Ruether wyciąga dalsze konsekwencje z 
radykalnej protestanckiej definicji usprawiedliwienia wyłącznie przez 
wiarę, która, jej zdaniem, na nowo definiuje naturę ludzką w negatyw
ny sposób i eliminuje katolicką i prawosławną tradycję dobroci istoty 
stworzonej, która łączy ją ze świętą istotą boską.

Reuther konkluduje, że ponieważ protestanci odrzucają pojmowa
nie Kościoła — i Marii jako jego symbolu — jako czynnika współpracu
jącego w dramacie zbawienia, eliminują z pola widzenia czynnik żeński 
jako symbol natury ludzkiej, będącej wobec Boga stroną przyjmującą. 
Jedynymi widzialnymi aktorami są Ojciec i Ten, który działa w Jego 
imieniu, Bóg-Człowiek, Chrystus.

Ruether sugeruje, że protestantyzm, nie mając „niezależnego wize
runku żeńskiego”, „feminizuje”, zwłaszcza w formie piety stycznej, wi
zerunek Chrystusa. Dodaje ona, że w istocie może to pomóc wyjaśnić 
sekularyzację władzy publicznej w nowoczesnym społeczeństwie (...) 
Kościół jest odsunięty od sprawowania męskich ról władzy i działania, i 
zdegradowany do prywatnej, wspomagającej roli kobiecej.

Opublikowane w 1982 r. memorandum ŚRK ną temat wspólnoty 
kobiet i mężczyzn w Kościele podniosło dwa pytania w związku z 
Marią.

Czy powinniśmy szukać sposobów odkrycia nowej i katolickiej ma
riologii, która nie byłaby ani narzucaniem myśli ewangelickiej czegoś 
obcego, ani niedopuszczalnym zerwaniem ciągłości myśli rzymskokato
lickiej i prawosławnej?

Jakie znaczenie możemy przypisywać faktowi, że te Kościoły, które 
pozytywnie odnoszą się do Marii i czczą ją, to zarazem Kościoły, które 
nie ordynują kobiet, podczas gdy te, które dopuszczają kobiety do urzę
du duchownego, nie mają w swej duchowości miejsca dla Marii lub 
mają go bardzo mało?

Halkes stwierdza dalej niezbędność badań w sferze psychologii re- 
ligii oraz psychologii głębi dla zrozumienia miejsca Marii w Kościele, a 
w szczególności dla zajęcia się pytaniem, w jaki sposób Kościół przez 
stulecia nauczający o Marii jest związany — chociaż podlega radykal
nym zmianom — z mitami o bogini-dziewicy w starożytnych religiach.

Sądzi ona, że jedynie przez zasadnicze pogłębienie mariologii w ten 
właśnie sposób będzie można postawić barierę sile i destrukcyjnemu 
działaniu świata patriarchalnego, w którym centralne miejsce zajmują: 
władza, osiągnięcia i racjonalizm, oddziałujące tak jednostronnie, że 
doprowadziły do ateizacji religii.

Istotne dla badań teologii feministycznej nad Marią jest „Magnifi
cat” (Łk 1, 46-55), które stanowiło główny tekst dla teologii wyzwole
nia w Ameryce Łacińskiej i które często się cytuje w ekumenicznych 
oświadczeniach na tematy społeczne i polityczne. Teologowie femini-
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styczni wskazywali na fakt, że po raz pierwszy tę pieśń o wyzwoleniu 
śpiewała jedna brzemienna kobieta drugiej.

Radykalne przesłanie tej pieśni pochwalnej — Strąca władców z 
tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z 
niczym odprawia — jest, zdaniem Halkes, jakby preludium do posłania 
Jezusa, a to, że pieśń ta pochodzi od Marii, wskazuje na fakt, iż posłanie 
to jest adresowane przede wszystkim do ludzi znajdujących się na mar
ginesie.

Obok teologicznego miejsca Marii w teologii wyzwolenia, Virgil P. 
Elizondo, prezes Meksykańsko-Amerykańskiego Ośrodka Kulturalnego 
w San Antonio w Teksasie, wskazuje na kluczową rolę, jaką Maria od
grywała od początku ewangelizacji w Ameryce Łacińskiej. Jego zda
niem, ogromną i głęboką cześć oddawaną Marii przez mieszkańców 
Ameryki Łacińskiej jest bardzo trudno ocenić w kategoriach maryjnych 
zachodniego świata.

W artykule pt. „Maria w walce ubogich” w „New Catholic World” 
Elizondo opisuje, posługując się przykładami własnej parafii amery- 
kańsko-meksykańskiej, w jaki sposób ludzie z marginesu społeczeń
stwa traktują Marię; widzą w niej nie tylko dynamiczny i potężny przy
kład życia chrześcijańskiego, lecz także (...) bliską współpracownicę w 
Chrystusowym dziele odkupienia.

Podaje on m.in. przykład, że jego parafia bardzo dobrze rozumie 
opowieść o Zwiastowaniu, kiedy anioł powiedział niezamężnej Marii, 
że będzie miała syna. Dla Jezusa to, że był znany jako „syn Marii”, oz
naczało, iż musiał żyć wśród swych sąsiadów co najmniej podejrzewany 
o wątpliwe pochodzenie (...) Dla ludzi, którzy są stale skazani na życie 
w degradacji, narzucanej im przez możnych, sam ten początek — choć 
mógłby być gorszący — jest wspaniale wyzwalający i zbawiający.

Elizondo powiada, że przez połączenie naszej własnej sytuacji, na
szej tradycji wiary i Nowego Testamentu zaczynamy odkrywać na nowo 
Marię jako współodkupicielkę — nie dlatego, że była jakimś stworze
niem anielskim czy nadanielskim, lecz dlatego, że wraz ze swoim Sy
nem cierpiała za nas. Maria wcale nie zastępuje Jezusa, lecz jawi się 
jako potężna partnerka w dziele naszego zbawienia. W niej zostaje na
prawiona nasza splamiona reputacja istot bez wartości; nasze ciche wo
łania zostają wysłuchane w sposób potężny i skuteczny; i żyjąc dotąd 
jako nieprawe sieroty doświadczamy radości życia wspólnie z naszymi 
prawdziwymi rodzicami.

Poniższy krótki zarys historii mariologii w Kościele jest streszcze
niem informacji z książki Richarda McBriena pt. „Catholicism” (1981).

Oprócz opowiadania o dzieciństwie Jezusa w Ewangelii św. Łuka
sza, w Nowym Testamencie jest stosunkowo niewiele odniesień do Ma
rii. Jednym z rzadkich dokumentów z II w. jest niekanoniczna „Proto- 
ewangelia św. Jakuba”, która przez stulecia była źródłem wielu legend 
o Marii i życiu Świętej Rodziny, chociaż szeroko ją potępiano (św. Hie
ronim nazwał ją „obłędnym nonsensem”).

Większość autorów patrystycznych nie wspomina o Marii, chociaż 
Ignacy z Antiochii, Justyn i Ireneusz mówili o dziewiczym poczęciu Je
zusa i przeprowadzali porównanie między Ewą i Marią, które wywarło 
wpływ na późniejszą myśl chrześcijańską.
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Począwszy od trzeciego wieku, niemal powszechnie wierzono, że 
Maria pozostała dziewicą przez całe życie. Dyskusję komplikowała z je
dnej strony próba podtrzymywania twierdzenia o prawdziwym czło
wieczeństwie Jezusa wbrew tym, którzy mu zaprzeczali, a z drugiej 
podkreślania dziewiczości jako dyscypliny ascetycznej, dla której Ma
ria mogłaby stanowić przekonywający wzór.

Po Soborze w Efezie (431), który ogłosił Marię prawdziwą Matką Bożą 
(Theotokos), a nie tylko matką Chrystusa, cześć oddawana Marii rozszerzała 
się. Już w połowie VII w. w Rzymie obchodzono liturgicznie Zwiastowanie, 
Oczyszczenie, Wniebowzięcie oraz Narodzenie Marii. Święto Niepokalanego 
Poczęcia Marii wywodzi się ze Wschodu, gdzie je obchodzono już w końcu 
VH w., ale na Zachodzie było nieznane do wieku XE.

Rosnąca wiara we wniebowzięcie Marii oraz pogląd, że wywiera 
ona macierzyński wpływ, mogący odwrócić gniew Boga, zwiększyła w 
początkach średniowiecza wiarę w moc Marii jako pośredniczki. Popu
larne legendy wschodnie krążyły w tłumaczeniach na Zachodzie i w 
miarę, jak zachodnia teologia przywiązywała mniej uwagi do Biblii, a 
więcej do argumentacji racjonalnej, opartej na dedukcji, mariologia 
przybierała przesadne formy.

Jednym z tych mariologów, których wpływ był największy, był Ber
nard z Clairvaux (zm. w 1153). Podkreślał on rolę Marii w przekazywa
niu zbawczej łaski. Bernard nie zaprzeczał, że Chrystus jest jedynym 
Pośrednikiem, lecz wskazywał, że jest On także naszym Bogiem i Sę
dzią. Maria symbolizuje zaś miłosierdzie.

Przedmiotem sporów stała się doktryna o Niepokalanym Poczęciu 
(tzn., że Maria została poczęta bez grzechu pierworodnego). Wielu czo
łowych teologów — Anzelm, Piotr z Lombardii, Tomasz z Akwinu — 
sprzeciwiało się jej twierdząc, że jest sprzeczna z uniwersalizmem od
kupienia; Duns Szkot jednak argumentował, że chociaż także Maria 
należała do tych, którzy mieli być odkupieni, to sama była wolna od 
grzechu pierworodnego z uwagi na swoje pokrewieństwo z Chrystusem 
i na znak mocy Chrystusa zarówno nad grzechem prierworodnym, jak i 
nad obecnymi grzechami.

Między wiekiem jedenastym a czternastym kładziono coraz mniej
szy akcent na ludzką naturę Chrystusa i stosownie do tego coraz bar
dziej podkreślano rolę Marii jako pośredniczki. Rozpowszechniały się 
modlitwy, hymny i nabożeństwa do niej oraz jej święta i doniesienia o 
jej cudownym ukazywaniu się ludziom (w tym także św. Brygidzie 
Szwedzkiej, która twierdziła, że podczas jednego z takich objawień 
sama Maria potwierdziła doktrynę o Niepokalanym Poczęciu).

Zwolennicy Reformacji silnie przeciwstawiali się temu kultowi 
maryjnemu i święta maryjne stopniowo zniknęły z kalendarzy prote
stanckich. Sobór Trydencki i teolodzy kontrreformacji zareagowali na 
to obroną kultu maryjnego i roli Marii w odkupieniu.

Duchowość maryjna rozwijała się nadal w wieku siedemnastym i 
osiemnastym, zwłaszcza w tych częściach Europy, gdzie pojawienie się 
racjonalizmu i nadejście Oświecenia miały tylko niewielki wpływ na 
kultury albo w ogóle go nie miały. Zainteresowanie doktryną Niepoka
lanego Poczęcia odżyło w 1830 r., w związku z doniesieniem o objawie
niu się Marii św. Katarzynie Laboure. W 1854 r. papież Pius IX uroczy
ście ogłosił Niepokalane Poczęcie jako dogmat wiary, ostrzegając, że 
ktokolwiek ośmieliłby się myśleć (...) inaczej (...) przekreśliłby swoją 
wiarę i odłączył się od jedności Kościoła.
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Inne wizje i objawienia się Marii (np. w Lourdes i Fatimie) wraz z 
wyrażanym w rozmaity sposób poparciem papieży dla kultu maryjnego 
doprowadziły do ogłoszenia w 1950 r. drugiej definicji maryjnej, tym 
razem o Wniebowzięciu. W 1954 r. ogłoszono Rok Maryjny.

Między połową wieku dziewiętnastego a połową dwudziestego ist
niały także inne prądy teologiczne. Kardynał Newman i Matthias Sche- 
eben przypomnieli, jak wielkie znaczenie dawni Ojcowie przywiązywa
li do symboliki macierzyństwa boskiego i do traktowania Ewy jako po
staci istotnej dla mariologii. Niektórzy współcześni teolodzy, jak Yves 
Congar i Karl Rahner, umieścili doktryny maryjne w szerszym kon
tekście historycznym i eklezjologicznym.

To podejście w większym stopniu oparte na fundamencie biblijnym 
i patrystycznym połączyło się z głównym nurtem Soboru Watykańskie
go Drugiego, który podkreślił rolę Marii w ekonomii zbawienia, jej sto
sunek do Kościoła i podporządkowanie całego kultu maryjnego jedyne
mu w swoim rodzaju pośrednictwu Chrystusa. Ostrzegając przed prze
sadą i wynaturzeniami, Sobór uznał także, iż kult maryjny jest kształ
towany przez czas, miejsce, temperament i kulturę.

(Przekład za: „One World”, Genewa 1987 nr 129 s. 12—16)
Tłum.: Joanna Kruczyńska

THE PLACE OF MARY IN ECUMENICAL DISCUSSION
(summary)

Even if what is taught about the Virgin Mary is probably one of the most familiar 
areas of doctrinal disagreement among churches, there has been relatively little official 
ecumenical discussion of Mariology. The subject has been taken up in a number of bilate
ral theological dialogues at both national and international levels, as well as in the wri
tings of individual theologians.

More recently, the question of Mary has arisen in connection with the multi-year Fa
ith and Order study "Toward the Common Expression of the Apostolic Faith Today”. The 
Commission noted that ”it is hight time that we worked ecumenically on the significance 
of Mary within salvation history”.

One factor making such fruitful ecumenical exchanges complicated is that what is 
believed and confessed about Mary cannot be considered apart from, other theologically 
contentious topics — salvation, the authority of Scripture and church tradition and the 
doctrine of the last things.

Pope Paul VI’ s 1974 letter ’’Marialis cultus” emphasized that devotion to Mary sho
uld centre on Christ rather than on Mary and focus on the liturgy of the church rather 
than on private devotion outside of the liturgy or even in competition with it. Unlike Ro
man Catholicism, Orthodox theology does not have a seperate Mariology.

Behind the unfavourable reactions to certain forms of devotion to Mary, behind mi
sunderstandings and confussions over what others believe and teach about Mary, lie ge
nuine and substantial differences. Three areas of dispute are prominent: 1. The dogmas of 
the Immaculate Conception, promulgated by Pope Pius IX in 1854, and of the Assum
ption, promulgated by Pope Pius XII in 1950; 2. The question of in what sense Mary may 
be said have a role in the salvation of humanity — answers to which reflect different un
derstandings of the meaning of grace as the unmerited gift of God; 3. Mary’s role in inter
cession and meditation.

A 1982 memorandum on the WCC’s apostolic faith study raised two questions about
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Mary in commenting on the study from the perspective of the study on the Community of 
Women and Men in the Church: 1. Should we seek ways of discivering a new and catholic 
Mariology which is neither a foreign imposition on evangelical thought nor an intolerable 
break in the continuity of Roman Catholic and Orthodox thought? 2. What significance 
can we give to the fact that those churches which affirm and venerate Mary are the chur
ches that do not ordain women, while those which do ordain women have little or no pla
ce for Mary in their spirituality?

PLATZ MARIÄ IN DER ÖKUMENISCHEN DISKUSSION
(Z u sa m m en fa ssu n g )

Auch wenn das, was über Maria gelehrt wird, wahrscheinlich zu den am besten be
kannten Bereichen des Lehrstreits zwischen den Kirchen gehört, diskutierte man offiziell 
auf der ökumenischen Ebene relativ wenig über Mariologie. Dieses Thema wurde in be
stimmten bilateralen theologischen Dialogen sowohl auf der nationalen als auch der inter
nationalen Ebene sowie in Schriften der einzelnen Theologen auf gegriffen.

Erst vor kurzem tauchte das Problem Mariä im Zusammenhang mit der für ein Paar 
Jahre geplanten Studie der Kommission für Glauben und Kirchen Verfassung „Zum ge
meinsamen Bekenntnis des apostolischen Glaubens heute” auf. Die Kommission stellte 
fest, dass es schon die höchste Zeit ist ökumenische Arbeiten über die Bedeutung Mariä in 
der Heilsgeschichte aufzunehmen.

Ein der Faktoren, die einen erfolgreichen ökumenischen Austausch komplizieren, ist 
die Tatsache, dass das, woran man glaubt und was man in bezug auf Maria bekennt, von 
den anderen theologischen Streitfragen — der Erlösung, der Autorität der Heiligen 
Schrift, der Kirchentradition und der Lehre von den letzten Dingen — nicht getrennt be
handelt werden darf.

Die Enzyklika des Papstes Paul VI. „Marialis Cultus” von 1974 unterstrich, dass der 
Marienkult sich eher auf Christus als.auf Maria und eher auf die Kirchenliturgie als auf 
die individuelle Andacht ausserhalb der Liturgie oder gar auf Rivalität konzentrieren 
soll. Anders wie im römischen Katholizismus ist es in der orthodoxen Theologie, die keine 
gesonderte Mariologie kennt.

Hinter den ablehnenden Reaktionen auf gewisse Formen des Marienkults sowie hin
ter den Missverständnissen und Begriffsverwechslungen hinsichtlich dessen, woran.die 
anderen glauben und was sie im Zusammenhang mit Maria lehren, verbergen sich wahre 
und prinzipielle Unterschiede. An die Spitze rücken dabei drei Streitbereiche: 1. das 
Dogma über die Unbefleckte Empfängnis, das 1854 durch den Papst Pius IX. verkündet 
wurde sowie das Dogma über die leibliche Aufnahme in den Himmel 1950 durch den 
Papst Pius XII. definiert; 2. Die Frage im welchen Sinne kann man von der Rolle Mariä 
bei der Erlösung der Menschheit sprechen; die Antworten auf diese Frage spiegeln ver
schiedene Auffassungen von der Bedeutung der Gnade als einer unverdienten Gabe Gottes 
wieder; 3. Die Rolle Mariä in der Fürsprache und Vermittlung.

Das 1982 veröffentlichte Memorandum des Ökumenischen Rates der Kirchen zum 
Thema der Gemeinschaft von Frauen und Männern in der Kirche griff zwei Fragen im 
Zusammenhang mit Maria auf: 1. Sollen wir nach Möglichkeiten suchen eine neue katho
lische Mariologie zu entdecken, die weder dem evangelischen Denken etwas fremdes auf
zwingt noch ein unzulässiger Bruch mit der Kontinuität von römisch-katholischen und 
orthodoxen Denken wäre? 2. Welche Bedeutung soll man der Tatsache zuschreiben, dass 
diese Kirchen, die sich positiv gegenüber Maria verhalten und sie verehren, zugleich die 
Kirchen sind, die keine Frauen ordinieren, während die anderen Kirchen, die Frauen zu 
kirchlichen Ämtern zulassen, in ihrer eigenen Frömigkeit nur wenig oder gar keinen Platz 
für Maria übrig haben?
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LUTER, MARIA I PAPIEŻ
ROK MARYJNY I EKUMENIA

Móc mówić p katolickiej katedrze w dniu ewangelickiego Święta 
Reformacji o Lutrze, Marii i papieżu, to dla ewangelika zaszczyt i ra
dość, ale i ryzykowne przedsięwzięcie. Katolicy i ewangelicy wiążą z 
Marią, Lutrem i papieżem określone uczucia religijne, a historia spo
rów wyznaniowych dowodzi, że właśnie tu wzajemne zapytania łatwo 
mogą być odbierane jako obraza.

Pewien mój katolicki przyjaciel często mi mówił, że katolicką dok
trynę maryjną może zrozumieć tylko ktoś, kto sam żyje w duchowości 
maryjnej. Gdy kiedyś długo rozmawialiśmy o katolickim rozróżnieniu 
między wzywaniem świętych a oddawaniem czci Bogu w Trójcy Jedy
nemu, zapewniając się wzajemnie, że nie rozumiemy jeszcze dobrze ar
gumentów adwersarza, nie mówiąc już o tym, że się nawzajem nie prze
konaliśmy, mój przyjaciel powiedział: „Kiedy mówię z tobą o Marii, to 
jest tak, jak gdybym rozmawiał o Bogu z ateistą”.

Porównania zawsze nieco kuleją, ale wiadomo o co chodzi. Jeśli 
ktoś od dzieciństwa był wychowany w pobożności maryjnej, z miłością 
odmawiał pacierz do Marii jako Matki Boskiej i Matki wierzących, to 
ma inne podejście emocjonalne i intelektualne do tematu Marii niż ktoś, 
dla kogo Matka Jezusa była człowiekiem żyjącym przed dwoma tysią
cami lat, człowiekiem, którego czci dziś jako wzór wiary, ale którego 
nie prosi w modlitwach o wstawiennictwo.

Tak więc chyba odmienne są również oczekiwania związane z te
matem „Rok Maryjny i ekumenizm”. Katolicy mają nadzieję, że prote
stanci przestaną wreszcie protestować i zaakceptują ekumenicznie wy
ważony kult maryjny. Większość ewangelików oczekuje przypuszczal
nie jasnego powiedzenia, że ożywienie marianizmu jest brzemieniem 
dla ekumenizmu i że wynoszenie Marii wręcz do rangi patronki ekume
nizmu to przesadne żądanie. Tylko niektórzy proponują, by wobec 
ubóstwa emocjonalnego w Kościołach ewangelickich i pewnego przein- 
telektualizowania teologii ewangelickiej zaczerpnąć coś niecoś z katoli
ckiej pobożności maryjnej.

Chciałbym w tym wykładzie podjąć próbę naszkicowania obecnego 
stanu dialogu ewangelicko-katolickiego. Jeśli konflikty będę nazywał 
po imieniu i nie będę omijał drażliwych tematów, to dlatego, że chcę 
służyć rozumieniu się i porozumieniu. Mam nadzieję, że nie obrażę ni
czyich uczuć religijnych.
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W pierwszej części omówię stosunek Lutra do Marii oraz najno
wsze wypowiedzi papieża w kwestii wizerunku Marii w Biblii. W części 
drugiej zajmę się pytaniem, czy kult maryjny musi wpływać na podzia
ły Kościołów.

M A R IA  M IĘ D Z Y  L U T R E M  A  P A P IE Ż E M

Luter i Maria
Luter był wychowany w pobożności, która przedstawiała Chrystu

sa jako surowego i sprawiedliwego sędziego grzeszników. Maria nato
miast reprezentowała macierzyńskie ciepło i do niej Luter zwracał się 
w modlitwach o pomoc, mniej więcej do 40 roku życia, który ukończył 
w 1523 r. Potem uświadomił sobie, że jako grzesznik odkupiony przez 
Chrystusa może się modlić tylko i bezpośrednio do Boga i że nie potrze
buje pośrednictwa Marii.

Jednak biblijny wizerunek Matki Jezusa pozostał dla Lutra przez 
całe życie wzorem wiary. Magnificat, hymn uwielbienia Marii (Łk 1), 
Luter odmawiał lub śpiewał codziennie. W Kościele katolickim odma
wia się go do dziś w liturgii nieszporów. Maria jest tutaj uniżoną służe
bnicą, wzorem wiary, polegającej na tym, iż człowiek wie, że nie może 
Bogu nic przynieść ani nie może niczego sobie od Niego rościć, lecz że 
wszystko musi od Niego przyjmować. Taka Maria nie stoi między Lu
trem a papieżem, lecz wskazuje na podstawową wspólnotę w wierze w 
Jezusa Chrystusa, Syna Boga i Marii, jedynego pośrednika między Bo
giem a ludźmi.

W tym sensie Luter mówił o Marii zawsze z serdeczną sympatią i 
czcią. Na przykładzie tego biblijnego wizerunku Marii mógł nawet 
uwypuklić swoje główne twierdzenie reformatorskie, że człowiek jest 
usprawiedliwiony przed Bogiem tylko dzięki łasce {Nie bój się Maryjo, 
znalazłaś bowiem łaskę u Boga; Łk 1,30), tylko w wierze (Niech mi się 
stanie według twego słowa; Łk 1,38) i tylko przez Jezusa Chrystusa 
{Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie; J 2,5). Wykładnię Magnifi
cat, jaką sformułował Luter podczas swego procesu o herezję, między 
zagrożeniem klątwą w 1520 r. a Sejmem Rzeszy w Wormacji w 1521 r., 
do dziś wysoko ceni także wielu katolików.

Gdyby znaczenie Roku Maryjnego koncentrowało się na tym, że 
Maria jako „łaski pełna” podporządkowała się zwiastowaniu Bożemu, 
słuchała Boga i sławiła Go, dając w ten sposób przykład wiary, wów
czas Rok Maryjny byłby wydarzeniem prawdziwie ekumenicznym. Jed
nak w encyklice o Matce Zbawiciela („Redemptoris Mater” — RM) pa
pież Jan Paweł II ukazuje, że katolicki kult maryjny i doktryna maryjna 
znaczą coś więcej, w życiu i wierze Kościoła stanowią więcej, niż tylko 
wzór wiary, „Łaski pełna” staje się tu „pośredniczką łaski” (RM 41). 
Papież wzywa cały Kościół, aby w Roku Maryjnym rozważał, iż Maria 
nieustannie współpracuje z dziełem zbawienia dokonanym przez Chry
stusa — Jej Syna (RM 49). Posługując się cytatem z wyznania wiary pa
pieża Pawła VI z roku 1968, tzw. „Credo ludu Bożego”, Jan Paweł II 
stwierdza wyraźnie (RM 47): Wierzymy, że Najświętsza Boża Rodziciel
ka, nowa Ewa, Matka Kościoła, śpieszy spełnić z nieba macierzyńskie 
zadanie wobec członków Chrystusa, aby dopomóc do zrodzenia i pom
nożenia życia Bożego w duszach ludzi odkupionych.
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Luter i wszyscy reformatorzy gwałtownie protestowali przeciwko 
takiej wierze we współdziałanie Marii w zbawczym dziele Chrystusa, i 
to zarówno dawniej na ziemi, jak i teraz w niebie, i w związku z tym 
także przeciwko zwracaniu się do Marii i innych świętych w modlitwie 
jako do wspomożycieli w potrzebie. Język XVI wieku był przy tym 
bezwzględny. Luter mówił w Artykułach Szmalkaldzkich z 1537 r.: Jest 
to bowiem bałwochwalstwo, gdyż taki zaszczyt przyznawać należy je
dynie Bogu. A Sobór Trydencki odpowiedział na to w 1563 r., opierając 
się na swoim soborowym autorytecie nauczycielskim: Bezbożnie myślą 
ci, którzy negują wzywanie świętych.

Taki jest stan rzeczy, nad którym mamy dyskutować w związku z 
naszym tematem. Od czasu Reformacji dialog wcale nie stał się łatwiej
szy. Chrzęścijanie-ewangelicy zlikwidowali wszelki kult maryjny, na
tomiast w Kościele katolickim Pius IX w 1854 r. i Pius XII w 1950 r. 
ogłosili dwa dogmaty maryjne, uważane za nieomylne, mianowicie, o 
tzw. niepokalanym poczęciu Marii, tzn., że Maria była wolna od grze
chu pierworodnego, oraz o Jej wniebowzięciu wraz z ciałem tzn., że u 
Boga jest nie tylko Jej dusza, ale że w wypadku Marii antycypowane 
zostało zmartwychwstanie ciała, co w wypadku innych ludzi nastąpi 
dopiero na Sądzie Ostatecznym.

Luter znał te idee. Nie odrzucał ich, o ile podkreślano przy tym 
cześć dla Chrystusa, a nie dla Marii. Ponieważ jednak Biblia nic o tym 
nie mówi, nie należy tu także podawać nic pewnego do wierzenia. Jed
nak myśli nie podlegają ocleniu, niech każdy myśli co chce, ale nie czy
niąc z tego artykułu wiary (WA 39, 2, 224: kazanie z 1526 r.).

Ale to właśnie czynili papieże, ogłaszając dogmaty. Z tego powodu 
w tym miejscu w dialogu ewangelicko-katolickim nasuwa się, obok 
kwestii Marii, także pytanie o autorytet papieża. Czy przy ogłaszaniu 
tych dogmatów rzymski urząd nauczycielski rzeczywiście działał z in
spiracji Słowa Bożego i służył mu, jak się tego słusznie domaga Sobór 
Watykański Drugi? Czy papieże nie zadekretowali tutaj jako objawio
nej przez Boga prawdy do wierzenia czegoś, czego Słowo Boże nie za
wiera?

Biblia i papież

Kościół katolicki jest zdania, że jego dogmaty absolutnie są zawar
te w Słowie Bożym. Kard. Ratzinger w komentarzu do nowej encykliki 
o Marii wskazuje, że nie wystarcza analizować Biblię w sposób history- 
czno-krytyczny i wynik czynić jedyną normą. Pismo Święte trzeba ra
czej czytać w kontekście wiary Kościoła w ciągu wieków. W sporach o 
właściwą wykładnię decydujące słowo w Kościele katolickim ma do po
wiedzenia biskupi urząd nauczycielski, papież, nieomylny w ostatniej 
instancji.

Zgodnie z moją oceną jako ewangelika, ta metoda ujmowania Sło
wa Bożego w trójbrzmieniu Biblii, tradycji i urzędu nauczycielskiego 
oznacza w wypadku encykliki Jana Pawła II o Marii, że nad historycz- 
no-krytyczną interpretacją Biblii przeważa interpretacja teologiczno- 
-medytacyjna i że wychodząc od dogmatu katolickiego raczej się coś do 
Biblii dodaje, niż się z niej wyczytuje. Pokażę to na przykładzie.

Pod krzyżem Jezusa stała Jego Matka Maria i uczeń, którego Jezus 
umiłował. Jezus... rzekł do Matki: „Niewiasto, oto Syn Twój”. Następ
nie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. (J 19, 25-27).
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Wielu komentatorów jest zgodnych co do tego, że wyraża się tu nie 
tylko troska Jezusa o Matkę, lecz że ewangelista Jan w przenośni miał 
tu coś więcej na myśli. Jedni widzą w Marii symbol starotestamentowe- 
go ludu Bożego, a w uczniu — symbol Kościoła; ten drugi wyrósł z 
pierwszego, i teraz wzajemnie mają się wspierać. Inni w Marii widzą 
żydowskie zbory chrześcijańskie, a w uczniu — zbory pogan nawróco
nych na chrześcijaństwo, które teraz mają tworzyć wspólnotę. Jeszcze 
inni uważają, że tu z normalnych stosunków ludzkich wyrasta Kościół 
jako zbór, który pod krzyżem słucha Chrystusa. Jan Paweł II powiada 
zaś, opierając się na długiej symbolicznej tradycji katolickiej, że tu Ma
tka Jezusowa jest dana każdemu człowiekowi i wszystkim ludziom jako 
matka, i Jej macierzyństwo oddziałuje nadal z nieba w Kościele i przez 
Kościół. (RM 24). Ta wykładnia trzyma się zatem osoby Marii jako Mat
ki Jezusa i przypisuje Jej po śmierci dalsze macierzyńskie pośrednictwo 
w zbawieniu w Chrystusie. Zespalają się tu w jedno postać historyczna 
i wyobrażenie mityczne.

Ani jeden ewangelicki komentator Nowego Testamentu nie zgadza 
się z tą wykładnią (J 19). Wszyscy twierdzą, że ta papieska interpretacja 
całkowicie wykracza poza Nowy Testament, ponieważ nic nie wiadomo 
o życiu Marii po śmierci. U Jana Pawła II zatem to nie biblijny wizeru
nek Marii jest miarodajny dla tradycji, lecz odwrotnie, tradycyjny dog
matyczny wizerunek Marii rzutuje na Jej obraz w Biblii.

Tym samym w Roku Maryjnym ekumenizm staje przed poważnym 
problemem: często chwalona ekumeniczna zgodność poglądów katolic
kich i ewangelickich komentatorów Pisma Świętego najwyraźniej nie 
ma zbyt wielkiej wartości, gdy chodzi o porozumienie się w kwestii 
dogmatycznej! Kościołowi katolickiemu wystarcza, że jego dogmaty 
rozwinęły się z punktów wyjścia w Piśmie Świętym i że (zdaniem Ko
ścioła) nie są bezpośrednio sprzeczne z Biblią. Wykładnia ewangelicka 
podkreśla, że świadectwo biblijne to normatywne źródło tradycji. Tego, 
co merytorycznie wykracza poza Biblię, nie wolno jako dogmatu czynić 
wiążącym dla wiary chrześcijańskiej. Jak powiedział Luter: Niech każ
dy myśli, co chce, ale nie czyniąc z tego artykułu wiary.

M A R IA  I E K U M E N IZ M

W granicach tej określonej przez Lutra swobody teologia ewangeli
cka może ustosunkować się do specyficznej katolickiej doktryny i po
bożności maryjnej. Musi za każdym razem zbadać, o jaką intencję teo
logiczną chodzi na obcej nam płaszczyźnie przemawiania za pomocą 
obrazów, symboli i mitów. Może następnie tak być, że my, ewangelicy, 
będziemy się mogli czegoś nauczyć, że pewnych rzeczy nie będziemy 
mogli naśladować, ale jednak będziemy je mogli tolerować, że ewange
licy nie wystąpią z protestem, dzielącym Kościoły, jeśli dostrzeżemy, iż 
kult maryjny wiedzie do Chrystusa i że w praktyce Chrystus nie znaj
duje się niejako w cieniu światła maryjnego.

Podziałom między Kościołami sprzyja fakt — co do tego są zgodne 
wszystkie Kościoły nierzymskokatolickie, a szczególnie podkreślają to 
wschodnie Kościoły prawosławne — że Kościół katolicki jednostronnie 
ogłosił na zasadzie nieomylności dogmaty maryjne. Zgoda ekumeniczna 
w tej sprawie będzie możliwa tylko wówczas, jeżeli Kościół katolicki 
odwoła związane z tym potępienia innowierców. Pytanie, czy to jest 
możliwe, to nasze decydujące pytanie pod adresem Kościoła katolickie
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go. Uspokajające twierdzenie, że dla wielu katolików Maria odgrywa w 
wierze tylko niewielką rolę, z pewnością ułatwia ekumenizm na szcze
blu lokalnym, ale nie jest rozwiązaniem ekumenicznym w ogóle dla Ko
ściołów.

Nie chciałbym już jednak dłużej zastanawiać się nad możliwościa
mi ekumenicznymi katolicyzmu, lecz rozważyć, jakie są możliwości i 
granice ewangelickiego podejścia do mariologii, przede wszystkim w 
odniesieniu do obrazów i symboli, a następnie w odniesieniu do dogma
tyki, nauki wiary, przy czym obie te rzeczy łączą się ze sobą meryto
rycznie.

Osoba i wizerunek

Historyczno-krytyczne odczytanie Biblii prowadzi nas nie tylko do 
historycznej Marii jako Matki Jezusa. W samej Biblii już przy historii 
dzieciństwa Jezusa spotykamy symboliczny obraz Marii.

Magnificat nie zostało chyba ułożone przez Marię historyczną. Jeśli 
na początku Ewangelii przypisuje się je Marii, to Maria symbolizuje tu 
po prostu typ kobiety wierzącej. Mateusz i Łukasz, opisując Jej dziewi
cze poczęcie, uwydatniają, że Jezus Chrystus był prawdziwym Bogiem i 
prawdziwym Człowiekiem. Nie można zarazem nie zauważyć, jak w 
postaci obrazu Dziewicy i Matki rysuje się w Biblii żeński wątek religij
ny — na tle charakteryzującego się raczej cechami męskimi świata wy
obrażeń religijnych. W każdym razie dziewicze narodzenie ma raczej 
mówić coś o Jezusie jako Synu Bożym, a nie o jakimś cudzie medycz
nym czy o trwałej dziewiczej godności Marii. Chodzi tu o dogmat doty
czący Chrystusa, a nie Marii! Nie trzeba wierzyć w dziewicze narodze
nie w sensie biologicznym; ono ma obrazować fakt, że Jezus jest Synem 
Bożym. Jeśli Kościół katolicki w Roku Maryjnym pozbawia kogoś pra
wa nauczania, bo mówi on o tym właśnie w przenośni, a nie biologicz
nie, to z pewnością nie spotyka się to z miłym przyjęciem w ekumenizm 
mie ewangelickim. Albowiem chyba wszyscy ewangelicy, z wyjątkiem 
fundamentalistów biblijnych, tak właśnie myślą i muszą się także czuć 
dotknięci katolickimi posunięciami dyscyplinarnymi.

W II w. po raz pierwszy natykamy się na żeńską antytezę Ewa — 
Maria, którą podchwytuje również Jan Paweł II. Powiadano, że dzięki 
posłuszeństwu Marii został rozwiązany węzeł nieposłuszeństwa Ewy. 
Również tu biblijny wizerunek Marii zlewa się z późniejszymi obrazami 
mitycznymi. Maria jest teraz już nie tylko Matką Jezusa, lecz także ty
pem, prawzorem, ikoną tego, co kobiece i macierzyńskie. Antropologi
czne i religijno-psychologiczne korzenie coraz bardziej poszerzającego 
się typologicznego wizerunku Marii od Dziewicy przez Matkę Boga po 
Królową Niebios są wszakże w dialogu ewańgelicko-katolickim rzeczą 
sporną. Co to np. znaczy w sensie psychologicznym, iż przyjęty na So
borze Efeskim w 431 r. dogmat o Chrystusie, że Chrystus jest prawdzi
wym Bogiem, a zatem Maria jest „Bożą Rodzicielką” (Theotokos), prze
kształca się wkrótce w mowie potocznej w tytuł „Matka Boska”? Tytuł 
„Boża Rodzicielka” to dogmat o Chrystusie. Nazwą „Matka Boska” su
geruje wyjątkową matriarchalną godność Marii. Ówczesny patriarcha 
Konstantynopola ostrzegał: „Nie czyńcie z Dziewicy bogini! ”

W czasach Reformacji przypomniano to ostrzeżenie i stanowiło ono 
od tej pory podstawę surowego osądu ewangelickiego, że duża część ka
tolickiej pobożności maryjnej wywodzi się z pogaństwa, z kultu daw
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nych bogiń-matek, jest opartym na zabobonie mitem, nie mającym nic 
wspólnego z wiarą w Jezusa Chrystusa.

Czy jednak również dzisiaj ewangelicy muszą i mogą wypowiadać 
się w sposób tak radykalny i niezróżnicowany?

Sądzę, że przede wszystkim musimy z szacunkiem starać się dosłu- 
chiwać tego, w jaki sposób katolicka mariologia i marianizm ma w końcu 
właściwie prowadzić do Chrystusa i jak przy pomocy Marii ma się typo
logicznie powiedzieć coś o Kościele i o trwaniu w Duchu Świętym. Pa
pież przecież niezmordowanie podkreśla, że „pośrednictwo” i „współ
działanie” Marii leżą na znacznie niższym poziomie niż wyłączne poś
rednictwo Jezusa Chrystusa i w niczym nie naruszają czci Chrystusa.

Jako ewangelicy możemy tego nie rozumieć, możemy w to wątpić, 
możemy nie wierzyć w Marię w taki sposób i tak o niej myśleć — ale do
póki jesteśmy jednomyślni w wierze w jedynego pośrednika Jezusa 
Chrystusa, to katolicka pobożność maryjna nie musi oddziaływać ro- 
złamowo na Kościół, przy założeniu, że również Kościół katolicki ze 
swej strony wycofa się z wypowiedzianych kiedyś potępień doktrynal
nych.

Dorzućmy jeszcze jedną myśl na temat typologii maryjnej. Kobiece 
prawzory „dziewica, oblubienica, matka” niekoniecznie muszą coś mó
wić o roli kobiety w społeczeństwie i o roli płci. Protestują dziś przeci
wko temu feministki, i chyba słusznie. Te prawzory kobiece mogą jed
nak ukazywać coś, co stanowi ważny wymiar wiary i poczucia religij
nego każdego człowieka: tęsknotę za matczynym ciepłem, za niewinno
ścią w gąszczu win, za Kościołem, który przemawia nie tylko do rozu
mu i sumienia, lecz zwraca się także do serca i uczucia. U Lutra kult 
maryjny z pewnością spełniał jeszcze te postulaty, ale zauważmy: jako 
rozwój pełnego człowieczeństwa w obliczu Boga, a nie jako zasady wia
ry w Marię, Matkę Jezusa. „Maria” to tylko ikona, a nie macierzyńska 
pośredniczka w przekazywaniu łaski Bożej. Inaczej mówiąc: element 
kobiecy w wizerunkach Marii należy do antropologii, a nie do doktryny 
zbawienia sugerującej, jak gdyby Maria pełniła dziś jakiekolwiek po
średnictwo.

Wzór czy pośredniczka'?
Doszliśmy w ten sposób do kwestii dogmatycznej, czy o Marii moż

na powiedzieć więcej, niż powiedziałem dotąd o Marii historycznej i ty
pologicznej. W katolickiej doktrynie maryjnej i pobożności maryjnej 
odpowiada się na to pytanie twierdząco, w Kościele ewangelickim 
przecząco. W tym względzie Maria faktycznie znajduje się niejako mię
dzy Lutrem a papieżem. Ukażę to na trzech przykładach.
a) Współdziałanie czy tylko przyjęcie?

Niech mi się stanie według twego słowa, odpowiada Maria według 
Łk 1, 38 aniołowi Gabrielowi, gdy zwiastuje Jej, że będzie brzemienna i 
urodzi Zbawiciela.

Dla Lutra Maria była tu służebnicą Pana, pierwszą wierzącą , po
słuszną. Tak realizuje się łaska Boża, bez jakiejkolwiek zasługi Marii.

Kościół katolicki uważa jednak, że świadczy to o czymś więcej: 
Maria jest prawzorem i ucieleśnieniem stworzenia, które na podstawie 
uprzednio danej łaski Bożej służebnie współdziała w swoim zbawieniu. 
Ponieważ tajemnica stania się Syna Bożego człowiekiem spełnia się za
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aprobatą Marii, tradycja katolicka może aż po ostatnią encyklikę mó
wić o współdziałaniu Marii w procesie zbawienia. W ten sposób Marię 
pojmuje się także jako zasadę; prawzór i ucieleśnienie Kościoła, działa
jącego w sposób służebny i macierzyński w procesie zbawienia. Tym sa
mym jednak stało przed Lutrem i stoi pó dziś dzień przed teologią ewan
gelicką pytanie p usprawiedliwienie: czy łaska Boża działa radykalnie i o 
zbawieniu człowieka decyduje tylko Bóg, tak żę człowiek jest tylko stroną 
przyjmującą? Czy też człowiek, obdarzony łaską dzięki swej aprobacie 
współdziała służebnie i współczesny chrześcijanin dochodzi do wiary do
piero przez współdziałanie Marii i Kościoła? Tu tkwią korzenie konfliktu 
między Lutrem a papieżem, stanowiące po dziś dzień podstawę antago
nizmu wyznaniowego w rozumieniu Kościoła. Czy — aby przynajmniej 
zasygnalizować jakiś wniosek dla życia Kościoła — mamy jako chrześci
janie i jako Kościół być tylko odbiorcami, tylko przyjmować w wierze łas
kę Bożą, czy też możemy jako społeczność we wspólnocie z Chrystusem 
sÓadać Bogu w ofierze Ciało Chrystusowe?

Papież podkreśla w swojej encyklice, że „współdziałanie” Marii w 
każdym wypadku jest mocno podporządkowane działaniu Chrystusa. 
„Współdziałanie” ma oznaczać „matczyne pośrednictwo”. Maria jest 
pośredniczką wobec Chrystusa. W tym sensie jednak papież mówi w 
kwestii pionowego .stosunku między Bogiem a człowiekiem o szczegól
nym i wyjątkowym pośrednictwie Marii (RM 39), które zatem jest bar
dziej szczególne niż np. przekazywanie, na poziomie międzyludzkiej 
płaszczyzny wychowania chrześcijańskiego, wiary przez naszych rodzi
ców, nauczycieli lub księży, przez których świadectwo Bóg budzi wiarę 
w Kościele wtedy, kiedy mu się to podoba.

W pobożności katolickiej symbol Marii jest przenoszony nie tylko z 
Marii na Kościół — to mogą czynić również ewangelicy — lecz także 
niejako również z antropologii na doktrynę o zbawieniu. W tym tkwi 
problem ekumeniczny.
b) Macierzyńskie pośrednictwo czy spokój w Bogu?

Marii przypisuje się coś, co poza tym tradycja chrześcijańska przy
pisuje wyłącznie działaniu Ducha Świętego. „Narodziny i rozwój życia 
Bożego w duszach zbawionych” odbywa się przecież przez głoszenie 
Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów jako środków działania Du
cha Świętego! Dlaczego mówi się „Maria”, jeśli się ma na myśli Ducha 
Świętego? W przekonaniu ewangelików wykracza się tu być może poza 
jeszcze dozwoloną i zrozumiałą typologię i mitologiczny język obra
zów.

Fakt, że Maria przyjęła Ducha Świętego i nosiła w swoim łonie 
Syna Bożego, nie mówi nic o Jej zasłudze ani o trwałym macierzyńskim 
pośrednictwie Marii. W swojej wykładni Magnificat Luter pisał o no
szeniu Syna Bożego: Te same słowa śpiewa się przecież także o Krzyżu 
św., który przecież był drewnem i nie mógł mieć żadnej zasługi.

Co ten stan rzeczy oznacza dla dzisiejszego ekumenizmu?
Sądzę, że w dialogu ewangelicko-katolickim musimy poważniej niż 

do tej pory dyskutować nad kwestią, w co powinniśmy wierzyć i co po
winniśmy myśleć, wierząc w życie wieczne, o obecnym bycie zmarłych 
chrześcijan. Świadectwo biblijne mówi, że zmarli święci spoczywają te
raz, miejmy nadzieję, w Bogu aż do wskrzeszenia zmarłych w dniu 
Sądu Ostatecznego. Również o Marii nie możemy powiedzieć nic wię
cej. Formułując to obrazowo: Maria, podobnie jak Abraham, Piotr, Pa
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weł, Augustyn, Tomasz, Luter, papieże czy Bonhoeffer umarła dla nas, 
prawdopodobnie żyje ona i spoczywa w'Bogu; w naszym rozumieniu 
nie istnieje coś takiego, jak ustawiczne, macierzyńskie pośrednictwo 
Marii w dziele zbawienia. Dlatego teologia ewangelicka rezygnuje za
równo z nauki o osobie Marii, mariologii, jak rezygnuje z abrahamolo- 
gii, augustynologii, lutrologii czy bonhoefferologii. Wszyscy oni należą 
do „obłoku świadków”, oddaje się im cześć jako wzorom wiary i o tyle 
Duch Święty może przez ich przykład przekazywać wiarę. Jest to jed
nak czymś innym niż pośrednictwem przez uczestnictwo Marii (RM 38), 
które, zgodnie z dogmatami katolickimi, należy do wiary chrześcijań
skiej i konkretnie wyraża się w tym, że Maria w niebie oręduje u Boga 
za nami tu na ziemi.
c) Wzywanie i wielbienie

Tej idei orędownictwa odpowiada przecież zwyczaj modlenia się do 
Marii o orędownictwo u Boga. Luter i inni reformatorzy twierdzili w tej 
sprawie, iż może być tak, że święci w niebie modlą się za nami ale zwra
canie się w modlitwie do zmarłych chrześcijan uważali za zwyczaj po
gański, nie traktujący poważnie straszliwej granicy, która dzieli śmierć 
i zmartwychwstanie, zwyczaj wyprzedzający wyrok Boży. Luter uwa
żał, iż ten zwyczaj zaciera właściwe poznanie Chrystusa; wszystko jest 
pewniej i lepiej podane w Chrystusie, do którego powinniśmy się zwra
cać jako do orędownika u Ojca (Artykuły Szmalkaldzkie II, 2).

•Dzisiejsi ewangelicy muszą jednak najpierw uświadomić sobie, że 
katolicy wyraźnie rozróżniają między „wzywaniem” świętych a „wiel
bieniem” Boga, nawet jeśli i jedno, i drugie nazywa się „modlitwą”. 
Ewangelicką ocenę: „Katolicy wielbią Marię” katolicy odczuwają jako 
obrazę. I na odwrót, my prosimy naszych braci-katolików, by zrozu
mieli, że my jako adresata modlitwy znamy tylko Boga, i że nie znamy 
katolickiej praktyki modlitewnego wzywania świętych i nie możemy się 
do niej przyłączyć.

Pomocna w ekumenizmie jest dla mnie następująca podwójna 
wskazówka. Po pierwsze, w Kościele katolickim nie istnieje nakaz wzy
wania świętych. Po drugie, w oficjalnej liturgii mszy katolickiej adresa
tem modlitw jest tak samo tylko Bóg, przed Nim tylko „wspomina się” 
świętych. Pytam więc: czy nie wystarczy ekumenizm wielbienia? Modli
twy do Marii, które liturgicznie rozpoczynają się dopiero w codzien
nych godzinkach, modlitwa różańcowa, wiara w ukazywanie się Marii i 
w cuda, pielgrzymki do sanktuariów i świętych figur nie mogą, zgodnie 
z odczuciem ewangelików, sensownie wzbogacić uwielbienia Boga, lecz 
raczej kryją w sobie niebezpieczeństwo, iż cześć oddawana Bogu doz
naje uszczerbku — aczkolwiek nasi katoliccy współbracia stale zapew
niają nas o czymś przeciwnym. Tu faktycznie nie rozumiemy się wzaje
mnie (jak już powiedziałem na początku).

Zbliżam się do końca: nam do wiary wystarcza biblijne świadectwo 
o Marii. Pragniemy jednak większej niż dotychczas wspólnoty ewange- 
licko-katolickiej — nie dlatego, że Maria jest naszą Matką, lecz dlatego, 
że wspólnie patrzymy na Boga, Ojca Jezusa Chrystusa, jak na naszego 
Ojca, że wspólnie słuchamy Słowa Bożego w Jezusie Chrystusie, że w 
naszych troskach i zadaniach wspólnie nas pociesza i dodaje nam od
wagi, jak matka, Duch Święty.

Ufając w Ducha Św. mamy też nadzieję, że kiedyś, mimo różnic 
doktrynalnych, będziemy mogli wspólnie przystępować do Stołu Pań
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skiego (Eucharystii), gdzie przeżywamy coś w rodzaju macierzyńskiej 
ochrony i ciepła w Bogu. Tu, w antycypacji wiecznej radosnej uczty w 
Królestwie Bożym moglibyśmy zrozumieć, że Bóg przypuszczalnie nie 
zapyta nas kiedyś, co sądziliśmy o Marii, Lutrze i papieżu, lecz czy z 
wiarą przyjęliśmy odkupienie przez śmierć Jezusa Chrystusa i wiarygo
dnie naśladowaliśmy Tego, czyje imię nosimy.

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie . — To jest ekumenizm.

(Przekład za: „Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim”, 1987 nr 6 
s. 134—137)

Tłum.: Joanna Kruczyńska

LUTHER, MARY, AND THE POPE.
THE MARIAN YEAR, AND ECUMENISM

(summary)

The divisions among churches are favoured by the fact — all the non-Roman-Catho- 
lic churches are unanimous in this respect, and the Orthodox churches especially empha
size it — that the Catholic church unilaterally announced Marian dogmas based on the 
principle of infallibility. The ecumenical consent on this issue will be possible only when 
the Catholic church withdraws condemnation of dissenters in this respect. If it is possible 
is our crucial question addressed to the Catholic church. The soothing opinion that Mary 
plays insignificant part for many Catholics certainly favourably adds to ecumenism at a 
local level, however is not an ecumenical solution for the churches in general.

In the Evangelical-Catholic dialogue, we must more seriously now discuss the issue 
what should we believe in and what should we think about the current being of the dead 
Christians while believing in the eternal life. The Bible says that the dead saints rest now, 
let us hope, in God until the resurrection of the dead on the Last Judgment Day. We can 
say nothing more about Mary. In other words — Mary, like Abraham, Peter, Paul, Augu
stus, Thomas, Luther, the Popes, or Bonhoeffer, died for us, most probably she lives and 
rests in God; on our perception, there is nothing like a permanent motherly mediation of 
Mary in the act of salvation. Thus, the Evangelical theology gives up both the studies on 
Mary, Mariology, and Abrahamology, Augustology, or Lutherology. They all belong to the 
’’cloud of witnesses”, they are venerated as models of faith and to this extent the Holy 
Spirit may transmit the faith through their examples.

Our faith is satisfied with the Bible’s witness on Mary. However, we want a better 
Evangelical-Catholic community — not because Mary is our Mother, but because we to
gether view God, the Father of Jesus Christ, as our Father, we together listen to God’s 
Word in Jesus Christ, and that the Holy Spirit, like a mother, gives us consolation and co
urage in our troubles and responsibilities.

Most probably, God will not ask us someday what were our opinions on Mary, Lu
ther, or the Pope, but will ask if we faithfully accepted the redemption through the death 
of Jesus Christ and if we veraciously followed Him whose name we bore.
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LUTHER, MARIA UND DER PAPST 
EIN MARIANISCHES JAHR UND DIE OEKUMENE

(Z u sa m m e n fa ssu n g )

Kirchentrennend wirkt — darin sind sich alle nicht-römisch-katholischen Kirchen 
einig, das betonen vor allem auch die orthodoxen Ostkirchen-, dass die katholische Kir
che einseitig unfehlbare marianische Dogmen erlassen hat. Eine ökumenische Einigung 
darüber ist nur möglich, wenn die katholische Kirche ihre damit zusammenhängenden 
Verurteilungen Andersgläubiger widerruft. Ob dies möglich ist, ist unsere entscheidende 
Frage an die katholische Kirche. Die Beschwichtigung, für viele katholische Christen 
spiele Maria nur eine geringe Holle im Glaubensleben, ^erleichtert gewiss die Oekumene 
am Ort, ist aber keine ökumenische Lösung für die Kirchen insgesamt.

Wir müssten im evangelisch-katholischen Dialog ernsthafter als bisher die Frage 
besprechen, was wir im Glauben an das ewige Leben über das jetzige Dasein der verstor
benen Christen glauben und denken sollen. Biblisches Zeugnis ist es, dass die verstorbe
nen Heiligen jetzt hoffentlich in Gott ruhen bis zur Auferweckung von den Toten am 
Jüngsten Tag. Auch von Maria wissen wir nicht mehr zu sagen. Zugespitzt formuliert: 
Maria ist wie Abraham, Petrus, Paulus, Augustin, Thomas, Luther, die Päpste oder Bon- 
hoeffer für uns tot, sie lebt und ruht hoffentlich in Gott; aber eine immerwährende müt
terliche Vermittlung des Heils durch Maria gibt es für uns nicht. Darum kann evangeli
sche Theologie auch auf eine Lehre über die Person Maria, eine Mariologie, ebenso verzi
chten, wie auf eine Abrahamologie, Augustinologie, Lutherologie oder Bonhoefferologie. 
Sie alle gehören zur „Wolke der Zeugen”, sie werden als Vorbilder im Glauben geehrt, 
und insofern mag der Hl. Geist durch ihr Beispiel auch Glauben vermitteln.

Uns ist das biblische Zeugnis über Maria genug zum Glauben. Wir wünschen jedoch 
mehr evangelisch-katholische Gemeinschaft als bisher — nicht weil Maria unsere Mutter 
ist, sondern weil wir gemeinsam auf Gott, den Vater Jesu Christi als unseren Vater schau
en, weil wir gemeinsam auf Gottes Wort in Jesus Christus hören, weil uns gemeinsam bei 
unseren Sorgen und Aufgaben der Heilige Geist wie eine Mutter tröstet und ermutigt.

Gott wird uns vermutlich dermaleinst nicht fragen, was wir von Maria, Luther und 
dem Papst gehalten haben, sondern ob wir die Erlösung durch den Tod Jesu Christi im 
Glauben angenommen haben und glaubwürdig dem gefolgt sind, dessen Namen wir tra
gen.
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DROGI ODNOWY KULTU MARYJNEGO
SYMPOZJUM KATEDRY MARIOLOGII KUL 

Lublin, 11 maja 1987 r.

Niedawno dotarł do naszej redakcji 13 numer biuletynu informa
cyjnego „Teologia w Polsce”, wydawanego przez Sekcję Dogmatyczną 
Teologów Polskich. Przynosi on materiały z niezwykle interesującego 
sympozjum poświęconego odnowie kultu maryjnego w Kościele Rzym
skokatolickim według adhortacji papieża Pawła VI „Marialis cultus”. 
Gwoli ścisłości historycznej należy dodać, że rok wcześniej katedra ma
riologii KUL, kierowana przez o. prof. Stanisława Celestyna Napiórko
wskiego OFMConv., zorganizowała podobne sympozjum, podczas któ
rego mówiono o odnowie kultu maryjnego w następujących aspektach: 
trynitamym, chrystologicznym, pneumatologicznym oraz eklezjologi
cznym.

Sesja ubiegłoroczna była uzupełnieniem poprzedniej, przy czym 
dodatkowo jej przedmiotem uczyniono najnowszą encyklikę Jana Paw
ła II: „Redemptoris Mater”, ogłoszoną niespełna dwa miesiące przed 
sympozjum KUL-owskim. Tym razem problem odnowy kultu maryjne
go omawiany był w następujących aspektach: biblijnym (ks. prof. Józef 
Kudasiewicz), liturgicznym (ks. dr Józef Sroka), ekumenicznym (o. dr 
Jan Sergiusz Gajek MIC i o. prof. S.C. Napiórkowski OFMConv.) i an
tropologicznym (s. dr Ewa Durlak SJK). Ponadto główny animator 
sympozjum, o.S.C. Napiórkowski, dokonał porównania adhortacji Pa
wła VI „Marialis cultus” z encykliką Jana Pawła II „Redemptoris Ma
ter”. Ważnym punktem sympozjum była dyskusja, w której wypowie
działo się kilkunastu mówców.

W swoim wystąpieniu ks. prof. J. Kudasiewicz podkreślił, że odno
wienie i pogłębienie kultu maryjnego winno opierać się nie na zasadach 
subiektywnych czy prywatnych objawieniach („Marialis cultus” ani 
razu o nich nie wspomina), nie na łatwowierności i czułostkowości, nie 
na własnych pragnieniach i tęsknotach, lecz na fundamencie Bożego 
Objawienia. Nie można konstruować kultu maryjnego na nasz obraz i 
podobieństwo; nie można dopasowywać go do naszych zapotrzebowań, 
lecz do Słowa Bożego. Stąd jawi się konieczność studiów biblijno-teo- 
logicznych nad ewangelicznym wizerunkiem Marii (w Polsce nie zro
biono pod tym względem nawet pierwszego kroku). Patrzenie na Marię 
przez pryzmat Objawienia będzie z konieczności tonować triumfalizm 
w kulcie Matki Jezusa, jakże całkowicie obcy Jej duchowości. Przed 
mariologią polską, stwierdził ks. prof. Kudasiewicz, stoi wielkie zada
nie.
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Nie mniej poważne zadania stoją przed polskimi liturgistami, o 
czym mówił ks. dr J. Sroka. Zwrócił on m.in. uwagę na treść nabo
żeństw maryjnych, które nie zawsze mają wyraźne odniesienie do Chry
stusa, jest w nich dużo sentymentalizmu i skierowane są bezpośrednio 
do Marii. Tymczasem, jak postuluje „Marialis cultus”, należy bardziej 
zadbać o to, by nie tylko „modlić się do Marii”, lecz „modlić się jak Ma
ria”, a w maryjnej postawie chrześcijanina dążyć do tego, by „być jak 
Maria” przed Bogiem wzywającym człowieka do Jego uwielbienia 
przez posłuszeństwo Jego woli.

O.J.S. Gajek mówił o kulcie maryjnym w Kościele Wschodnim, zwra
cając przede wszystkim uwagę na jego liturgiczny charakter. Zaznaczył 
przy tym, że zgodnie z duchem otwarcia, właściwym Kościołowi Rzym
skokatolickiemu po Soborze Watykańskim II, ekumeniczna droga od
nowy kultu maryjnego winna być rozumiana jako gotowość uczenia się 
od braci z innych Kościołów. Szczególnie wiele pod tym względem ka
tolicy mogą nauczyć się z doświadczenia Kościoła Wschodniego, które
go maryjne teksty liturgiczne zachowują zasadniczy chrystocentryzm i 
wymiar pneumatologiczno-eklezjalny. Chrześcijanin Wschodu z radoś
cią odkrywa, że taki właśnie kierunek odnowy kultu maryjnego na Za
chodzie wskazuje i nakazuje adhortacja papieża Pawła VI. Doświad
czenie i świadectwo chrześcijan Wschodu, którzy uczyli się żywej po
bożności maryjnej z oficjów liturgicznych, może być dobrą zachętą dla 
katolików tradycji zachodniej w ich wysiłku pogłębienia-i uliturgicz- 
nienia kultu maryjnego zgodnie z adhortacją „Marialis cultus”. Nato
miast Jan Paweł II poznanie i przyswojenie sobie liturgicznego do
świadczenia Kościoła Wschodniego w zakresie kultu maryjnego przez 
chrześcijan tradycji zachodniej uważa za niezwykle doniosłe z ekume
nicznego i eklezjologicznego punktu widzenia.

O S.C. Napiórkowski w swoim wystąpieniu podjął temat: „Maria w 
teologii i pobożności ewangelickiej”. Dokonując analizy teologicznej 
starej pieśni maryjnej luterańskiego pastora, ks. Piotra Artomiusza 
(+1609), będącej niejako maryjnym katechizmem polskiej wspólnoty 
ewangelickiej tego czasu, o. Napiórkowski starał się wykazać bezzasad
ność panującej powszechnie opinii, że protestanci nie czczą Marii. Pod
kreślił tutaj z całą mocą, iż nie istnieje problem, czy protestanci czczą 
Marię, lecz istnieje tylko problem jak oddają Jej cześć. „Marialis cul
tus” bierze pod uwagę niepokoje protestantów. I tak np. adhortacja za
leca, aby unikać nawet pozorów zrównywania Marii z Chrystusem Po
średnikiem, Odkupicielem i Królem, przeciwstawiania miłosierdzia 
Matki sprawiedliwości Syna („rozbrój gniew Syna”, „Ratuj nas, ratuj, 
Matko kochana, zagniewanego gdy zobaczysz Pana”), przenoszenia na 
Matkę Bożą tytułów, które należą się Jezusowi Chrystusowi („jedyna 
nadzieja człowieka grzesznego”, „najpewniejsza droga do nieba”, 
„współodkupicielka”), przewartościowania modlitwy błagalnej z nie
dowartościowaniem innych form modlitwy, jak sławienie Boga za Ma
rię, błogosławienie Jej, a przede wszystkim naśladowanie Jej wiary, po
słuszeństwa, całkowitego oddania się Chrystusowi oraz służenia po
trzebującym. Postulat pełniejszego uwzględnienia Biblii, liturgii, chry- 
stocentryzmu i działania Ducha Świętego, jak zauważył o. Napiórkow
ski, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ewangelickiego chrześcijań
stwa. Nie chodzi tu jednak o protestantyzację katolicyzmu, ale o pogłę
bienie i oczyszczanie ważnego regionu życia Kościoła.

Natomiast w drugim swoim wystąpieniu, poświęconym wspomnia
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nym już tekstom maryjnym Pawła VI i Jana Pawła II, o. Napiórkowski 
zwrócił uwagę na fakt, iż Jan Paweł II w swojej ostatniej encyklice łą
czy duchowe macierzyństwo Marii z Jej pośrednictwem: mówi o macie
rzyńskim pośrednictwie. Według „Redemptoris Mater” Maria czyni coś 
niesłychanie ważnego dla naszego zbawienia dając nam Słowo Wcielo
ne, a więc poprzez Boże macierzyństwo. Takie ujęcie jest, zdaniem o. 
Napiórkowskiego, interesujące i pożyteczne zarówno dla odnowy ma
riologii i pobożności maryjnej, jak i z ekumenicznego punktu widzenia, 
bowiem dawna teologia pośrednictwa maryjnego była nie do przyjęcia 
przez ewangelików, napotykała nadto na silne opory w kręgach teologii 
katolickiej typu akademickiego.

Podsumowując sympozjum o. Napiórkowski powiedział m.in., że 
ubiegłoroczne i obecne spotkania rodzą marzenia, przede wszystkim 
zaś marzenie o szczerym braterskim dialogu między teologami a tymi, 
którzy kształtują życie religijne w Kościele polskim. Mariologia soboru 
musi bowiem znaleźć drogi do polskiej duszy.

Obie sesje mariologiczne na KUL trzeba ocenić jako wydarzenie, 
które może mieć również pewne ekumeniczne konsekwencje. Chrześci
jan innych wyznań, zwłaszcza ewangelików, razi nadmierny kult ma
ryjny w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce, a swoje poglądy na ka
tolicką mariologię formułują oni właśnie w oparciu o obserwacje życia 
religijnego w tym Kościele. Tymczasem nie można zapominać, iż nie
które formy czci Matki Bożej praktykowane w Polsce pozostają w jaskra
wej sprzeczności z oficjalną nauką Magisterium Kościoła. Kościół Rzym
skokatolicki w Polsce nie podjął wysiłku, aby przyswoić sobie treści i za
sady tego nauczania. Oba sympozja na KUL stanowiły pod tym względem 
chlubny wyjątek i dlatego należałoby pochwalić ich organizatorów i 
uczestników, że mieli odwagę podejść do tematu inaczej niż ma to miejsce 
w praktyce i nauczaniu Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce.

Z ekumenicznego punktu widzenia można zaryzykować tezę, że im 
bardziej katolicy będą odkrywać i przyswajać sobie zasady zdrowego 
kultu maryjnego, tym bardziej chrześcijanie z innych Kościołów mieć 
będą mniej oporów przed zbliżeniem i dialogiem z nimi. Niedobrze by 
się stało, gdyby wspomniane sympozja uznane zostały za kontestator- 
skie i „nieprawomyślne”. Oby się stały zaczynem nowego myślenia i 
nauczania o Marii w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce.

Grzegorz Polak

OBCHODY TYGODNIA MODLITWY 
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN NA TERENIE KRAJU

Ze szczególną uwagą śledziliśmy jego przebieg w tych regionach, 
gdzie obok katolików, żyją w większych skupiskach chrześcijanie in
nych wyznań.
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W archidiecezji w Białymstoku wspólne nabożeństwa z udziałem 
katolików i prawosławnych odbyty się w kilku świątyniach tego miasta 
oraz w pobliskim Wasilkowie. Dnia 18 stycznia w białostockim kościele 
św. Rocha, zgodnie z ustaloną tradycją, nabożeństwo zorganizowały 
siostry ze Zgromadzenia Misjonarek św. Rodziny. Warto tu przypom
nieć, że celem tego zgromadzenia, założonego w r. 1905 przez matkę Bo
lesławę Lament, jest praca ekumeniczna, ukierunkowana na jedność z 
prawosławiem. Nazajutrz odbyło się natomiast wspólne nabożeństwo w 
cerkwi pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie, które celebro
wał arcybiskup Sawa, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej.

Na uwagę zasługuje inicjatywa alumnów seminarium duchownego 
w Białymstoku oraz młodzieży oazowej, w wyniku której doszło do zor
ganizowania w dn. 22 stycznia w kościele św. Wojciecha nabożeństwa z 
udziałem młodych chrześcijan różnych wyznań. Celebransem był ks. 
prał. Zygmunt Lewicki, archidiecezjalny referent ds. ekumenizmu.

Główne nabożeństwo miało miejsce 24 stycznia w bazylice proka- 
tedralnej w Białymstoku. Modlitwom o jedność przewodniczył bp Ed
ward Kisiel, administrator apostolski archidiecezji w Białymstoku, zaś 
homilię wygłosił ks. Henryk Żukowski, ojciec duchowny miejscowego 
seminarium. W nabożeństwie uczestniczyło czterech duchownych pra
wosławnych, w imieniu których przemawiał ks. prot. Grzegorz Misijuk.

W Białymstoku nie poprzestano jedynie na wspólnych modlitwach, 
lecz pomyślano także o nawiązaniu współpracy duszpasterzy katolic
kich i prawosławnych. Z inicjatywy bpa doc. Edwarda Ozorowskiego, 
sufragana archidiecezji w Białymstoku, współprzewodniczącego Komi
sji Mieszanej Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. 
Ekumenizmu, odbyło się w dn. 28 stycznia w gmachu katolickiej Kurii 
Arcybiskupiej spotkanie proboszczów katolickich i prawosławnych. 
Tematem posiedzenia byty problemy duszpasterskie interesujące obie 
strony. Obok bpa E. Ozorowskiego ze strony katolickiej uczestniczyło 
dwunastu proboszczów, zaś duchowieństwo prawosławne reprezento
wali księża z sześciu białostockich parafii, na czele z ks. prot. Anatolem 
Ławreszukiem, członkiem Rady Metropolitalnej Polskiego Autokefali
cznego Kościoła Prawosławnego. Postanowiono, że tego typu spotkania 
będą kontynuowane — następne odbyło się w prawosławnej kancelarii 
diecezjalnej. Jest to prawdopodobnie, jak dotąd, pierwsza w Polsce 
inicjatywa współpracy duszpasterskiej pomiędzy prawosławnymi i ka
tolikami.

Również na terenie diecezji w Drohiczynie, gdzie są duże skupiska 
ludności prawosławnej, zorganizowano kilka wspólnych nabożeństw, 
choć, jak napisano w komunikacie kurii diecezjalnej: Z ubolewaniem 
należy odnotować fakt, że w niektórych ośrodkach, o większej liczbie 
katolików i prawosławnych, nie doszło do inter konfesyjnych spotkań 
modlitewnych. U podłoża tej powściągliwości leżą prawdopodobnie nie 
przełamane dotychczas bariery natury psychologicznej, obok braku 
zaufania, silnego akcentowania własnej odrębności i racji narodowo
ściowych mniej czy bardziej świadomie nakładanych na wyznanie reli
gijne. Niewykluczone, że w warunkach naszej diecezji przeszkodą mogą 
być względy pastoralne, a mianowicie kwestie małżeństw mieszkanych 
czy konwersje.

W dniu 24 stycznia w Drohiczynie odbyty się dwa nabożeństwa 
ekumeniczne — przed południem w cerkwi prawosławnej i po południu 
w prokatedrze katolickiej.
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Podczas nabożeństwa w cerkwi, ze względu na obecność katolików 
proboszcz parafii prawosławnej wprowadził częściowo do liturgii język 
polski. Miłym akcentem było też zaintonowanie przez chór kilku kolęd 
w języku polskim. Liturgię zakończyło błogosławieństwo połączone z 
oddaniem czci krzyżowi przez ucałowanie. Katolicy za braćmi prawo
sławnymi podchodzili i całowali krzyż. Mszę św. w prokatedrze katoli
ckiej celebrował bp Władysław Jędruszuk, administrator apostolski 
diecezji w Drohiczynie.

Aktywnie włączyli się do obchodów Tygodnia alumni seminarium 
duchownego w Drohiczynie. Poza uczestnictwem w obu niedzielnych 
nabożeństwach ekumenicznych, urządzili oni w holu seminaryjnym 
wystawę z wydawnictwami o tematyce ekumenicznej, natomiast jeden 
z kleryków, w ramach cotygodniowych referatów, miał wystąpienie po
święcone problematyce rozłamu Kościoła i podejmowanym wysiłkom 
na rzecz jedności.

Należy także zaznaczyć, że w parafii Ostrożany podczas Tygodnia 
Ekumenicznego prawosławni przyjmowali do swych domów wędrującą 
po rodzinach katolickich kopię Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Postawa prawosławnych została bardzo dobrze przyjęta przez miejsco
wą wspólnotę katolicką.

Tradycyjnie już budujący przebieg miał Tydzień Ekumeniczny na 
Górnym Śląsku. Dn. 19 stycznia odbyło się nabożeństwo w świątyni 
ewangelicko-augsburskiej w Orzeszu. Przybył na nie w towarzystwie 
kilkunastu księży bp Damian Zimoń, ordynariusz diecezji katowickiej. 
O ile w poprzednich latach dochodziło do spotkań modlitewnych du
chowieństwa katolickiego i ewangelickiego, to w tym roku w nabożeń
stwie uczestniczyli także świeccy różnych wyznań. Gospodarz spotka
nia, ks. kons. Jan Gross, przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej 
Rady Ekumenicznej, w swoim przemówieniu podkreślił, że spotkania 
między duchownymi obu wyznań zainicjował poprzedni ordynariusz 
katowicki bp Herbert Bednorz.

Podczas liturgii słowa poszczególne teksty czytali przedstawiciele 
Kościołów: katolickiego, baptystycznego i prawosławnego. Kazania 
wygłosili: bp D. Zimoń i ks. Rudolf Pastucha, senior diecezji katowic
kiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Nabożeństwo zakończyło 
się wspólnym błogosławieństwem udzielonym przez reprezentantów 
poszczególnych Kościołów.

Ważnym akcentem tegorocznego Tygodnia Modlitw na Śląsku Cie
szyńskim było nabożeństwo odprawione w dn. 21 stycznia w katolickim 
kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Modlitwom przewodniczył 
biskup ordynariusz D. Zimoń, zaś słowem Bożym służyli: ks. kons. 
J. Gross oraz o. dr Gaudenty Kustusz OFM. Pierwszy kaznodzieja mó
wił o chrześcijaństwie jako rodzinie wywodzącej się z jednego pnia, 
którym jest Jezus Chrystus. Rodzina musi utrzymywać wzajemne kon
takty, aby umacniać więzi między sobą. Dlatego też, mówił ks. Gross, 
chrześcijanin nie może się bać chrześcijanina.

Drugi kaznodzieja, o. Kustusz stwierdził m.in., że ekumenizm nie 
potrzebuje ludzi bez „twarzy wyznaniowej”. Tylko miłość może dopro
wadzić nas do jedności. Cieszyńskie młyny powoli, ale nieustannie mie
lą ziarno na chleb jedności.

Nabożeństwa ekumeniczne, w których uczestniczyli wspólnie kato
licy i ewangelicy odbyły się także w kościołach ewangelicko-augsburs
kich: 18 stycznia w Świętochłowicach i 24 stycznia w Mikołowie.
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Uroczyście obchodzono także Tydzień Ekumeniczny w Olsztynie. 
W niedzielę, 17 stycznia w tamtejszym kościele pw. Najświętszego Ser
ca Pana Jezusa, podczas Mszy św. inaugurującej obchody Tygodnia, ka
zanie wygłosił znany ekumenista ks. dyr. Jan Hause z Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego. W piątek i następną niedzielę w tejże świątyni 
głosili kazania dwaj zaangażowani w działalność ekumeniczną ducho
wni katoliccy: ks. prof. Alfons Skowronek oraz ks. doc. Michał Czajko
wski, którzy także zapraszali chętnych na krótkie konferencje z dysku
sją.

Ostatniego dnia odbyło się nabożeństwo w kościele ewangelicko- 
augsburskim, w którym uczestniczyli ewangelicy, katolicy i prawosła
wni. Homilię wygłosił bp Wojciech Ziemba, sufragan warmiński.

W dn. 21 stycznia, staraniem Instytutu Kultury Chrześcijańskiej 
im. Jana Pawła II, odbyło się w Olsztynie VI Sympozjum Ekumeniczne, w 
którym uczestniczyli studenci teologii, klerycy, przedstawiciele olsztyń
skich środowisk naukowych i artystycznych. Do uczestników sesji skie
rował telegram papież Jan Paweł II.

Dr Kamila Wróblewska wygłosiła referat pt. „Portret duchownego 
katolickiego i ewangelickiego na Warmii i Mazurach”. Prelegentka 
omówiła warmińskie portrety biskupów oraz epitafijne kanoników, 
m.in. B. Boreszowa, M. Kopernika, T. Wernera, J. Pastoriusa oraz nie
których proboszczów. Ze strony ewangelickiej przedmiotem analizy hi
storycznej i artystycznej były portrety pastorów, m.in. J. Sartoriusa, C. 
Myślęty, T. Molitora, H.G. Gizewiusza, A. Helwinga i K.C. Mrongowiu- 
sza. Na zakończenie sympozjum do jego uczestników przemówił bp Ed
mund Piszcz, administrator apostolski diecezji warmińskiej.

Pisaliśmy już wielokrotnie, że obok Warszawy, drugim, niejako 
wzorcowym ośrodkiem, jeśli idzie o organizowanie Tygodnika Ekume
nicznego, jest Lublin. Obchody przebiegały tutaj tradycyjnie w dwóch 
cyklach — uniwersyteckim i ogólnolubelskim. Spotkania uniwersytec
kie poprzedził wykład ks. prof. A. Skowronka pt. „Eucharystia — ko
munia, która dzieli?” Cykl uniwersytecki gromadził studentów i praco
wników naukowych z Lublina na codziennej liturgii południowej w ko
ściele akademickim KUL. Zainicjował go liturgią Mszy św. oraz wygło
szonym kazaniem bp Edward Białogłowski, sufragan przemyski. Eu
charystię w kolejnych dniach sprawowali oraz przemawiali: ks. prof. 
Stanisław Nagy SW, ks. dr Leonard Górka SVD (homilię wygłosił ks. 
Józef Siczek ze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego), o. prof. Wac
ław Hryniewicz OMI (homilię wygłosił ks. Wiktor Szajkowski, pro
boszcz parafii prawosławnej we Włodawie), o. prof. Stanisław Celestyn 
Napiórkowski OFMConv. (homilię wygłosił ks. Jan Walter, senior die
cezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego)'oraz ks. doc. 
Franciszek Drączkowski.

W cyklu ogólnym nabożeństwa odbywały się w świątyniach Ko
ściołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej oraz w kościele 
rzymskokatolickim pw. MB Królowej Polski, gdzie celebransem był bp 
Ryszard Karpiński, sufragan lubelski. Podczas nabożeństwa kończące
go obchody Tygodnia w Lublinie kazanie wygłosił ks. Adam Kuczma, 
superintendent naczelny Kościoła Metodystycznego oraz prezes PRE. 
Kwintesencję jego wystąpienia stanowiły przytoczone przezeń słowa 
Jana Wesleya: Nie pytam ciebie jakiego jesteś wyznania, jaką reprezen
tujesz tradycję i jak się modlisz; ale jeśli kochasz Chrystusa w drugim 
człowieku, to z radością podam ci moją prawicę.
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Wspomniano już w tym sprawozdaniu o aktywizowaniu się semina
riów duchownych' w organizowanie Tygodnia Ekumenicznego. W tym 
kontekście należy podkreślić kolejną inicjatywę seminarium włocław
skiego, które od lat organizuje spotkania ekumeniczne. Tegoroczne od
było się w dn. 21 stycznia z udziałem bp. prof. Henryka Muszyńskiego, 
ordynariusza włocławskiego oraz jego biskupów pomocniczych Czesła
wa Lewandowskiego i Romana Andrzejewskiego, bpa Szymona (Ror 
mańczuka), ordynariusza prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej, 
laikatu prawosławnego i ewangelickiego, całej wspólnoty seminaryjnej 
oraz licznego grona sióstr zakonnych.

W pierwszej części spotkania, które odbyło się w auli im. Prymasa 
Tysiąclecia, wysłuchano referatów: bpa Szymona, który mówił nt. pra
wdy i miłości w budowaniu wspólnoty Chrystusowej, ks. dr Wojciecha 
Hanca — nt. hierarchii prawd w dialogu ekumenicznym oraz dr Wacła
wa Zajączkowskiego z USA nt. dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. 
Ukoronowaniem spotkania było nabożeństwo Słowa Bożego w kościele 
seminaryjnym, któremu przewodniczył ks. W. Hanc wraz z duszpaste
rzami bratnich Kościołów. Kazanie wygłosił ks. Marian Bienioszek, 
proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej we Włocławku. Szczegól
nym momentem nabożeństwa była adoracja krzyża oraz pocałunek po
koju, po którym biskupi udzielili zebranym błogosławieństwa.

Tradycyjnie już bardzo solennie obchodzono Tydzień Ekumeniczny 
na Śląsku Opolskim oraz na Wybrzeżu. Na podkreślenie zasługuje 
zwłaszcza inicjatywa ojców franciszkanów z Gdyni, którzy w swoim 
kościele pw. św. Antoniego zorganizowali w dn. 17—21 stycznia cykl 
spotkań poświęconych tysiącleciu chrztu Rusi. Obok rzymskokatoli- 
ków, prawosławnych, grekokatolików, zielonoświątkowców i polsko- 
katolików, w spotkaniach uczestniczyli także żydzi i muzułmanie. 
Uczestnicy mieli możność wysłuchania interesujących wykładów: dr 
Włodzimierza Mokrego z Uniwersytetu Jagiellońskiego nt. tysiąclecia 
chrztu Rusi oraz Konstantego Geberta z Warszawy nt. domowej liturgii 
szabatu.

W kazaniu wygłoszonym w kościele Najświętszego Serca Pana Je
zusa w Olsztynie duchowny luterański, ks. J. Hause powiedział, że na
leży lękać się ciszy jaka zapada 25 stycznia po zakończeniu Tygodnia 
Modlitw. Można powiedzieć z całą pewnością, iż w tym roku takiej ci
szy nie będzie i aktywność ekumeniczna chrześcijan w Polsce nie ogra
niczy się jedynie do styczniowego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześ
cijan. Stanie się tak dzięki obchodzonym w tym roku Sacrum Russiae 
Millennium, która to rocznica zaowocowała licznymi spotkaniami i ses
jami w międzywyznaniowym gronie.

Antoni Grześkowiak
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PIĘCIOLECIE KWARTALNIKA 
„STÜDIA I DOKUMENTY EKUMENICZNE”

Z tej okazji, w dn. 3 marca 1988 r., w sali konferencyjnej hotelu 
„Vera” w Warszawie, odbyło się spotkanie, na które zaproszono dość 
reprezentatywne dla ekumenii w Polsce grono osób. Spotkanie potrak
towano nie tyle jako uroczystą celebrację najskromniejszego przecież z 
możliwych jubileuszu, lecz bardziej jako zapoznanie autorów, współ
pracowników i sympatyków pisma z jego problemami i zamierzeniami 
na przyszłość,. Ze strony zaproszonych gości oczekiwano natomiast 
uwag krytycznych, sugestii oraz propozycji, które mogłyby być przyda
tne do jeszcze lepszego redagowania pisma.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele niektórych Kościołów zrze
szonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: bp Zdzisław Tranda z Ko
ścioła Ewangelicko-Reformowanego, ks. Adam Kleszczyński, zastępca 
superintendenta naczelnego Kościoła Metodystycznego, ks. kanclerz 
Ryszard Dąbrowski z Kościoła Polskokatolickiego, ks. dr Henryk Pa
procki z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego; delega
cja Akademii Teologii Katolickiej z rektorem uczelni ks. prof. Helmu
tem Jurosem i ks. prof. Alfonsem Skowronkiem, kierownikiem katedry 
teologii ekumenicznej Wydziału Teologicznego ATK; ks. doc. Zacha
riasz Łyko z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego; dziennikarze pra
sy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, Stowarzyszenia 
„PAX” oraz redakcji publicystyki światopoglądowej Telewizji Polskiej.

Władze ChSS reprezentował prezes Zarządu Głównego członek 
Rady Państwa Kazimierz Morawski. Obecny był także dyrektor Insty
tutu Prasy i Wydawnictw „Novum” red. Hubert Jerzy Kaczmarski.

Przybyłych gości powitał wioeprezes ZG ChSS i redaktor naczelny 
kwartalnika „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” poseł Wiktor Marek 
Leyk, który w swoim wystąpieniu podzielił się osobistymi refleksjami i 
doświadczeniami z pracy ekumenicznej, a także omówił działalność w 
tej dziedzinie ChSS, podkreślając zwłaszcza rolę w upowszechnianiu 
idei ekumenicznej przez prasę Stowarzyszenia.

Przypominając początki pisma red. Wiktor M. Leyk mówił o 
kształtowaniu się zespołu redakcyjnego, o trudnościach z wydaniem 
pierwszego numeru, który był przygotowywany przeszło rok. Od pew
nego czasu kwartalnik ukazuje się już regularnie i bez opóźnień, są na
tomiast kłopoty innego rodzaju. Przede wszystkim daje się odczuć brak 
autorów z Kościołów członkowskich PRE. W.M. Leyk podkreślił, że ce
lem kwartalnika od samego jego początku była służba sprawie ekume
nii bez dyskryminowania czy też preferowania któregokolwiek z Ko
ściołów. Podziękował on pracownikom redakcji, autorom, współpra
cownikom, wszystkim tym, którzy mają swój udział w powstaniu i 
funkcjonowaniu pisma.

Podsumowania 5-letniej działalności kwartalnika dokonał w swo
im referacie dr Karol Karski, zastępca redaktora naczelnego „SiDE”. 
Podkreślił, iż pismo jest adresowane do zwierzchników, duchownych, 
profesorów, działaczy ekumenicznych, a więc, jak się wyraził, do multi- 
plikatorów idei ekumenicznej w naszym kraju.

„SiDE” od samego początku jest czasopismem nastawionym na
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współczesność, starającym się rejestrować wszystkie znaczące wyda
rzenia o wydźwięku ekumenicznym, jakie mają miejsce na arenie mię
dzynarodowej i krajowej. Elementy historyczne pojawiają się jedynie 
przy okazji obchodów ważnych rocznic.

Profil kwartalnika ukształtował się w zasadzie od pierwszych jego 
numerów. Nieco później doszły takie działy jak: „Ekumenizm w róż
nych krajach” i „Sylwetki ekumeniczne”.

Wśród autorów dominują zdecydowanie cudzoziemcy. W tym gro
nie byli wszyscy kolejni sekretarze generalni Światowej Rady Kościo
łów: Willem A. Visser’t Hooft, Eugene Carson Blake, Philip Potter, 
Emilio Castro oraz tacy znani w rodzinie ekumenicznej wybitni repre
zentanci Kościołów różnej tradycji chrześcijańskiej jak: kard. Jan Wil
lebrands, ks. Jean-Franęois Arrighi, bp Paul-Werner Scheele, o. Emma
nuel Lane OSB, prof. Heinrich Fries, ks. prof. Witalij Borowoj, metro
polici Emilianos i Damaskinos, br. Max Thurian, ks. Lukas Vischer, 
prof. Harding Meyer, William H. Lazareth, bp Oliver Tomkins i inni.

Z polskich autorów pisali natomiast: ks. prof. Alfons Skowronek, 
bp Zdzisław Tranda, Barbara Stahl, ks. Jerzy Stahl, ks. superintendent 
Adam Kleszczyński, bp Wiktor Wysoczański, ks. dr Henryk Paprocki, 
ks. Krzysztof Bednarczyk i s. Eleonora Adamczak.'Międzynarodowe 
sympozjum na KUL-u, poświęcone 20-leciu „Dekretu o ekumenizmie”, 
dało natomiast okazję do zamieszczenia wygłoszonych tam referatów, 
m.in. biskupów: Alfonsa Nossola, Władysława Miziołka i Jeremiasza.

Dr K. Karski podkreślił także, iż redakcja starała się od samego 
początku o pozyskanie kompetentnych tłumaczy, z których grona 
największy wkład wnieśli dotąd Joanna Kruczyńska i red. Andrzej 
Kempfi.

Jeśli idzie o ekumenizm w Polsce, to „SiDE” stara się zamieszczać 
pełną dokumentację najważniejszych wydarzeń, bacznie obserwuje 
współpracę pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną a Komisją Episkopatu 
ds. Ekumenizmu, interesuje się działalnością ekumeniczną uczelni 
chrześcijańskich: KUL, ATK i ChAT. Nie unikamy, mówił red. K. Kar
ski, krytyki pewnych niepokojących zjawisk, jednak chciałbym zapew
nić, podejmujemy ją mając na względzie dobro sprawy, nie mamy nato
miast intencji atakowania kogokolwiek personalnie.

Z taką samą uwagą „SiDE” śledzi i rejestruje systematycznie wy
darzenia na forum międzynarodowym, takie jak np. VI Zgromadzenie 
Ogólne Światowej Rady Kościołów, posiedzenia Komitetu Naczelnego 
ŚRK, działalność Komisji „Wiara i Ustrój”, watykańskiego Sekretaria
tu ds. Jedności Chrześcijan, Konferencji Kościołów Europejskich i 
Rady Konferencji Episkopatów Europy.

Mimo iż w sferze ekumenii znajdują się zagadnienia polityczne, 
społeczne, ekonomiczne, pokojowe i rasowe, „SiDE” kładzie przede 
wszystkim akcent na tematy teologiczne (już w r. 1983 opublikowany 
został tekst „Dokumentu z Limy” — BEM). Bardzo ważne miejsce na 
łamach „SiDE” zajmuje także dokumentacja dwustronnych dialogów 
teologicznych między Kościołami, na którą położony zostanie jeszcze 
większy nacisk w przyszłości.

Od samego początku „SiDE” obserwuje także dialog chrześcijańst
wa z innymi religiami. Wyrazem tego jest m.in. zeszyt monograficzny 
(nr 3, 1986) poświęcony temu tematowi.

Uwzględniane są także ważne z ekumenicznego punktu widzenia 
jubileusze, jak np. 500 rocznica urodzin Marcina Lutra i Ulryka Zwiń-
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gliego, rok cyrylo-metodiański, 20 rocznica zakończenia Soboru Waty
kańskiego II.

„SiDE” kontynuuje cykl poświęcony poszczególnym rodzinom wy
znaniowym. Dotychczas ukazały się opracowania nt. baptyzmu, meto- 
dyzmu, starokatolicyzmu i prawosławia.

Redakcja utrzymuje rozległe kontakty ekumeniczne. Redaktorzy 
W.M. Leyk i K. Karski uczestniczą w różnych wydarzeniach i sympoz
jach ekumenicznych, są też członkami Ekumenicznej Grupy Roboczej 
ds. Informacji w Europie, a dr K. Karski jest ponadto członkiem „So
cietas Oecumenica”. Utrzymywane są także kontakty z instytutami i 
ośrodkami ekumenicznymi za granicą. Redakcja otrzymuje różne biule
tyny i czasopisma, głównie w języku niemieckim, a także, dzięki spon
sorowi ze Szwajcarii, niektóre książki o tematyce ekumenicznej.

Integralną częścią kwartalnika jest seria „Biblioteka Ekumenicz
na”, redagowana przez ten sam zespół. Ukazało się w niej dotąd 5 pozy
cji, a w przygotowaniu są dwie następne: książka ks. prof. A. Skowron
ka pt. „Odkrywanie jedności” oraz książka pt. „Ekumeniści”, mająca 
być prezentacją ok. 40 sylwetek ludzi zasłużonych dla krzewienia idei 
jedności w Polsce.

W zakończeniu K. Karski mówił o kłopotach i bolączkach z jakimi 
boryka się redakcja. Mimo iż „SiDE” cieszy się dobrą opinią w różnych 
kręgach kościelnych, to jednak niewysoki przecież nakład pisma nie roz
chodzi się w całości. Są też problemy z pozyskiwaniem autorów artyku
łów i recenzji książek zagranicznych.

Po tym referacie wywiązała się dyskusja. Jako pierwszy zabrał w 
niej głos wypróbowany przyjaciel i czołowy współpracownik pisma ks. 
prof. Alfons Skowronek, który wyznał, że nie wyobraża sobie prowa
dzenia swoich seminariów magisterskich i doktoranckich na ATK bez 
„Sit)E”. Ks. Profesor nawiązał do poruszonego w poprzednich wystą
pieniach problemu kadr piszących dla kwartalnika, zwracając przede 
wszystkim uwagę na niedostatek publikacji autorów katolickich. Spra
wa ta, przypomniał, była poruszana na forum Komisji Episkopatu ds. 
Ekumenizmu, gdzie zdecydowano, iż księża raczej nie powinni publiko
wać w „SiDE”. Ponieważ jednak, jak pokazała to 5-letnia działalność 
pisma, ma ono charakter apolityczny, należałoby tę sprawę ponownie 
podjąć na forum tejże Komisji.

Ks. prof. A. Skowronek zgłosił także postulat przekształcenia 
kwartalnika w dwumiesięcznik, a także ufundowania przez wydawcę 
stypendiów naukowy cli dla studentów interesujących się ekumeniz
mem. Poparł także ideę Ośrodka Badań Ekumenicznych, istniejącego 
od niedawna w ramach ChSS, który może stać się forum wymiany myśli 
i badań.

Kolejny mówca, ks. superintendent Adam Kleszczyński, przekazał 
na wstępie pozdrowienia i wyrazy uznania dla całej redakcji od 
zwierzchnika Kościoła Metodystycznego, ks. Adama Kuczmy, prezesa 
Polskiej Rady Ekumenicznej. To dobrze, mówił ks. Superintendent, że 
czasopismo nie unika krytykowania pewnych sytuacji i postaw anty- 
ekumenicznych. Jest to działanie na zasadzie szpilki, która nie tyle 
sprawia ból, co leczy — taka swego rodzaju ekumeniczna akupunktura.

Ks. A. Kleszczyński wyraził zadowolenie z obietnicy publikowania 
na łamach kwartalnika jeszcze pełniejszej dokumentacji dialogów 
dwustronnych, gdyż dotychczas, jako rektor seminarium metodystycz- 
nego odczuwał on brak tego typu tekstów przydatnych w nauczaniu te
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ologicznym. Mówca podkreślił, że zdaniem środowiska metodystyczne- 
go „SiDE” jest najpoważniejszym w Polsce periodykiem kształtującym 
postawy ekumeniczne.

Ks. doc. Zachariasz Łyko przekazując pozdrowienia od zwierzchnika 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ks. prezesa Stanisława Dą
browskiego, podkreślił, iż kwartalnik wykorzystywany jest do prac ba
dawczych w ChAT. Zgłosił postulat, aby na łamach „SiDE” w więk
szym niż dotychczas zakresie zająć się społeczno-moralnym aspektem 
ekumenizmu.

Bp Zdzisław Tranda przekazując gratulacje i życzenia w imieniu 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego zauważył, że w „SiDE” za mało 
pisze się o problemach trudnych i bolesnych, jak np. kwestia prozeli
tyzmu. Nawet o tego typu sprawach można mówić w duchu prawdziwie 
ekumenicznym, bez zacietrzewienia polemicznego, o czym może świad
czyć odpowiedź ks. prof. A. Skowronka na zamieszczony w pierwszym 
numerze „SiDE” artykuł bpa Z. Trandy poświęcony sytuacji ekumeni
cznej w Polsce.

Ks. kanclerz Ryszard Dąbrowski przekazując pozdrowienia od 
swojego zwierzchnika, pierwszego biskupa Kościoła Polskokatolickie- 
go Tadeusza Majewskiego, poparł wniosek ks. doc. Z. Łyki, o szersze 
uwzględnienie na łamach „SiDE” problematyki społecznej. Zgłosił tak
że pod adresem ChSS propozycję zorganizowania pierwszego w Polsce 
kongresu ekumenicznego.

Red. Krzysztof Gołębiowski z tygodnika „Za i Przeciw” zapropo
nował natomiast, aby kwartalnik, który ukazuje się dopiero 5 lat, wra
cał także do wydarzeń wcześniejszych, publikując np. kalendarium 
ekumeniczne.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania kontynuowali rozmowy w 
kuluarach, przy tradycyjnej lampce wina.

Antoni Grześkowiak

TEOLOGIA I KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA DAWNEJ RUSI
MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM EKUMENICZNE W KUL

Lublin, 8—10 marca 1988

Rozpoczęło się ono pięknym, ekumenicznym akcentem — nabożeń
stwem w kościele akademickim KUL, w czasie którego rozbrzmiewały 
modlitwy w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i starocerkiewno- 
-słowiańskim, śpiewano pieśń „Boże, obdarz Kościół swój jednością i 
pokojem”, a na zakończenie biskup katolicki, Bolesław Pylak, ordyna
riusz lubelski i władyka prawosławny Anatolij, ordynariusz Ufy, udzie
lili wspólnie zgromadzonym swego pasterskiego błogosławieństwa.
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Ten ekumeniczny nastrój zmąciła nieco podana w przemówieniu 
wprowadzającym bpa Władysława Miziołka informacja, że oficjalnego 
udziału w obradach odmówił Polski Autokefaliczny Kościół Prawosła
wny delegując jedynie swego przedstawiciela w charakterze obserwa
tora. Prawosławnych nie zabrakło jednak na sesji lubelskiej, gdyż przy
była delegacja Patriarchatu Moskiewskiego ze wspomnianym bpem 
Anatolijem oraz o. hieromnichem Innokientijem. W obradach uczestni
czyła także grupa laikatu prawosławnego.

Sympozjum zgromadziło reprezentatywne grono uczonych — hi
storyków, filologów i teologów z ośrodków naukowych w kraju i za gra
nicą. Obecni byli przedstawiciele uczelni teologicznych — KUL, ATK, 
ChAT, papieskich wydziałów teologicznych oraz seminariów duchow
nych. Przybyli także przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej, choć zabrakło tym razem delegata PRE z War
szawy. W sesji wzięło udział kilku hierarchów Kościoła Rzymskokatoli
ckiego: bp prof. Bolesław Pylak, Wielki Kanclerz KUL, który przewod
niczył nabożeństwu inauguracyjnemu, bp prof. Piotr Hemperek, rektor 
KUL, który na wstępie powitał wszystkich zgromadzonych w nowej 
auli uniwersytetu lubelskiego, bp prof. Jan Śrutwa, bp prof. Edward 
Ozorowski, współprzewodniczący Komisji Mieszanej Polskiej Rady 
Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz bp Włady
sław Miziołek, wiceprzewodniczący Komisji ds. ekumenizmu. Obecny 
był także ks. mitrat Iwan Martyniak, wikariusz generalny Prymasa Pol
ski dla wiernych obrządku grekokatolickiego w Polsce Południowej. 
W ostatnim dniu obrad uczestniczył prymas Polski kard. Józef Glemp 
oraz bp Zdzisław Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Te
legramy nadesłali: kard. Simon Lourdusamy, prefekt watykańskiej 
Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich oraz członek tejże Kongregacji 
kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski.

Sympozjum zorganizowane przez Instytut Ekumeniczny KUL, jak 
zwykle z niezwykłą starannością i z wielkim zaangażowaniem, odbyło 
się pod patronatem Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Wygłoszono 
następujące referaty: prof. Dimitri Obolensky (Oxford) — „Chrzest 
księżnej Olgi. Przegląd problematyki i kilka nowych sugestii”; prof. 
Andrzej Poppe (Warszawa) — „Chrystianizacja Rusi w opiniach XI 
wieku”; prof. Gerhard Podskalsky SJ (Frankfurt n. Menem) — „Eku
meniczna postawa metropolity kijowskiego Joanna II”; ks. prof. Bole
sław Kumor (Lublin) — „Problem kontaktów Kościoła na Rusi Kijow
skiej z Kościołem katolickim do połowy XIII w. ”; dr Włodzimierz Mokry 
(Kraków) — „Więzi łączące Ruś Kijowską i Halicko-Wołyńską z Rzy
mem w okresie X—XV w.”; bp doc. Anatolij Kuzniecow (Moskwa) — 
„Zabytki okresu domongolskiego w ruskiej myśli teologicznej”; prof. 
Franciszek Sielicki (Wrocław) — „Opatrzność Boska w życiu narodu i 
człowieka na kartach najstarszej Kroniki ruskiej”; prof. Tomaś Spidlik 
SJ (Rzym) — „«Paterik pieczerski» w obronie życia wspólnego mni
chów”; o. hieromnich Innokientij Pawłów (Moskwa) — „Nowy Testa
ment czudowski (ok. 1355 r.) i jego miejsce w słowiańskiej tradycji Pis
ma Świętego”; doc. Stefan Kozak (Warszawa) — „Dziedzictwo Starej 
Rusi w literaturze ukraińskiej”; ks. prał. dr Albert Rauch (Ratyzbona) 
— „Sacrum Russiae Millennium. Kościelne i ekumeniczne znaczenie 
kongresów milenijnych”; ks. prof. John Meyendorff (Nowy Jork) — 
„Powszechność świadectwa a tożsamość Kościoła lokalnego: doświad
czenie prawosławia rosyjskiego”; prof. Wacław Hryniewicz OMI (Lu
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blin) — „«Christos pobiedi!» Pamięć o chrzcie Rusi w pismach metro
polity Iłariona (XI w.) i św. Cyryla z Turowa (XII w.)”.

Cztery z tych referatów — profesorów D. Obolensky’ego, F. Sielic
kiego, T. Spidlika, J. Meyendorffa wobec absencji ich autorów zostały 
odczytane.

Wystąpienia o tematyce historycznej, zgodnie z zasadą: „historia 
magistra vitae est” zawierały optymistyczne przesłanie dla chrześcijan 
doby współczesnej. Referaty unaoczniły bowiem, że świadomość niepo- 
dzielonego Kościoła trwała na Rusi jeszcze bardzo długo po schizmie 
wschodniej. Widoczne to było zwłaszcza w wystąpieniach ks. prof. 
B. Kumora i dr W. Mokrego, w których podane zostały liczne przykłady 
świadczące o tym, że chrześcijaństwo ruskie było otwarte na wartości z 
zewnątrz. Na Rusi żywy był np. kult św. Piotra Apostoła, przyjęto także 
święto translacji św. Mikołaja (biskupa katolickiego) znane tylko na 
Zachodzie, pielgrzymowano z Rusi do Rzymu, skąd przywożono relik
wie. W przypadku zawierania małżeństw mieszanych na Rusi obywano 
się wówczas bez dyspensy.

Przedmiotem referatu ks. prof. G. Podskalsky’ego był epizod związa
ny z osobą Joanna n, który jako jedyny z 23 metropolitów Rusi Kijowskiej 
nawiązał bezpośredni kontakt z Kościołem rzymskim (chociaż w osobie 
antypapieża Klemensa III) w kilkadziesiąt lat po schizmie wschodniej.

Jedynym wystąpieniem koncentrującym się na współczesności był 
referat ks. A. Raucha, który omawiając kongresy milenijne na Zacho
dzie Europy i w ZSRR szczególnie wiele miejsca poświęcił sesjom w 
Moskwie i Leningradzie. Na kongres moskiewski zaproszono ludzi, któ
rzy reprezentowali szeroki wymiar geograficzny, jak również światopo
glądowy. Uczestnicy ujawnili nowy typ myślenia, które domaga się po
jednania: 1. z przedchrześcijańskim pogaństwem, 2. z neopogaństwem,
3. z innymi chrześcijanami. W tym ostatnim przypadku nowe myślenie 
wymaga uznania współwiny w powstawaniu podziałów.

Niezwykły przebieg miało sympozjum leningradzkie, w którym 
brali udział reprezentanci 21 krajów, a ogółem wygłoszono 108 refera
tów, z tego 38 przez naukowców z państwowych placówek naukowych 
ZSRR. Dlatego też, zdaniem ks. A. Raucha, w najbliższym czasie zacz
nie torować sobie drogę nie tylko nowe spotkanie pomiędzy Wschodem 
a Zachodem, ale także pomiędzy światem „kościelnym” a „niekościel- 
nym”. Wyniknąć z tego może nowy początek jakościowy dla chrześci
jaństwa w Europie Wschodniej.

Mimo wspomnianych trudności sympozjum lubelskie przebiegało 
w naprawdę braterskim duchu. Było to zasługą tak organizatorów, jak i 
gości z ZSRR, którzy kilkakrotnie potrafili rozładować napięcia, poja
wiające się podczas dyskusji, kiedy podejmowano kwestie sporne i kon
trowersyjne, jak np. problem unii. Wiedząc jaką przeszkodę między 
grekokatolikami a prawosławnymi stanowi kwestia unijna, z tym więk
szym uznaniem należy podkreślić postawę biskupa prawosławnego z 
ZSRR, który uczestniczył we Mszy grekokatolickiej, a także był na kon
cercie chóru „Mojsej” złożonego z kleryków grekokatolickich. Zostało 
to bardzo dobrze przyjęte przez obecnych na sesji grekokatolików.

Dokonując podsumowania sympozjum, o. prof. W. Hryniewicz za
znaczył, że jubileusz 1000-lecia chrztu Rusi jest dla nas wezwaniem do 
jedności. Ruś cechowała otwartość na wartości przychodzące z innego 
obszaru kulturowego, tam też następowało scalanie tradycji Wschodu i 
Zachodu. Jest to przykładem dla nas.
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W swym przemówieniu prymas Polski kard. Józef Glemp wyraził 
podziw dla wiary Kościoła, który jest na Wschodzie, dla tego wielkiego 
dziedzictwa, które przez setki lat wzrastało jako dziedzictwo wiary i 
ducha brata Piotrowego — Andrzeja... Ileż to najrozmaitszych przeci
wieństw, mówił ks. Prymas, ile burz i napięć dotknęło tę wiarę, która 
tam przeszła przez historię ludzką. Dziś jest ona wypróbowana cierpie
niem i doświadczeniami, a przez to bardziej czysta, krystaliczna i po
trafi ona w trudnych okolicznościach zdać się na Pana Boga.

Ten jubileusz, mówił ks. Prymas, powinien pobudzić nasz wysiłek 
poznawczy, gdyż nie wiemy wiele o tym, jak jest przeżywana wiara na 
Wschodzie. Jednocześnie zaś rocznica ta nie zwalnia nas od stawiania 
sobie pytań. W tym kontekście ks. Prymas poruszył sprawę unii, która 
miast stać się pomostem między Wschodem a Zachodem, utrudnia dia
log ekumeniczny. Należałoby, mówił Prymas "Polski, wyzwolić się od 
tych uprzedzeń, dalekich od tego, co postuluje wiara i teologia.

Po Księdzu Prymasie przemawiali jeszcze bp Anatolij, ks. mitrat
I. Martyniak (w języku ukraińskim) oraz bp E. Ozorowski, który określił 
narody słowiańskie jako latorośle wyrastające z jednego szczepu, któ
rym jest chrześcijaństwo. Bp E. Ozorowski wyraził nadzieję, że sympo
zjum będzie kolejnym krokiem do oczekiwanej i utęsknionej jedności.

Sesję zakończyła Msza koncelebrowana w kościele akademickim 
KUL pod przewodnictwem bpa E. Ozorowskiego z homilią bpa Anato- 
lija. Ze względu na udział renomowanych naukowców z kraju i zza gra
nicy, a co za tym idzie, wysoki poziom naukowy, sesję na KUL można 
uznać za jeden z najważniejszych polskich akcentów w obchodach 
Tysiąclecia Chrztu Rusi. Trudno jednak się spodziewać, aby przyczyni
ła się ona do zbliżenia między prawosławnymi a katolikami. Kwestia 
unijna i u nas w Polsce ciąży nad dialogiem dwóch siostrzanych Kościo
łów.

Grzegorz Polak

DNI HINDUISTYCZNE W PIENIĘŻNIE
15—16 kwietnia 1988

Organizatorem spotkania było, jak zwykle, Seminarium Duchowne 
Księży Werbistów w Pieniężnie, przede wszystkim zaś dyrektor działa
jącego w tej placówce Muzeum Misyjno-Etnograficznego ks. dr Euge
niusz Śliwka SVD. W obradach uczestniczyło ok. 200 osób z całej Polski 
(m.in. z Gdańska, Elbląga, Krakowa, Lublina, Warszawy, Wrocławia, 
Szczecina), duchownych i świeckich, a wśród tych ostatnich byli też 
wyznawcy kilku działających w naszym kraju wspólnot hinduistycz
nych: Hari Kryszna (z Dolnego Śląska), Radża Joga (z Warszawy),
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Adżapa Joga (ze Szczecina) i innych. Spory wkład w poszerzenie naszej 
wiedzy o tej dalekiej — duchowo i geograficznie — religii wschodniej 
wnieśli badacze i praktycy katoliccy: misjonarze i misjonarki oraz 
orientaliści z Krakowa i Warszawy.

Pierwsi uczestnicy Dni przybyli do Pieniężna już w piątek 14 kwie
tnia i z myślą o nich odbył się m.in. przegląd filmów misyjnych i prak
tyczne ćwiczenia medytacji w jednej z sal seminarium. Właściwe obra
dy rozpoczęły się jednak następnego dnia nabożeństwem porannym w 
kościele seminaryjnym, a następnie w głównej auli uczelni, po słowie 
wprowadzającym ks. dr E. Śliwki, uroczystego otwarcia dokonał rektor 
seminarium ks. mgr Stanisław Piotrowski SVD. Wśród obecnych znaj
dował się sufragan gdański bp dr Zygmunt Pawłowicz, który objął 
przewodnictwo przedpołudniowej części obrad. Wygłoszono następują
ce referaty:

doc. dr Krzysztof Byrski (UW, Warszawa) — Zasady dogmatyczne i 
etyczne hinduizmu; doc. dr Tadeusz Pobożniak (UJ, Kraków) — Ewolu
cja hinduizmu i jego wpływ na kulturę Indii; dr R. Jagannathan (UJ, 
Kraków) — Łaska Boża w hinduizmie; mgr Maciej St. Zięba (KUL, Lu
blin) — Miejsce guru w indyjskiej tradycji duchowej; Dorota Wasilczyk 
(Brahma Kumaris Radża Joga, Światowy Uniwersytet Duchowy, War
szawa) — Co to jest medytacja; doc. dr T. Pobożniak — Stosunek hin
duizmu do chrześcijaństwa; Tomasz Romanowicz (Brahma Kumaris 
Radża Joga, Światowy Uniwersytet Duchowy, Warszawa) — Radża 
Joga; Jan Kaczmarski (Wrocław) — Bhaktu Joga; Miłosz Woźniak 
(Szczecin) — Adżapa Joga; Wiktor Anand (Gdańsk) — Tolerancja reli
gijna w hinduizmie wobec mnogości religii w Indiach; mgr Eugeniusz 
Sakowicz (KUL, Lublin) — Dialog Kościoła Katolickiego z Hinduiz
mem; ks. Bernard Bona SVD (Laskowice Pomorskie) — Z praktyki dusz
pasterskiej: dialog katolików i hinduistów. Ponadto w programie miał 
być referat nt. Polska adaptacja jogi (autor Tadeusz Doktór, Warsza
wa), ale ani autor nie przybył osobiście do Pieniężna, ani nie nadesłał 
swej pracy. Trzeba też wspomnieć, że poza wymienionymi powyżej wy
kładami wygłoszono 3 komunikaty — 2 autorstwa mgr. M. Zięby: kry
tyczna ocena szeregu publikacji s. Michaeli Pawlik nt. hinduizmu i in
formacja nt. badań nad filozofią indyjską na KUL-u oraz T. Rornano- 
wicza o globalnym programie współdziałania dla lepszego świata. Ca
łości towarzyszyła ożywiona, cenna (na ogół) dyskusja świadcząca za
równo o rozległości i głębi zainteresowań jej uczestników, jak i o po
trzebie organizowania tego rodzaju spotkań.

Tak obszerny program sesji wymagał od jej uczestników zarówno 
odpowiedniego przygotowania merytorycznego (i fizycznego), jak i sta
łego napięcia i koncentracji uwagi. Nie da się oczywiście w krótkim  
sprawozdaniu przekazać całego bogactwa tych rozważań, wypada się 
jedynie ograniczyć do najważniejszych zagadnień. Zacznijmy od pod
staw: czym jest współczesny hinduizm? Jest to religia, do której przy
znaje się dziś przeszło 80% ludności Indii (a liczą one prawie 700 min 
mieszkańców). Dotarła ona do tego kraju z Północy za sprawą Ario w 
jakieś półtora tysiąca lat przed narodzeniem Chrystusa. W dziejach 
hinduizmu można wyróżnić szereg mniejszych podokresów sprowadza
jących się do trzech głównych epok: pierwsza to wedyzm (ok. 1,5 tys. lat 
do 500 r. przed Chr.), druga — braminizm (ok. 500 przed Chr. — ok. 500 
r. po Chr.) i trzecia — właściwy hinduizm (od ok. 500 r. po dziś dzień). 
Jest to religia wielopostaciowa, skupiająca w sobie najrozmaitsze nur
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ty, tendencje, interpretacje itd., co z jednej strony pozwala jej wchłonąć 
bardzo wiele przeciwstawnych niekiedy prądów, z drugiej jednak utru
dnia wypracowanie jednolitego stosunku do świata zewnętrznego, a 
zwłaszcza do innych systemów religijnych, np. do chrześcijaństwa. Po
czątkowo największe zagrożenie dla hinduizmu na Półwyspie Indyj
skim stanowił buddyzm, który jednak pod koniec XII wieku zniknął 
niemal zupełnie z tych terenów. Jego miejsce zajął (jeśli chodzi o konku
rencyjność) islam, a od XVI wieku na szerszą skalę zaczęło się szerzyć 
chrześcijaństwo. W sumie jednak żadna z wymienionych religii (a na 
subkontynencie są jeszcze sikhizm i dżinizm) nie była w stanie poważ
niej zagrozić hinduizmowi i dziś, jak wspomniano, przeważa on zdecy
dowanie wśród ludności tego regionu, obejmując swym zasięgiem także 
Nepal i w mniejszym zakresie szereg okolicznych terytoriów, m.in. 
Buhtan, Sikkim, Birmę i Azję Południowo-Wschodnią, a także na in
nych kontynentach obszary zamieszkane przez większe skupiska emi
grantów indyjskich. Ale religia ta przeżywa obecnie niezwykły rozkwit 
i swoisty czas misyjny, zdobywając nowych wyznawców na innych ob
szarach, łącznie z chrześcijańską, wydawałoby się całkowicie, Europą. 
Również w naszym kraju pojawiają się adepci nauk Wisznu i Kriszny, 
zwłaszcza wśród młodzieży. Przyczyną jest niewątpliwie pewna moda i 
zafascynowanie Wschodem na płaszczyźnie kulturowej, językowej i — 
nie na ostatnim bynajmniej miejscu — także religijnym. Wszystko to je
dnak nie wyjaśnia całości zagadnienia, które tak czy inaczej stanowi 
poważne wyzwanie dla współczesnego Kościoła katolickiego i całego 
chrześcijaństwa.

Szkoda, że poza jednym czy dwoma głosami w dyskusji nie rozwi
nięto szerzej tego tematu. Sporo natomiast mówiono m.in. o kontaktach 
i dialogach hinduistyczno-chrześcijańskich. Tym razem sięgnięto rze
czywiście do źródeł i np. w referacie doc. T. Pobożniaka przypomniano 
nie tylko współczesne związki obu tych wielkich religii, ale i początki 
chrześcijaństwa na subkontynencie. A sięgają one pierwszych wieków 
istnienia chrystianizmu, gdyż według dość rozpowszechnionego poda
nia założycielem pierwszych wspólnot chrześcijańskich na południu 
dzisiejszych Indii był apostoł Tomasz, działający głównie w okolicach 
Majlappuru (przedmieście obecnego Bombaju) i tam poniósł śmierć mę
czeńską podczas odprawiania nabożeństwa w r. 72. Pierwszym pisanym 
źródłem wiadomości na ten temat jest „Opisanie podróży Kosmama Indi- 
kopleustesa” z pierwszej połowy VI w. Przypuszcza się, że chrześcijanie 
tamtego okresu to nestorianie syryjscy przybyli tam z Persji na przeło
mie IV i V stulecia. Wiadomo też, iż w wiekach XIII i XIV działali na 
tamtym obszarze franciszkanie i dominikanie. Więcej wiadomości 
mamy na temat działalności misjonarzy portugalskich, począwszy od 
końca XV w. Okres ten oznacza nie tylko pozyskiwanie dla Chrystusa 
nowych dusz (głównie najuboższych warstw ludności, chrześcijaństwo 
bowiem nie stawiało przeszkód kastowych, odgrywających wszak wielką 
rolę w Indiach), ale i wzmożone prześladowania i podziały wśród rdzen
nych chrześcijan indyjskich. W każdym razie kontakty wyznawców obu 
wielkich religii mają starą, pełną napięć i konfliktów, ale i nierzadkich 
też chwil zgodnego współżycia i współdziałania przeszłość. Dzień dzi
siejszy tych kontaktów to przede wszystkim jeszcze większe otwarcie 
się Kościoła katolickiego na inne wyznania i religie od czasów Vatica
num II; Deklaracja soborowa, „O stosunku Kościoła do religii niechrze
ścijańskich” (Nostra aetate) z 1965 r. już w punkcie 2 wymienia hin-
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duizm jako jedną z tych religii, w której ludzie badają i wyrażają boską 
tajemnicę poprzez niezmierną obfitość mitów i wnikliwe koncepcje filo
zoficzne, a wyzwolenia z udręk naszego losu szukają albo w różnych 
formach życia ascetycznego, albo w głębokiej medytacji, albo w ucieka
niu się do Boga z miłością i ufnością. Duże znaczenie dla praktycznego 
wcielania w życie powyższych wytycznych miały dwie wizyty złożone 
w Indiach przez papieży Pawła VI w grudniu 1964 r. i Jana Pawła II w 
lutym 1986 r.

Długo jeszcze można by wymieniać różne zagadnienia poruszane, 
dyskutowane lub choćby tylko pobieżnie „potrącone” w ciągu dwóch 
dni trwania sesji, ale nie jest to możliwe. Wypada jedynie wyrazić na
dzieję, iż wszystkie wygłoszone tam referaty, komunikaty i głosy w dys
kusji zostaną z czasem udostępnione szerszemu ogółowi w postaci ksią
żki lub przynajmniej broszury z materiałami ze spotkania. Dodajmy je
szcze, że pierwszego dnia bp Z. Pawłowicz przewodniczył koncelebro
wanej Mszy św. w kościele seminaryjnym, w której wzięli udział wszys
cy uczestnicy obrad, drugiego dnia podobnej Mszy przewodniczył prze
łożony polskiej prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego (werbistów) 
o. dr Konrad Keler SVD. W przerwach między poszczególnymi sesjami 
można było nie tylko posilić się, wypić kawę i herbatę oraz wymienić 
poglądy, lecz także zwiedzić okolicznościową wystawę w Muzeum Mi- 
syjno-Etnograficznym, zaopatrzyć się w literaturę religioznawczą (nie 
tylko nt. hinduizmu) w miejscowym kiosku oraz wziąć udział w prakty
cznych ćwiczeniach medytacji prowadzonych przez rodzimych wyzna
wców różnych odmian jogi i hinduizmu. Jednocześnie trzeba jednak 
zauważyć, iż niektórzy wyznawcy hinduizmu (grupa Hari Kryszna z 
Dolnego Śląska) nie wykazywali większego zainteresowania obradami i 
poza przedstawieniem własnej szkoły i to w sposób dość osobliwy, bo 
tańcząc i śpiewając, w ogóle nie pokazywali się w sali obrad. A szkoda, 
bo było sporo pytań pod ich adresem, na które nie miał kto odpowie
dzieć. Innym zgrzytem była wspomniana krytyczna ocena prac s. M. 
Pawlik dokonana przez mgr M. Ziębę z Lublina. Były to bardzo ostre, 
wręcz napastliwe w treści wypowiedzi i nawet, jeśli zawierały uzasad
nione zarzuty, to forma ich budziła poważne zastrzeżenia.

Sesję zamknęły przemówienia końcowe ks. E. Śliwki i ks. K. Kele- 
ra, który oficjalnie zakończył obrady. Organizatorzy zapowiedzieli, że 
tematem przyszłorocznych Spotkań z Religiami będzie buddyzm.

Krzysztof Gołębiowski
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WYZNAWAĆ JEDNĄ WIARĘ
O DOKUMENCIE STUDYJNYM KOMISJI „WIARA I USTRÓJ”

Wprowadzenie: nowy krok ekumeniczny

W sierpniu 1987 r. Stała Komisja „Wiara i Ustrój” przekazała do 
publikacji i przestudiowania dokument „Wyznawać jedną wiarę. Ku 
ekumenicznej wykładni wiary apostolskiej, wyrażonej w Nicejsko- 
-Konstantynopolitańskim Wyznaniu Wiary (381 r.)”. W postaci tego do
kumentu „Wiara i Ustrój”, po raz pierwszy od czasu dokumentu z Limy 
w sprawie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego” z 1982 r., przed
łożyła znowu opinii publicznej rezultat swej pracy. Nie oznacza to ' że 
Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów mogła się skon
centrować od 1982 r. tylko na opracowywaniu tego dokumentu. Przeciw
nie: samo tylko śledzenie procesu recepcji dokumentu z Limy wraz z 
publikacją przeszło 170 oficjalnych stanowisk oraz ich ocena w ramach 
przygotowań do obszernego raportu o jedynym w swoim rodzaju proce
sie związanym z Limą i o reakcjach Kościołów, który ma być przedłożo
ny w 1989 r., wymaga bardzo wiele czasu i pracy. Oprócz tego Komisja 
„Wiara i Ustrój” jest zajęta drugim większym i ważnym projektem stu
dyjnym na temat „Jędności Kościoła i odnowy wspólnoty ludzkiej”. Do 
tego dochodzą bieżące zadania, jak przygotowania do Tygodnia Modli
twy o Jedność Chrześcijan (razem z Sekretariatem ds. Jedności Chrze
ścijan w Rzymie), śledzenie rozwoju sytuacji w rokowaniach Kościołów 
w sprawie unii i w rozmowach dwustronnych, i wiele innych spraw.

W obliczu tego obszernego programu można było odczuć, że Stała 
Komisja wręcz odetchnęła z ulgą — a chyba także z wdzięcznością — 
kiedy postanowiła przekazać dokument „Wyznawać jedną wiarę” sze
rokiej opinii publicznej: ten jak dotąd najdłuższy dokument w historii 
Komisji „Wiara i Ustrój”, jest także jak dotąd, najobszerniejszy tematy
cznie. Nie koncentruje się, jak dotychczasowe teksty, na jakiejś szcze
gółowej — i najczęściej kontrowersyjnej — sprawie, lecz obejmuje spoj
rzeniem całość wiary chrześcijańskiej. W żadnym ekumenicznym pro
jekcie studyjnym jeszcze tego nie było. Dzięki temu dialog ekumeniczny 
mógł przestać koncentrować się na, z pewnością nadal ważnych lecz 
kontrowersyjnych, uniemożliwiających pełną wspólnotę Kościołów 
problemach nauczania i struktury.

„Wyznawać jedną wiarę” to dokument mający być podstawą stu
diów, a nie oficjalny wynik pracy Komisji „Wiara i Ustrój”, jak np. do
kument z Limy. Dokument ten ma dać Kościołom, instytutom ekumeni
cznym, komisjom, wydziałom teologicznym, grupom i poszczególnym 
teologom okazję do krytykowania i komentowania projektu studyjnego, 
który chciałby służyć pogłębieniu istniejącej już wspólnoty ekumenicz
nej i dawanego przez nią wspólnego świadectwa.

Ekumeniczne tło dokumentu
Oczywiście dokument studyjny „Wyznawać jedną wiarę” nie poja

wił się dopiero dzięki podjętej w Limie w 1982 r. decyzji Komisji „Wia
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ra i Ustrój” o zapoczątkowaniu projektu studiów nad tematem „Ku 
wspólnemu wyrażaniu wiary apostolskiej dziś”. Od początku współcze
snego ruchu ekumenicznego, to jest od początku obecnego stulecia, na 
porządku dziennym tego ruchu znajduje się zadanie wspólnego wyzna
wania wiary. Już w 1888 r. anglikańska wspólnota kościelna w swojej 
formule jedności (tzw. cztery filary z Lambeth), której stulecie będzie
my obchodzić w bieżącym roku, uznała przyjęcie Apostolskiego i Nicej
skiego Wyznania Wiary za jeden z czterech podstawowych filarów — 
razem z Pismem Św., chrztem i eucharystią oraz historycznym urzędem 
biskupim — zjednoczenia Kościołów. To formalne założenie nie spraw
dziło się w późniejszej dyskusji, ponieważ utykała ona najczęściej na 
pytaniu o rolę i status wyznań wiary z okresu Kościoła pierwotnego i 
ich stosunek do nowszych wyznań. Jednak w toku rozwoju ekumenicz
nych koncepcji jedności (m.in. na zgromadzeniach ogólnych ŚRK w 
1961 r. w Delhi i w l 9 7 5 r .  w Nairobi) wspólne wyznawanie wiary apo
stolskiej stało się trwałym i ogólnie aprobowanym zasadniczym ele
mentem wszelkich definicji służących do ukazywania danej w Jezusie 
Chrystusie jedności Jego Kościoła, jedności do której dążą podzielone 
Kościoły.

Temu celowi miała służyć uchwała z Limy. Przez projekt „Ku 
wspólnemu wyrażaniu wiary apostolskiej dziś” chciano osiągnąć trzy 
rzeczy: 1. Wspólne uznanie i ponowne przyswojenie sobie Nicejsko- 
Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary (381 r.) jako wiążącego Ko
ścioły wschodnie i zachodnie symbolu wspólnej wiary. 2. Ekumeniczną 
wykładnię tego symbolu dla dzisiejszych czasów i dzisiejszego świata.
3. Wspólne wyznawanie wiary, gdziekolwiek chrześcijanie i Kościół 
stają dziś przed takim wyzwaniem, na podstawie i w rozwinięciu sym
bolu z 381 r.

Już w rok po uchwale z Limy było jasne, że decydującą częścią tego 
programu będzie punkt drugi, ekumeniczna wykładnia Credo: tylko 
związana z dzisiejszą chrześcijańską myślą i życiem wykładnia treści 
Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary może przygoto
wać jego uznanie przez te Kościoły, które do tej pory nie przyjęły ofic
jalnie tego wyznania (punkt 1). Tylko taka wykładnia może stanowić 
uznaną podstawę i orientację dla wspólnego chrześcijańskiego wyzna
wania wiary w dzisiejszym świecie (punkt 3).

Opracowanie dokumentu
Komisja „Wiara i Ustrój” przystąpiła zatem, po przygotowawczych 

konsultacjach na temat „korzeni naszej wiary”, do opracowania na 
trzech konferencjach międzynarodowych (w Kottayam w Indiach w 
1984 r., w Chantilly we Francji w 1985 r. i w Kinszasie w Zairze w 1985 r.) 
pierwszej, tymczasowej wykładni trzech artykułów symbolu z 381 r. 
Sztab współpracowników i składająca się z dziesięciu członków Komi
sji grupa kierująca tym studium (której przewodniczy rzymskokatolicki 
teolog prof, dr Jean Tillard OP) opracowały w 1985 r. raporty z tych 
trzech konferencji i na ich podstawie sporządziły wspólny tekst pt. 
„Wierzymy w Ojca, Syna i Ducha Świętego”. Podczas posiedzenia ple
narnego Komisji „Wiara i Ustrój” w Śtavanger (Norwegia) w 1985 r., 
które zgromadziło 120 członków oficjalnych przedstawicieli Kościoła 
Rzymskokatolickiego, dokładnie przedyskutowano ten tekst. W trzech 
raportach na temat trzech artykułów wyznania wiary Komisja przed
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stawiła swoje propozycje zmian i uzupełnień, które następnie sztab 
współpracowników włączył do tekstu. Na dwóch kolejnych posiedze
niach w 1986 i 1987 r. grupa kierująca pracowała dalej nad tekstem, 
który poddano przeglądowi także podczas obrad Stałej Komisji w 1986 r. 
i w sierpniu 1987 r. Ponadto projekty przedkładano i od razu „testo
wano” na kilku konferencjach ekumenicznych, tak, że również w ten 
sposób można było uzyskać materiały do redagowania tekstu. W ten 
sposób w toku tego procesu, który jest charakterystyczny dla metody 
pracy Komisji „Wiara i Ustrój”, powstał przedłożony obecnie doku
ment.

Trudności napotykane po drodze
Fakt, że ten dokument udało się opracować w ciągu zaledwie czte

rech lat i że współdziałało w tym wielu teologów z całego świata, hoł
dujących odmiennym założeniom wyznaniowym i teologicznym, jest 
godnym uwagi osiągnięciem ekumenicznym, zwłaszcza jeśli się uwzglę
dni wspomniane już wielkie zadania podejmowane w ramach reszty 
programu Komisji „Wiara i Ustrój”, a także wobec trudności, jakie 
trzeba było pokonać podczas pracy. A trudności były rozmaite. Naj
pierw natury metodycznej: jakie mają być założenia i struktura ekume
nicznej wykładni Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania'Wiary 
i jak mają być w niej rozłożone akcenty? Ile miejsca powinny zająć wy
wody historyczne i biblijne? Które z licznych aktualnych wyzwań dla 
wiary chrześcijańskiej powinno się wziąć pod uwagę i które odmienne, 
chociaż nie dzielące Kościołów interpretacje teologiczne powinno się 
uwzględnić? Dopiero w toku samej pracy dodatkowo wyjaśniano, a tak
że modyfikowano wstępne decyzje metodyczne.

Na pierwszym planie znajdowały się oczywiście starania, aby zin
terpretować podstawowe twierdzenia wiary apostolskiej tak, jak ją za
świadcza Pismo Św. i jak ją ujmuje symbol z 381 r. Ponieważ studium 
ekumeniczne nie może tu wziąć za punkt wyjścia jakiejś jednolitej kon
cepcji, lecz musi łączyć odmienne stawianie akcentów, struktury my
ślowe i formy językowe różnych tradycji chrześcijańskich, również pra
ca merytoryczna nad wykładnią nie była łatwa. Ale właśnie w takim łą
czeniu różnych poglądów i doświadczeń teologicznych i duchowych 
leży także szczególna szansa takiej pracy. Może ona wyprowadzać nas 
poza nieuniknione granice chrześcijańskiego poznania prawdy i chrześ
cijańskiej praktyki, poza granice określonego wyznania czy tradycji, 
pozwalając dzięki temu dostrzec zawsze większą pełnię wspólnej wiary. 
Czy i jak dalece udało się to w dokumencie „Wyznawać jedną wiarę”, 
będzie można sprawdzić studiując ten projekt.

Struktura i główne tezy dokumentu

Względy metodyczne i merytoryczne sprawiły, że dokument ma do
syć złożoną strukturę. 1. Trzy główne części dokumentu odpowiadają 
trzem — trynitarnym — głównym artykułom wyznania wiary: wierzę w 
jednego Boga, Pana naszego Jezusa Chrystusa i w Ducha Świętego, w 
Kościół i w życie w przyszłym świecie. 2. Te trzy części z kolei, zgodnie 
z tekstem wyznania wiary, są podzielone na trzy człony. W pierwszej 
części głównej — artykule wiary są to np.: „Jeden Bóg” — „Ojciec, 
Wszechmogący” — „Stwórca i Jego stworzenie”. W końcu te trzy
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mniejsze części także podlegają pewnemu trójpodziałowi. Zaczynają się 
od krótkiego wprowadzenia, w którym odnośna wypowiedź wyznania 
wiary jest przedstawiona w tezach, i gdzie wymienia się niektóre z dzi
siejszych wyzwań, dotyczących tej wiary. Potem następuje podrozdział
0 „wyznaniu wiary i jego podstawie biblijnej” z krótkimi uwagami do
tyczącymi historii Kościoła i historii teologii oraz nieco dłuższymi frag
mentami dotyczącymi podstaw wiary, zawartymi w Starym i Nowym 
Testamencie. Najwięcej miejsca zajmuje podrozdział: „Wykładnia na 
dzień dzisiejszy”.

Ta „Wykładnia na dzień dzisiejszy” zawiera interpretację teologi
czną i medytację na temat odnośnej wypowiedzi Credo, ukierunkowaną 
na chrześcijańskie wyznawanie wiary, obchodzenie świąt, życie i służbę 
sprawowaną w obecnych czasach. Podejmuje się tu zarówno problemy 
ekumeniczne, jak formuła „Filioque”, mariologia czy, również po Limie 
nadal otwartą, kwestią rozumienia chrztu, jak i aktualne pytania o sto
sunki między chrześcijańskim trynitamym monoteizmem a innymi reli- 
giami monoteistycznymi, o odpowiednią interpretację obrazu Boga- 
-Ojca w związku z zagadnieniami stawianymi przez teologię feministy
czną lub o wykładnię nadziei eschatologicznego oczekiwania, że — w 
obliczu potencjału zagłady upadłego świata — ludzkość przetrwa.

Chociaż „Wyznawać jedną wiarę” to praca zbiorowa, nie może 
więc być odbiciem takiej systematycznej spójności, jaką cechowałby się 
projekt jednego wybitnego teologa, to jednak wydaje mi się, że tekst zo
stał ukształtowany pod wpływem kilku zasadniczych powszechnych 
zagadnień. Są to: 1. Struktura trynitarna, którą dostrzegamy we 
wszystkich wypowiedziach. 2. Świadome zakotwiczenie wypowiedzi w 
służbie Bożej (nabożeństwie). 3. Wyraźne powiązanie Kościoła, świata i 
stworzenia. 4. Podkreślanie zagadnień wspólnoty (communio) dla rozu
mienia Trójcy Św., Kościoła i Królestwa Bożego oraz ich wzajemnych 
stosunków. 5. Pełne połączenie dogmatyki i etyki. 6. Eschatologiczne 
ukierunkowanie wykładni wszystkich wypowiedzi dotyczących wyzna
nia wiary. Wydaje mi się, że w tych zagadnieniach znalazły odbicie wa
żne teologiczne i ekumeniczne problemy naszych czasów.

W sierpniu 1989 r. Komisja „Wiara i Ustrój” na następnym posie
dzeniu plenarnym jeszcze raz przedyskutuje dokument „Wyznawać je
dną wiarę”. Oczekujemy, że bogatego materiału do dyskusji dostarczy 
wnikliwe zapoznanie się z przedłożonym tekstem. Po 1989 r. przerobio
na wersja ma być oficjalnie przekazana Kościołom dla przestudiowania
1 zajęcia stanowiska. Wówczas okaże się, czy ten dokument może pomóc 
Kościołom dostrzec w wierze apostolskiej wspólną bazę i tęże wiarę 
wspólnie dziś przeżywać i wyznawać.

Günther Gassmann

(Przekład za: KNA — Ökumenische Information nr 51 z 16 grudnia 1987 r.)

Tłum.: Joanna Kruczyńska
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW SPOTKANIA 
KONSULTACYJNEGO NA TEMAT EWANGELIZACJI

Stuttgart, RFN, 23^-27  marca 1987

Wstęp
Przybyliśmy do Stuttgartu z różnych części świata, aby zbadać, 

jaką rangę nadajemy ewangelizacji w programach Światowej Rady Ko
ściołów i w programach naszych własnych Kościołów oraz organizacji. 
Spośród licznych obecnych tu ęwangelikalnych niektórzy należą do 
Kościołów będących członkami ŚRK, inni zaś nie. Niektórzy z nas zaj
mują się przede wszystkim rozwijaniem ewangelizacji we własnej tra
dycji konfesyjnej, kościele lokalnym czy regionie. Przynosimy ze sobą 
bardzo różne doświadczenia ekumeniczne.

Różnimy się pod względem swego rodowodu teologicznego i koście
lnego, a jednak coraz bardziej uświadamiamy sobie swoją wspólnotę w 
Ewangelii i swoje wspólne życzenie, by realizować misję naśladując Je
zusa Chrystusa, aby stała się wola Boga. Uznajemy w pokorze, iż misja 
jest misją Boga i że Ewangelizacja to Boża Dobra Nowina dla ludzi. Je
steśmy niegodnymi sługami, glinianymi naczyniami, w których prze
chowuje się bezcenny skarb (2 Kor 4,7). Skarbem tym chcemy dzielić się 
ze wszystkimi; albowiem przez to dzielenie się zarówno my sami, jak i 
ci, z którymi dzielimy się skarbem, będą mieć udział w błogosławień
stwie (1 Kor 9,23).

Konsultacja ukazała, że można bardzo różnie głosić Ewangelię. Dla 
niektórych dzielenie się Ewangelią oznacza przeciwstawianie się ucis
kowi i wyzyskowi ubogich i identyfikowanie się z grupami zepchnięty
mi na margines. Inni wprawdzie nie przeczą, że taka postawa Kościo
łów jest konieczna, ale wskazują na niezbędność wygłaszania jednozna
cznego zaproszenia do wiary w Jezusa Chrystusa. Mimo tego odmienne
go rozkładania akcentów, które akceptujemy, w niektórych dziedzi
nach doszliśmy do jednomyślności; zostanie to przedstawione poniżej. 
Przekazujemy to oświadczenie Komisji ds. Misji Światowej i Ewangeli
zacji w nadziei, że zachęci ono do zastanowienia się nad rangą ewange
lizacji w ruchu soborowym i będzie stanowić impuls do przemyśleń w 
związku z planowaniem konferencji na temat misji światowej i ewan
gelizacji w 1989 r.

Istota ewangelizacji

1. W swoich rozważaniach przywodziliśmy na pamięć następujące 
fragmenty tekstu zatytułowanego „Misja i ewangelizacja — deklaracja 
ekumeniczna”:
K o śc ió ł p o s ła n y  je s t  do  ś w ia ta  p o  to , a b y  w z y w a ć  lu d z i i n a ro d y  do  p o 
k u ty , by. g ło sić  p rze b a c ze n ie  g rzech ó w  a ta k ż e  m o ż liw o ść  n a w ró cen ia  
się  do  B oga  i b liźn ieg o  z  p o m o cą  J ezu sa  C h rystu sa . To ew a n g e lic zn e  p o 
w o ła n ie  s ta je  s ię  d z is ia j p o n o w n ie  n ag lącą  p o trze b ą . (Wstęp)
G ło szen ie  E w a n g e lii za w ie ra  w  sob ie  za p ro szen ie , a b y  p r z e z  o so b is tą  
d e c y z ję  u zn a ć  i p r z y ją ć  w y zw a la ją c e  p a n o w a n ie  C h rystu sa . J es t je d n o 
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cześn ie  z a p o w ie d z ią  o so b is teg o  sp o tk a n ia  z  ż y w y m  C h rystu sem , co n a
s tą p i  za  p r z y c z y n ą  D u ch a  Ś w ię teg o ; je s t  p r zy ję c ie m  Jego p rze b a c ze n ia  i 
o so b is ty m  p o d ję c ie m  w e zw a n ia  do  n a ś la d o w n ic tw a  i ż y c ia  w  p o s łu g i
w a n iu  (nr 10)

Nie traciliśmy wiele czasu na próbę znalezienia definicji ewangeli
zacji. Panowała daleko idąca jednomyślność co do tego, że ewangeliza
cja zawsze, w taki czy inny sposób, oznacza zaproszenie do wiary w 
Chrystusa. Potwierdzamy zatem to, co stwierdzone w „Deklaracji eku
menicznej”: K a ż d y  c z ło w ie k  m a p ra w o  u s ły szeć  D obrą  N o w in ę  (nr 10). 
Istota tej Dobrej Nowiny polega na tym, że Bóg w Chrystusie pojednał 
ze sobą świat i wzywa nas do służby pojednania. Ta służba obejmuje 
zarówno pojednanie Boga z człowiekiem, jak i pojednanie między wy
obcowanymi ze społeczeństwa pojedynczymi ludźmi i grupami. Ewan
gelia to Dobra Nowina o możliwości nowego początku.

2. Służbę pojednania trzeba jednak sprawować w specyficznych 
warunkach, w jakich znajduje się dany człowiek czy grupa. Bóg wkra
cza w życie ludzi, jednostek i grup, bardzo różnymi drogami. Tylko jeśli 
zawierzymy Duchowi Bożemu, będziemy umieli to zrozumieć i pojąć 
najgłębsze potrzeby człowieka.

3. Z tego, co powiedziano wyżej, wynika — i trzeba to podkreślić 
— że będziemy mogli przekazywać Ewangelię tylko wówczas, gdy 
otworzymy się sami i w ten sposób umożliwimy otwarcie się także in
nym. Dlatego też słuchanie innych jest decydujące, jeśli chcemy im gło
sić Ewangelię; nie możemy im ofiarować uczestnictwa w Ewangelii, je
śli nie będą uczestniczyć w nas samych. Czerpiemy życie z Ewangelii 
Boga, który stał się Człowiekiem; oznacza to jednak, że Ewangelia w 
nas, ewangelistach, musi przyjąć postać człowieczą. Nie ma to ozna
czać, że ewangelizując mamy głosić samych siebie; jednak ci, których 
zapraszamy do wiary w Chrystusa, na pewno będą szukać znaku tej 
wiary w nas. I co się stanie, jeśli nic nie znajdą? Czy wiarygodność na
szej ewangelizacji nie zależy przynajmniej częściowo od wiarygodności 
naszego sposobu życia? Czy możemy uprawiać ewangelizację nie będąc 
sami poddawani ocenie?

4. W wielu wypadkach radio i telewizja znacznie przyczyniły się 
do rozpowszechnienia Ewangelii. Środki masowego przekazu docierają 
na tereny, gdzie tylko one mogą zapoznać ludzi z Ewangelią, i szerzą 
świadectwo Kościoła daleko poza granice kręgu członków Kościoła. 
Wykorzystywanie środków masowego przekazu do ewangelizacji, 
uprawianej bez żadnego związku i odniesienia do miejscowych wspól
not, wywołuje jednak największe zastrzeżenia. Jeśli osoba ewangelizu
jąca i jej słuchacze nie mogą podjąć wymiany myśli i doświadczeń, ani 
też nie można zapoczątkować procesu pojednania się z innymi ludźmi, 
to trzeba zapytać, czy taka ewangelizacja rzeczywiście służy pojedna
niu, tak jak to zostało zlecone Kościołowi. Jednakże wykorzystywanie 
środków masowego przekazu w sposób odpowiedzialny, zgodny z istotą 
Ewangelii, powinniśmy popierać.

5. Byliśmy zgodni co do tego, że ewangelizacja zawsze oznacza też 
objaśnianie Ewangelii. Musimy jednak przyznać, że nie ma powszech
nie obowiązujących reguł, jak to czynić. Uświadomiliśmy sobie, że są 
miejsca i sytuacje, w których praktycznie jest niemożliwe publiczne,
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werbalne świadectwo. „Milczące” życie chrześcijańskie jest samo w so
bie, prawdziwie ewangeliczne. Jednak nawet obfitując w błogosławień
stwa, ofiarny sposób życia sam nie jest wystarczająco wymowny. Musi
my być zawsze gotowi pod kierunkiem Ducha Św. do u za sa d n ien ia  te j  
n a d zie i, k tó ra  w  nas je s t  (1 P 3, 15).

6. Ewangelizącja to urząd Kościoła, którego nie wolno odrywać od 
pozostałych jego urzędów. Jeśli Kościół milczy wobec niesprawiedliwo
ści i ucisku w społeczeństwie czy też w samym Kościele, naraża na nie
bezpieczeństwo swój urząd ewangelizacyjny. Służba dla prześladowa
nych i uciskanych — Pismo Św. mówi o służbie wdowom, sierotom, cu
dzoziemcom i ubogim — jest nierozdzielnie związana ze służbą ewan
gelizacyjną. Wszelką próbę wbicia klina między obie te służby trzeba 
odrzucać jako głoszenie pseudoewangelii.

Opowiadano nam o sytuacjach, w których chrześcijanie własnym 
życiem głoszą Ewangelię, sprzeciwiając się niesprawiedliwym struktu
rom społecznym i mobilizując siebie i swoich bliźnich do walki o spra
wiedliwość i pokój. Ich metoda działania opiera się na wspólnym stu
diowaniu Pisma Św. i często prowadzi do głębokiego nawrócenia się 
tych, którzy wraz z nimi walczą z uciskiem. Tego rodzaju ewangeliza
cja, uwidaczniająca się w samym człowieku, w której stapiają się ze 
sobą kerygma i diakonia, przekracza z reguły granice wyznaniowe. Wi
dzimy tu nową formę ewangelizacji kontekstualnej.

7. Przypomniano nam, że k rew  m ęczen n ików  je s t  nasien iem  K ościo ła  
i że zgodnie z tajemniczym postanowieniem Bożym często rosną i dojrze
wają właśnie Kościoły prześladowane. Przywołano nam jednak na pamięć 
i to, że celem nie jest śmierć męczeńska, lecz wierność Ewangelii, i że wła
śnie to wierne świadectwo (martyria) może zaprowadzić Kościół tam, 
gdzie będzie pogardzany, spychany na margines czy wręcz prześladowa
ny. Historia jednak uczy nas, że śmierć męczenników jest mniej groźna 
dla życia i przetrwania Kościoła, niż zarozumiałość i duma z tego, czym 
jesteśmy i co osiągnęliśmy. Ponieważ zarozumiały Kościół nie może być 
źródłem prawdziwej ewangelizacji, zobowiązujemy się uroczyście nie
ustannie gromadzić siły w modlitwie i życie własne oraz Kościoła mierzyć 
wysoką miarą naszego powołania. Uznajemy, iż ta postawa autoanalizy 
oznacza również, że zanim osądzimy innych, będziemy się osądzać sami.

8. Słyszeliśmy o krajach i sytuacjach, w których całe wspólnoty 
chrześcijańskie z ufnością i odwagą dają świadectwo o Chrystusie z ta
kim rezultatem, że ludzie tysiącami nawracają się na wiarę w Niego. 
Radujemy się wraz z naszymi siostrami i braćmi z-tych krajów. Jest to 
dla nas wyzwanie do zbadania, czy takie osiągnięcia ewangelizacyjne 
nie są możliwe i właściwe także w innych sytuacjach. Jednocześnie mu
simy zadać sobie także pytanie, czym się tłumaczy brak takiej śmiałej, 
szeroko zakrojonej działalności ewangelizacyjnej: obawami, niedostat
kiem energii, brakiem zaufania do mocy Chrystusa, przekazywanej w 
Ewangelii, czy wręcz zapominaniem o podkreślaniu konieczności za
praszania innych do wiary w Chrystusa?

9. Przyznajemy wszakże, iż są sytuacje, kiedy ludzie utracili zaufa
nie do Kościoła i Ewangelia oraz jej wymagania nie znajdują do nich 
dostępu. Nie sądzimy, by takie zawikłane sytuacje oznaczały koniec 
wszelkiej ewangelizacji; wymagają one raczej nowego stylu i nowego
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podejścia w ewangelizacji. Przypomniano nam np. o głębokim wpływie 
muzyki, zwłaszcza na młodych ludzi, podawano też przykłady, w jaki 
sposób można wykorzystywać muzykę, teatr i inne formy artystyczne 
do przybliżenia Ewangelii ludziom. Chrześcijanie, otwarci na dary Du
cha, okażą wynalazczość i będą odkrywać wciąż nowe możliwości kie
rowania żywego słowa do tych, którzy jeszcze nie opowiedzieli się za 
Chrystusem. Upowszechnianie Biblii i innych stosownych pism jest na
dal ważnym sposobem docierania do tych ludzi.

10. W ewangelizacji musimy pamiętać o uwzględnianiu przynależ
ności ludzi do różnych kultur. Oznacza to m.in., że nie możemy po pro
stu przenosić modeli ewangelizacji z jednego obszaru kulturowego na 
drugi. Niektórzy z nas wyrażali zaniepokojenie powszechnym na Za
chodzie, silnym naciskiem ewangelizacji na jednostkę. Jeśli dokładnie 
tak samo prowadzi się ewangelizację w innych częściach świata, to pro
wadzi to do tego, że nawróceni popadają w izolację i często stają się 
wyobcowani ze swoich rodzin i wspólnot. Nie wolno zapominać, że w 
niektórych kręgach kulturowych ważne decyzje podejmuje się nie indy
widualnie, lecz wspólnie —■ a decyzja nawrócenia się na chrześcijań
stwo to przecież ważna decyzja! Musimy zwracać uwagę na takie war
tości związane z kulturą, również dlatego, że pomagają nam one zrozu
mieć biblijne pojmowanie istoty ludzkiej i zakwestionować przesadny 
indywidualizm niektórych kultur.

11. Przyznajemy, że nigdy nie możemy dokładnie wiedzieć z góry, 
jaką drogą pójdzie nasza służba ewangelizacyjną i jaki kształt przyjmie 
Ewangelia w życiu i kulturze jakiejś wspólnoty. Wyniki naszej ewange
lizacji często będą dla nas zaskoczeniem, a niekiedy nawet wprawią nas 
w zakłopotanie, ale ponieważ ewangelizacja musi być prawdziwa i mu
simy pokładać zaufanie w Ewangelii i w ludziach, do których z nią 
idziemy, musimy powstrzymać się od wszelkich prób manipulacji. Wy
nik pierwszego ewangelizacyjnego kontaktu z nie-Żydem bardzo za
skoczył apostoła Piotra (Dz. 10, 14—34) i wtrącił Kościół w Jerozolimie 
w głęboki kryzys (Dz 11, 2—3). Coś takiego zdarzyło się wtedy i może 
się dziś powtórzyć.

12. Wiara chrześcijańska to zasadniczo wiara misjonarska. W na
turze Kościoła chrześcijańskiego leżą zatem nieustanne próby przekra
czania granic i przekazywania Ewangelii innym. Zawsze jednak to nie 
Kościół ani pojedynczy chrześcijanin nawraca drugiego, lecz czyni to 
Bóg. Nie my prowadzimy człowieka do wiary, lecz łaska Boża, działają
ca przez nas. Ostatecznie zatem ewangelizacja nie zależy od naszej te
chniki, naszych środków i naszych umiejętności, ale od tajemniczego i 
niezgłębionego działania Ducha Świętego w sercu człowieka. Istnieje 
zatem zdumiewająca sprzeczność: z jednej strony musimy robić wszyst
ko, by nieść Ewangelię na Boży świat; z drugiej jednak możemy być pe
wni, że jest to dzieło Boże i że naprawdę to On będzie to robić. Świado
mość tej sprzeczności daje nam odwagę podjęcia zadania ewangelizacji 
i jednocześnie obdarza nas spokojem, ponieważ możemy zaufać Ducho
wi Bożemu, największemu ewangeliście.

Wspólnoty chrześcijańskie i ewangelizacja
13. Jezus Chrystus, nasz Pan, skierował swoje polecenie misyjne:
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Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody! nie do pojedyńczych wier
nych, lecz do wspólnoty wiernych. Apostołowie, do których to mówił, 
tworzyli rdzeń pierwotnego Kościoła chrześcijańskiego. Zatem zgodnie 
z Pismem Św. w idealnym wypadku ewangelizacja wychodzi z lokalnej 
wspólnoty, ożywia ją, wyostrza jej spojrzenie na sprawy i rozszerza jej 
wpływy.

Z pewnością jest użyteczne i konieczne dyskutowanie na krajo
wych i międzynarodowych spotkaniach konsultacyjnych o teologii, 
strategii i programach ewangelizacji, sądzimy jednak, że doświadcze
nia i życzenia wspólnot lokalnych i grup nie powinny być przedstawia
ne tylko w formie raportów, lecz powinny się znajdować na pierwszych 
miejscach porządku dziennego takich narad.

14. Z obfitych zasobów Bożych wierni otrzymują rozmaite dary 
(Rz 12, 3—8; 1 Kor 12). Dary te wywyższają człowieka i dają mu moż
ność ukazywania w Jezusie Chrystusie Boga pozyskującego ludzi, zba
wiającego i niosącego pojednanie. Ponieważ darów jest tak wiele, nie 
można ewangelizacji ograniczać do jakiejś określonej działalności czy 
do szeregu działań. Wierni będą prawdziwie wierzący i wierni, jeśli 
będą wykorzystywać swoje szczególne dary, przez które Duch Święty 
otwiera im szerokie pole do pełnienia służby.

Bóg wzywa wszystkich wiernych do udziału w zadaniu ewangeliza
cji. Mężczyźni i kobiety, duchowni i świeccy, młodzi i starzy — wszyscy 
są jedno w Chrystusie, jedno w Duchu (Ga 3, 28; 1 Kor 12, 13), wszyscy 
są w słowie i czynie zwiastunami Dobrej Nowiny, w której wszyscy 
wspólnie uczestniczą.

Zdajemy sobie sprawę, że nadal istnieją struktury, które nie dopu
szczają, aby w ewangelizacji mogli bez ograniczeń uczestniczyć wszy
scy wierni, zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie.

15. Wspólnoty lokalne są bardzo rozmaite: różnią się one od siebie 
położeniem geograficznym, historią, kulturą, sytuacją społeczno-poli
tyczną i etosem religijnym. Dlatego nie wszystkie Kościoły mogą wszę
dzie uprawiać ewangelizację na tę samą modłę.

Wspólnoty lokalne powinny zrozumieć, że jako część swego ewan
gelicznego posłuszeństwa Bogu muszą opracować modele ewangeliza
cji dostosowane do sytuacji i do ludzi. Powinny uzyskać możliwie jak 
największą przestrzeń na realizację tych modeli, które opracowują 
czerpiąc natchnienie z modlitwy i rozmyślań nad Słowem Bożym i opie
rając się na przeżywaniu Boga osobiście i we wspólnocie.

Ewangelizacja i odnowa Kościoła
16. Prawdziwa ewangelizacja odnawia Kościół; odnowiony Ko

ściół prowadzi ewangelizację. Wierni, głosząc Dobrą Nowinę innym, 
włączają do własnego życia — pojedynczo i we wspólnocie — przemie
niającą łaskę i moc Dobrej Nowiny. Ich podobieństwo do Chrystusa, 
które w ten sposób coraz bardziej objawia się światu, udziela misji 
ewangelizacyjnej siły, którą z kolei wykorzystuje Duch Święty, aby 
przyciągnąć nowych ludzi. Tę życiodajną i przemieniającą życie dyna
mikę odnajdujemy w pierwszych wspólnotach opisanych w Dziejach 
Apostolskich i w życiu współczesnej aktywnej wspólnoty lokalnej.

Jak już widzieliśmy, Duch Święty jest największym ewangelistą. 
Często nie dostrzega się roli, jaką Duch Święty odgrywa w ewangelizacji,
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chociaż w słowach się Go wyznaje. Jednak Kościoły, które w działalno
ści ewangelizacyjnej opierają się tylko na współpracownikach, wyzna
niach wiary, programach i pieniądzach, znajdują się w wielkim niebez
pieczeństwie.

Wspólnoty lokalne muszą się uczyć cierpliwości i czekania na 
tchnienie Ducha, który często zaczyna działać w ciszy, podczas nabożeń
stwa czy modlitwy; muszą z pokorą i posłuszeństwem uczyć się, czujnie 
nasłuchiwać głosu Ducha. Wspólnota lokalna, która w swym życiu sto
suje medytacje, będzie prowadzić skuteczną ewangelizację.

17. Ujęcie się za bratem czy siostrą w Chrystusie, to aspekt odno
wy Kościoła mający wymiar ewangelizacyjny. Wszędzie ludzie rozglą
dają się za prawdziwymi ludzkimi kontaktami, które pomagają im 
przetrwać burze życiowe. Takie kontakty utrudniają wyzysk i dyskry
minację; pomagają ludziom odnaleźć własną tożsamość i wspólnie się 
radować. Niestety w wielu kręgach kościelnych te kontakty są powierz
chowne i sztuczne. Jeśli będziemy sobie wzajemnie poddani w bojaźni 
Chrystusowej (Flp 2, 1—8; Ef 5, 21), to będzie to sprzyjać prawdziwym 
między nami związkom.

18. Wspólnie odprawiane nabożeństwo, wspólna modlitwa, bycie 
razem i wspólne przeżywanie i świętowanie Dobrej Nowiny, to dalszy 
aspekt odnowy Kościoła i ewangelizacji. Taka wyraźna wspólnota życia 
i kultu cechuje Kościół, jaki znamy z Dziejów Apostolskich; cechą cha
rakterystyczną owych Kościołów było ich rozrastanie się (Dz 2, 47; 5, 
14). Solidarność z Chrystusem i wzajemna solidarność ludzi pomaga im 
przetrwać czasy prześladowań i niebezpieczeństw, a nawet pokonać 
śmierć.

Ewangelizacja a jedność Kościołów
19. W Chrystusie Bóg jedna z sobą świat (2 Kor 5, 19). Jesteśmy 

wezwani, aby być ambasadorami-naszego jednającego Boga; ambasa
dorami, którzy, pojedynczo i we wspólnocie, ukazują znaki pojednania 
— którzy wspólnie są jedno, jak jedno są Chrystus i Jego Ojciec. Nasza 
ewangelizacja jest kształtowana przez nasze rozumienie Dobrej Nowi
ny i jej głoszenie, i wpływa z kolei na recepcję Dobrej Nowiny.

Dla pojedynczego człowieka zbawienie oznacza duchową pełnię w 
jedności z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Dzięki tej pełni człowiek otrzy-r 
muje nową tożsamość, i to nie w postaci wzmożonego egocentryzmu, 
lecz przez wyzwalające wezwanie, by naśladując Chrystusa uczynić z 
siebie dar dla innych. Wspólnoty nowotestamentowe upomniano za to, 
że ulegały własnym skłonnościom, upodobaniom i okazywały lojalność 
określonym osobom, co powodowało rozłamy (1 Kor 1, 10—13).

20. W modlitwie u Jana (r. 17) Pan nasz Jezus Chrystus prosi Ojca, 
aby ci, których Mu dał, zespolili się w jedno. Takie praktyki ewangeli
zacyjne, które przede wszystkim dążą do zwiększenia liczby członków 
określonego wyznania, przyczyniają się do zagubienia niepodzielności 
Ciała Chrystusowego. Natomiast prawdziwa ewangelizacja wzywa lu
dzi do wspólnoty ze wszystkimi chrześcijanami, którzy stanowią jedną 
społeczność, którzy, mimo granic wyznaniowych i innych, stanowią je
dno pod znakiem Krzyża.

21. Możemy wskazać dwie okoliczności, które zagrażają jedności
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Kościoła i skuteczności ewangelizacji:
a) Tu i ówdzie Kościoły zasiedziałe od dawna na jakimś terenie 

uważają, że działalność grup, które próbują bezpośrednio ewangelizo
wać ludzi tradycyjnie związanych z tymi Kościołami, wcale nie sprzyja 
jedności chrześcijan.

b) Inni natomiast są zdania, iż niektóre z tych Kościołów wpraw
dzie zazdrośnie strzegą „swoich” członków, ale nie potrafią albo wręcz 
nie chcą czynnie zwracać się do nich z ewangelizacją. Ci ludzie sądzą, 
że w takich warunkach ewangelizacja jest nieodzowna.

Do tych problemów musimy podchodzić ostrożnie, z wyczuciem i 
wyobraźnią.

22. Ewangelizacja, której skutkiem nie są dobre stosunki z innymi 
chrześcijanami we wspólnocie, nieuchronnie stwarza problemy. Należy 
zatem zachęcać wspólnoty lokalne, aby razem w duchu współpracy i 
miłości modliły się i działały, dając w ten sposób znak świadectwa o 
.Chrystusie i Chrystusowej siły przyciągania: Patrzcie, jak bardzo się 
wzajemnie miłują.

23. Stwierdzamy raz jeszcze, że jedność chrześcijan, jakkolwiek 
jest ważna, nigdy nie może być celem samym w sobie. Musi to być jed
ność prowadząca do wiary, jedność dla ubogich, i z ubogimi, opuszczo
nymi i tymi najmniejszymi ze stworzeń, w zgodności z misją, stanowią
cą naśladownictwo Jezusa Chrystusa.

Rola organizacji parakościelnych w ewangelizacji
24. Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie pojedynczych osób i za 

środki, którymi różne organizacje i fundacje wspomagają Kościół i słu
żą światu w imię Chrystusa. Wysoko cenimy pracę, jaką wykonują te 
gremia w kontakcie z Kościołami i wspólnotami lokalnymi, aby ukazy
wać znak jednoczącej miłości Chrystusowej i popierać samodzielność 
miejscowych chrześcijan.

25. Słyszymy wołanie Kościołów i wspólnot, skarżących się na za
graniczne fundacje, które działają wprawdzie z przekonania, ale — jak 
twierdzą te Kościoły i wspólnoty — bez uprzedniego omówienia sprawy 
z nimi. Takie postępowanie szkodzi pracy i wizjonerskiej sile wspólnot 
lokalnych, osłabia też wiarygodność i świadectwo Kościoła, zamiast je 
umacniać.

Ewangelizacja wśród ludzi innego wyznania
26. Uznajemy i potwierdzamy to, że prawdziwe świadectwo, będą

ce naśladowaniem przykładu Chrystusa jest związane z szacunkiem dla 
wiary i pobożności innych. Nie jest ono nigdy tylko „przekazywaniem 
słów dalej”, lecz zawsze także uważnym „słuchaniem”. Ponadto musi 
zawsze szanować wolność innych i w żaden sposób nie może się łączyć z 
przymusem czy namowami. Stwierdzamy, że Bóg nigdy i nigdzie nie 
działał bez świadków (Dz. 16,17), i z radością dostrzegamy, że wiele 
wspólnot — łącznie ze wspólnotami wyznaniowymi — dostrzega Boga i 
ma poczucie transcendencji. Jednocześnie jednak trzeba wskazać, że 
grzechy utrudniają dostrzeganie Boga przez ludzi i że jest potrzebne 
miłosierne objawienie się Go w Chrystusie, aby sprowadzić nas z po
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wrotem na drogę właściwego postrzegania Boga. Zgadzamy się z De
klaracją Ekumeniczną (nr 43), że Duch Boży działa na świecie, aby 
przekonać ludzkość o sprawiedliwości Boga i o jej własnej grzeszności 
(J 16,18). Podejmując dialog z wyznawcami innych religii nie powinni
śmy nigdy zapominać, że Boga mogą dostrzec wszyscy i że nasze świa
dectwo jest poprzedzane działaniem Ducha. Dostrzegamy postać Jezu
sa w ubogich, potrzebujących, chorych i uciskanych (Mt 25, 31—46).

27. Chrześcijanie powinni głosić nowinę o Bożym zbawieniu w Je
zusie Chrystusie każdemu człowiekowi i każdemu narodowi (Deklara
cja Ekumeniczna, nr 41). Jak już wspomniano, głoszenie Ewangelii za
wiera w sobie zaproszenie, by przez osobistą decyzję uznać i przyjąć 
zbawcze panowanie Chrystusa (nr 10). Można to uważać za spełnienie 
dążeń człowieka, wyrażających się czy to w tradycjach religijnych, czy 
niereligijnych, a niekiedy w ogóle w ruchach antyl-eligijnych. To głosze
nie Ewangelii można rozumieć również jako Ujawnianie ukrytej wiedzy 
albo jako zapewnienie i obietnicę zbawienia dla wszystkich tych, któ
rzy — zanim dokładnie poznali Jezusa Chrystusa — dostrzegli własną 
niedoskonałość i własne grzechy, i zawierzyli łasce Bożej. W głoszeniu 
Ewangelii przyjmuje się i potwierdza pewne aspekty wcześniejszych 
doświadczeń religijnych człowieka lub narodu, inne wszakże się kwe
stionuje i krytykuje. Głoszenie Ewangelii to zatem zawsze wezwanie do 
pokuty i do nowego życia. Uznajemy, że dialogu nigdy nie wolno nadu
żywać do prostackiego werbowania prozelitów, że może on jednak sta
nowić okazję do dawania prawdziwego świadectwa, aczkolwiek zdaje
my sobie sprawę, że są też inne powody podejmowania dialogu z wyz
nawcami innych religii. Te powody, to np. tworzenie wspólnoty, wspól
na obrona godności i praw człowieka i walka z ludzką biedą.

28. Jako chrześcijanie z zadowoleniem witamy fakt, że wiele społe
czeństw znajduje się na drodze wiodącej do tolerancji religijnej i plura
lizmu. W niektórych wypadkach powstanie społeczeństwa pluralistycz
nego umożliwia Kościołom chrześcijańskim stanięcie na pewniejszym 
gruncie w kulturach w przeważającej mierze niechrześcijańskich. W in
nych wypadkach społeczeństwa, które dotychczas były w przeważają
cym stopniu „chrześcijańskie”, stają się coraz bardziej pluralistyczne i 
znajduje się w nich miejsce dla licznych, mocno odmiennych starych i 
nowych religii. Oba te zjawiska uważamy za elementy łaskawego prze
widywania Bożego i za dane nam nowe możliwości składania wobec 
naszych bliźnich świadectwa naszej wiary i służenia im. Martwimy się 
tym, że niektóre społeczeństwa pozostają nietolerancyjne i nadal odma
wiają swoim obywatelom wolności wyznania i sumienia oraz prawa do 
swobodnego wyrażania poglądów. Dla nas, jako chrześcijan, realizacja 
tych swobód w naszych społeczeństwach jest ważną sprawą.

Programy ewangelizacyjne ŚRK
29. Z zadowoleniem przyjmujemy zachęty do pracy ewangelizacyj

nej, płynące ze źródła, jakim był w minionych latach Referat ds. Zwia
stowania Komisji ds. Misji Światowej i Ewangelizacji; jesteśmy też 
zdania, że przydałby się obszerniejszy program zadań ewangelizacyj
nych w Kościołach członkowskich ŚRK i poza nimi. Program ten powi
nien pomóc Kościołom w realizacji ich zadania ewangelizacyjnego, wy
posażyć je odpowiednio do tego celu i umocnić.
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Program mógłby zawierać następujące elementy:

I. Dzielenie się:
Program zawierałby propozycję wymiany informacji, 
poglądów na ewangelizację i jej modeli, jego zamierzeniem 
byłoby jednak »również skontaktowanie ze sobą, w celu 
wzajemnych ustaleń i planowania, osób zajmujących się 
ewangelizacją, pastorów, teologów, administratorów ko
ścielnych i ludzi świeckich, którzy dają świadectwo swym 
codziennym życiem. Te wzajemne konsultacje mogłyby do
prowadzić do zdobycia istotnych doświadczeń w sferze 
nauki i umiejętności wzajemnego dzielenia się środkami 
przez różne Kościoły.

II. Oświata i szkolenie:
a) Program powinien dać impuls do teologicznych roz

ważań nad ewangelizacją i jej stosunkiem do Kościo
ła.

b) Program powinien uzmysłowić chrześcijanom wielkie 
znaczenie ewangelizacji. W jego ramach powinno się 
popierać publikowanie materiałów, przydatnych dla 
Kościołów i wspólnot lokalnych oraz umożliwiać se
minaria lokalne i regionalne, jak również wymianę 
międzykulturową, aby w ten sposób pobudzać i wspie
rać ewangelizację.

c) Program powinien pomóc w opracowaniu programów 
szkolenia osób prowadzących ewangelizacje i starać 
się włączyć do planu studiów teologicznych misjologię 
— a zwłaszcza jej aspekty dotyczące ewangelizacji.

d) W ramach programu powinno się stworzyć zespoły 
robocze złożone z członków różnych wyznań, w któ
rych to zespołach mogliby oni wymieniać doświad
czenia ewangelizacyjne, zastanawiać się nad swoją 
wspólnotą oraz opracowywać nowe, dostosowane do 
okoliczności, metody działalności ewangelizacyjnej.

III. Kontakty z innymi organizacjami chrześcijańskimi w 
kwestii ewangelizacji:
Realizacja tego programu łączyłaby się z nawiązaniem 
kontaktów nie tylko z placówkami ewangelizacyjnymi 
Kościoła Rzymskokatolickiego, lecz także z organizacja
mi niesoborowymi, jak lozański Komitet ds. Misji Świa
towej, Światowa Wspólnota Ewangeliczna, Stowarzy
szenie Ewangelizacyjne Billy Grahama i innymi, dotąd 
jeszcze nieznanymi organizacjami.

IV. Mogłoby się okazać pożyteczne, gdyby Referat ds. Zwia
stowania zainicjował — bezpośrednio lub pośrednio — 
programy, które zajęłyby się następującymi sprawami: 
a) Kościołami — wszystkich tradycji — które w dużej

części składają się z chrześcijan tylko „nominalnych”. 
Sprawa możliwości odnowy życia duchowego wspól
noty wyznaniowej, która w swoim centrum znowu
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umieściłaby Chrystusa jako Tego, kto wzywa do no
wego życia i do jedności, a nie jako Tego, kto wśród 
powierzonych Mu wprowadza podziały?

b) Społeczeństwem, które skłania ludzi do traktowania 
Ewangelii jako dobra konsumpcyjnego, które dowol
nie można nabywać, a potem znowu odrzucać. W jaki 
sposób ŚRK może nam pomóc wzajemnie się wspierać 
jako Kościoły i jako poszczególni chrześcijanie, abyś
my czynili pokutę za takie głoszenie i takie życie, któ
re ukazuje Ewangelię jako coś, co można podzielić na 
poręczne, odpowiadające różnym gustom kawałki i 
wystawić je na sprzedaż?

c) Sprawą polegającą na tym, że spadek liczby członków 
Kościołów i wpływu Kościołów może się subtelnie od
bić na motywacji do ewangelizacji i pociągnąć za sobą 
niebezpieczeństwo, iż podświadomie będzie się raczej 
dążyć do przetrwania Kościoła (wyznania, a nawet 
wspólnoty lokalnej) niż do tworzenia chrystocentrycz- 
nych, pojednanych i jednających wspólnot, w których 
wszyscy chrześcijanie będą się wzajemnie uznawać, 
przyjmować i wspierać jako bracia i siostry w jednym 
Panu i będą serdecznie witani na wspólnych nabożeń
stwach.

V. Wzywamy Komisję ds. Misji Światowej i Ewangelizacji, 
aby uczyniła wszystko, co w jej mocy, dla wyostrzenia 
świadomości członków różnych podwydziałów ŚRK na 
to, że ich programy mają implikacje w sferze misji i 
ewangelizacji, i dla przeanalizowania tych implikacji.

T łum .: J o a n n a  K r u c z y ń s k a

SIÓDME ZGROMADZENIE PLENARNE 
MIESZANEJ KOMISJI TEOLOGICZNEJ DO SPRAW 

DIALOGU PRAWOSŁAWNO-STAROKATOLICKIEGO

Kavala, Grecja, 12—19 października 1987

Zgromadzenie plenarne obradowało pod wspólnym przewodni
ctwem prawosławnego metropolity Szwajcarii Damaskinosa i staroka
tolickiego biskupa Leona Gauthiera. Wzięli w nim udział przedstawi
ciele prawie wszystkich Kościołów. Obydwaj przewodniczący wystąpili 
z okolicznościowymi przemówieniami.



106 DIALOG PRAWOSŁAWNO-STAROKATOLICKI

Metropolita Damaskinos podniósł w swojej mowie znaczenie zgro
madzenia. Wynika ono — stwierdził — po pierwsze z tego, że na zgro
madzeniu wykrystalizowuje się ostateczny katalog tematów toczonego 
dialogu. I — po drugie — z tego, że dopełnia ono pracę wspólnej teologi
cznej komisji i tym samym — zgodnie z uchwałami III Ogólnoprawosła- 
wnej Konferencji Przedsoborowej — otwiera drogę do uporania się z 
kwestią przywrócenia wspólnoty kościelnej.

Co się zaś tyczy starokatolickiego współprzewodniczącego zgroma
dzenia, podkreślił on szczególną wymowę faktu, że miejsca pod obrady 
zgromadzenia użycza apostolski Kościół w Philippi, pierwszy chrześci
jański Kościół w Europie. A także nie omieszkał nawiązać do 1200-let- 
niej rocznicy VII Soboru Powszechnego: ostatniego wspólnego Soboru 
chrześcijańskiego Wschodu i chrześcijańskiego Zachodu.

Na sesji inauguracyjnej pozdrowił zebranych i życzył im sukcesów 
w obradach miejscowy biskup Prokopios: metropolita Philippi, Neapo
lis i Thasos. Odczytane także zostały, stanowiące odpowiedź na telegra
ficznie przez zgromadzenie wystosowaną prośbę o błogosławieństwo, 
przesłania powitalne Jego Świątobliwości Patriarchy Ekumenicznego 
Dimitriosa I i Jego Eminencji arcybiskupa Utrechtu Antoniusa Glaze- 
makera.

Na kolejnych posiedzeniach, które poprzedzone były bądź prawo
sławnym, bądź starokatolickim nabożeństwem, omawiano 6 tekstów 
przygotowanych w dniach od 30 czerwca do 10 lipca 1986 roku przez 
wspólną podkomisję obradującą w Mińsku Białoruskim. Teksty te do
tyczyły: 1. Sakramentu Pokuty; 2. Sakramentu Namaszczenia Chorych; 
3. Sakramentu Kapłaństwa; 4. Sakramentu Małżeństwa; 5. Nauki o 
rzeczach ostatecznych; 6. Zagadnienia wspólnoty kościelnej: jej założeń 
i jej konsekwencji.

Po długiej i wnikliwej dyskusji zebrani uzgodnili ostateczne 
brzmienie tych tekstów jednocześnie stwierdzając, że odzwierciedlają 
one wiernie tak prawosławne jak i starokatolickie stanowisko. Podczas 
omawiania tekstu o wspólnocie kościelnej nie obeszło się bez zwrócenia 
uwagi na negatywne skutki, jakie gdy idzie o spełnienie w dialogu po
kładanych nadziei wynikły z postępowania niektórych starokatolickich 
Kościołów krajowych.

Pód tekstami położyli swe podpisy przedstawiciele obu stron. 
Obrady zgromadzenia zamknięte zostały prawosławną pontyfikalną 
świętą liturgią odprawioną w kościele św. Pawła w Kavala, w której 
wzięli udział zarówno członkowie Komisji Mieszanej, jak i liczni wier
ni. Podczas tej liturgii wystąpił z kazaniem metropolita Damaskinos. 
Po nabożeństwie obydwaj współprzewodniczący mówili o znaczeniu 
osiągnięcia pozytywnych wyników w teologiczhym dialogu i stwierdzi
li, że wyniki te stanowią kamień milowy na drodze do jedności.

Wraz z odbyciem VII Zgromadzenia plenarnego praca Komisji Mie
szanej dobiegła końca. Wyniki przeprowadzonego dialogu przedłożone 
zostaną obu Kościołom w celu podjęcia dalszych kroków.

(Przekład za: KNA — Dokumentation nr 5 z 28 X 1987)

Tłum.: Andrzej K em pfi
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WSPÓLNE OŚWIADCZENIE PRZYWÓDCÓW KOŚCIOŁÓW BLISKIEGO
WSCHODU

Klasztor Anba Bishoy, Egipt, 16-19 listopada 1987

Dokument, który tu publikujemy, podpisali: patriarcha Szenuda III — zwierzchnik 
Kościoła Koptyjskiego w Egipcie, patriarcha Parthenios III — zwierzchnik Patriarchatu 
Grecko-Prawosławnego Aleksandrii i całej Afryki, katolikos Karekin II — zwierzchnik 
Armeńskiego Kościoła Apostolskiego (z siedzibą władz w Libanie) i patriarcha Ignacy IV 
— zwierzchnik Patriarchatu Grecko-Prawosławnego Antiochii i całego Wschodu (z sie
dzibą w Syrii).

(Redakcja)

Składamy podziękowanie Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu 
za radość duchowej wspólnoty, którą obdarzyły nas niebiosa podczas 
spotkania w tym świętym klasztorze, z okazji posiedzenia komitetu wy
konawczego Konferencji Kościołów Bliskiego Wschodu. Zaproszeń i o 
otrzymaliśmy od gościnnego bratniego Kościoła Koptyjskiego.

Był to pierwszy przypadek, że przywódcy prawosławnych i orien
talnych Kościołów wschodnich, które są członkami Konferencji Ko
ściołów Bliskiego Wschodu i w tym rejonie posiadają swoje stolice apo
stolskie, mogli spotkać się ze sobą, aby zastanowić się nad wspólnymi 
zadaniami stojącymi przed nimi w obecnej sytuacji Bliskiego Wschodu.

Rozmyślając raz jeszcze nad głęboko zakorzenioną jednością wiary, 
jaka istnieje między naszymi obydwoma rodzinami Kościołów, cieszy
my się z faktu, że udało nam się poczynić postępy w dziedzinie odkry
wania tej wewnętrznej jedności wiary we Wcielonego Pana i że śu iado- 
mość tego faktu wzrasta pośród naszych wiernych.

Wysiłki podejmowane przez teologów z obu rodzin kościelnych, 
zmierzające do przezwyciężenia nieporozumień odziedziczonych po mi
nionych stuleciach, w których izolowaliśmy się od siebie, doprowadziły 
nas wszystkich szczęśliwie do tego samego wniosku, że obie strony w 
sprawach zasadniczych i istotnych zachowały tę samą wiarę w Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, mimo że posługiwały się odmiennymi sfor
mułowaniami, które były przyczyną kontrowersji.

Z radością witamy wszelkie tego rodzaju wysiłki podejmowane na 
arenie międzynarodowej i regionalnej. Szczególnie wysoko oceniamy 
spotkania regionalne, które odbyły się w Balamand (Liban, 1972) i w 
Pendelli (Grecja, 1978).

Potwierdzamy naszą zgodność poglądów co do właściwego rozu
mienia osoby Chrystusa, który będąc Bogiem z Boga, jedynym Synem 
zrodzonym z Ojca, stał się prawdziwym człowiekiem, w pełni przybrał 
ludzką postać, nie tracąc, nie pomniejszając i nie zmieniając przez to 
swojej boskiej natury. Będąc doskonałym jako Bóg, stał się doskonałym 
jako człowiek, przy czym obie Jego natury nie uległy ani zmieszaniu, 
ani rozdzieleniu.

Kierując się powyższym przeświadczeniem zalecamy, aby oficjalny 
dialog tak na płaszczyźnie regionalnej (Bliski Wschód) jak i międzyna
rodowej, odbywał się, dzięki wspólnym wysiłkom, w zdrowej atmosfe
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rze uwydatniania naszego wspólnego dziedzictwa wiary oraz wyjaśnia
nia nieporozumień zrodzonych w przeszłości. W ten sposób przygoto
wana zostanie droga do pełnego przywrócenia naszej wspólnoty.

Zwracamy się z apelem do naszych wiernych, aby w dalszym ciągu 
pogłębiali swoją świadomość o istnieniu głębokiej wspólnoty wiary i 
aby traktowali się wzajemnie jako bracia i siostry posiadający tę samą 
Ewangelię, tę samą wiarę i to samo pełnomocnictwo otrzymane od 
wspólnego Pana.

Bogu niech będą dzięki, że historyczne kontrowersje i rywalizacje 
ustąpiły miejsca nowej erze szczerego i otwartego dialogu oraz wspól
nego braterstwa.

Modlimy się o to, aby te bardzo trudne i rozstrzygające czasy na 
Bliskim Wschodzie stały się dla nas zachętą do lepszego zapoznania się 
z wymaganiem i nakazem naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy, 
zgodnie z Jego wolą (J 10) i modlitwą (J 17), stanowili jedno.

T łum .: B a rb a ra  M a c ie jk o w ic z
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KATOLICY W DANII — GETTO CZY INKULTURACJA?
Rozważania osobiste

Jaki ma sens utrzymywanie Kościoła dla 28 000 wiernych (0,6% lu
dności), zwłaszcza jeśli pomyśleć, że w ciągu przeszło półwiecza liczba 
ta prawie się nie zmieniła? A do tego w erze ekumenicznej, kiedy misje 
wśród wiernych należących do innych wspólnot kościelnych są niepo
żądane? Czy nie byłoby lepiej przyłączyć się do luterańskiego Kościoła 
ludowego i żyć w pełnej wspólnocie z innymi chrześcijanami?

Katolicy z innych krajów nierzadko nas pytają, dlaczego właściwie 
wielu z nas przeszło do Kościoła katolickiego, wobec faktu, że pod wie
loma względami stanowimy w Danii tylko niepozorną mniejszość. Dla
czego opuściliśmy Kościół luterański, który jest zakorzeniony w Danii, 
by przyłączyć się do znikomej mniejszości? Z drugiej strony inne grupy 
katolików z zagranicy bardzo nas chwalą za naszą wierność Kościoło
wi, nasze wytrwałe trwanie w diasporze i stosunkowo dużą frekwencją 
w kościołach.

Sprawy jednak nie są takie proste. Nie chodzi o to, czy my, katoli
cy, musimy się przystosować do sytuacji ogólnokościelnej czy też po
winniśmy lub musimy wycofać się do getta, aby móc przeżyć jako Koś
ciół lokalny w łonie Kościoła katolickiego. Dlatego warto zadać sobie 
poważnie pytanie: dlaczego tu jesteśmy? Co jest naszym zadaniem? Czy 
w obliczu obecnej pełnej szacunku postawy Kościołów wobec siebie 
mamy coś do zaoferowania Kościołowi luterańskiemu?

Państwo i Kościół w Danii
W 1949 r. w Danii wprowadzono demokratyczną konstytucję — 

duńską ustawę zasadniczą (Grundlov). Od tej pory panuje swoboda wy
znania. Jednak Kościół ewangelicko-luterański jest nadal narodowym 
Kościołem Danii i jako taki jest popierany przez państwo, tyle że teraz 
nazywa się „folkekirke” — Kościołem ludowym. Najwyższym prawo
dawcą dla Kościoła jest parlament, biskupów i proboszczów mianuje 
minister ds. kościelnych, aczkolwiek parafie mają duże prawo współde
cydowania przy wyborze lokalnego biskupa i proboszcza. Kościół lute
rański jest finansowany z podatku kościelnego i podatków państwo
wych. Wszyscy członkowie Kościoła płacą ten podatek kościelny, który 
przeciętnie wynosi do 2% dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Z uwagi na ścisły związek między Kościołem a państwem duchow
ny ewangelicki jest zarazem urzędnikiem stanu cywilnego. Świadectwo
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chrztu jest zarazem świadectwem urodzenia, małżeństwa zawarte w 
kościele są ważne również z punktu widzenia państwa.

W tym Kościele ludowym istnieją różne kierunki i ugrupowania. 
Dwie główne grupy wywodzą się z ubiegłego stulecia. Jedna z nich, to 
misja wewnętrzna, rodzaj pietyzmu (nie ma zatem nic wspólnego z mis
ją wewnętrzną w Niemczech), a druga to kierunek grundtvigowski, 
związany z duńskim teologiem, pisarzem i poetą N.F.S. Grundtvigiem 
(1783-1872).

Inspirację z działalności Światowej Rady Kościołów w Genewie 
czerpią i są nastawieni ekumenicznie zwykle młodsi wiekiem chrześci
janie i pastorzy. Główna trudność polega na tym, że nikt nie może wy
stępować w imieniu Kościoła ludowego. Dlatego też nie ma oficjalnych 
organów pełniących funkcję łącznika między Kościołem ludowym a in
nymi Kościołami w Danii, i nasze duńskie konferencje są organizowane 
„prywatnie” przez pojedyncze osoby i grupy w łonie i na zewnątrz Koś
cioła ludowego. Kościół ludowy jest dziś najwyżej kościelno-polityczną 
instytucją ramową, służącą wspieraniu ruchów ewangelicko-luterańs- 
kich!.

Od czasu wprowadzenia ustawy zasadniczej Kościół katolicki w 
Danii jest Kościołem niezależnym (wolnym), który musi się utrzymy
wać z własnych dochodów. Jednak również duchowni katoliccy są 
urzędnikami stanu cywilnego. Katolickie świadectwa chrztu i ślubu są 
tak samo ważne z punktu widzenia prawa cywilnego.

Na liczbę katolików składają się duńscy konwertyci, imigranci i — 
zwłaszcza w ostatnim okresie — uchodźcy, szczególnie z Polski, Wiet
namu i Ameryki Południowej. Niektórzy katolicy należą do starych ro
dzin katolickich, jednak na ogół, ze względu na dużą liczbę odchodzą
cych od Kościoła, rodziny pozostają katolickie tylko przez niewiele po
koleń.

Jako Kościół lokalny my, katolicy, tu w Danii mamy za zadanie być 
wzajemnie dla siebie Kościołem; dla wielu katolickich imigrantów i 
uchodźców mamy być ponadto namiastką ojczyzny. Ale to nie jest ła
twe. Z pewnością wszyscy oni należą do Kościoła katolickiego, ale zda
rzają się tu bardzo różne tradycje, które tylko z dużym trudem dają się 
ze sobą godzić. A nie są to jedyne napięcia.

Byłoby pięknie, gdyby katolicy „miejscowi” mogli pomóc „przyby
szom” w integracji dokonującej się w prawdziwie chrześcijański spo
sób; niestety jednak wielu „miejscowym” w rzeczywistości obce jest 
całe życie kiiituralne w Danii. W związku z tym problem ten przerasta 
siły większości parafii, nie mają one ani odwagi, ani siły, by uporać się z 
zadaniem, które przed nami stoi: ewangelizacją i inkulturacją.

Bez ekumenizmu nie ma drogi w przyszłość

Prawdę mówiąc, nie możemy zresztą dokonać tego sami; w gruncie 
rzeczy istnieje dla nas tylko taka możliwość, by zabrać się do ewangeli
zacji razem z luteranami. Z tego powodu działalność ekumeniczna —

1 Stosunki ze Światową Radą Kościołów i ze Światową Federacją Luterańską są utrzy
mywane za pośrednictwem Międzykościelnej Rady Duńskiego Kościoła Ludowego lub 
Duńskiego Krajowego Komitetu Światowej Federacji Luterańskiej, ale te organy nie 
mają oficjalnego statusu i ostatecznie są uważane za instytucje „prywatne”. Por. arty
kuł „Dania I”, w: T h eo lo g isc h e  R e a le n zy k lo p a e d ie , Berlin 1981, s. 300—317.
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wspólne modlitwy i wspólna praca — jest tak niezwykle ważna.
Można by nam wszakże zarzucić, że praca ekumeniczna leży nam 

na sercu tylko dlatego, że nas samych jest za mało. Niesłusznie, cenimy 
bowiem ekumenizm jako wartość samą w sobie, jednak nasza niewielka 
liczebność niewątpliwie wzmaga u wszystkich katolików motywację do 
działalności ekumenicznej. Jednakże większość katolików w naszym 
kraju tylko w niewielkiej mierze się tą działalnością interesuje. Stąd 
wynika oczywiście, że nasi „ekumeniści” mają podwójne zadanie: po
pieranie dialogu ekumenicznego zarówno z luteranami, jak i z własny
mi współwyznawcami.

Moim zdaniem — jak wyżej wspomniano — dla Kościoła katolic
kiego w Danii nie ma drogi w przyszłość bez dialogu i ścisłej współpra
cy z Kościołem luterańskim. Współpraca ta została już zresztą zapoczą
tkowana. Kościół katolicki jest od lat członkiem Rady Ekumenicznej w 
Danii. Katoliczka, dr fil. Eva Nordentoft, jest przewodniczącą Centrum 
Ekumenicznego w Aarhus, a katolik, autor tego artykułu, reprezentuje 
w Radzie Ekumenicznej Duńską Służbę Kościelną. Tu w Aarhus jesteś
my także członkami „Rady Parafii w Aarhus”, organizującej nabożeńs
twa ekumeniczne i małe konferencje. Jednak chociaż w tych gremiach i 
za ich pośrednictwem dialog już się zaczął, to musi być jeszcze znacznie 
rozszerzony.

Do osiągnięcia tego jest nieodzowne, byśmy z jednej strony głębiej 
uświadomili sobie szczególne bogactwa naszego Kościoła, aby było dla nas 
jasne, kim właściwie jesteśmy i co możemy zaoferować innym — a z drugiej 
musimy być wyczuleni na to, czego możemy się nauczyć od innych.

W porównaniu z Kościołem luterańskim w Danii mamy bogatą li
turgię i związaną z tym teologię, którą możemy udostępnić naszym sio
strom i braciom. Możemy także wskazać na naszą różnorodną tradycję 
modlitwy (ćwiczenia duchowe, medytacja, życie klasztorne); robimy to 
też już od kilku lat. Na koniec również nasza eklezjologia mogłaby 
mieć niemałe znaczenie. Uważam zatem za bardzo ważne, by katolicy w 
Danii zrozumieli, jak dalece postawione przed nami wymagania wykra
czają dziś poza jakiekolwiek tematy dialogu. Nałożono na nas zadanie 
dawania świadectwa, że Kościół Boży cierpi z powodu podziału, i że 
czujemy się odpowiedzialni za rozłam w wierze i za przywrócenie jed
ności. Innymi słowy, nasza obecność tu w Danii oznacza pewnego ro
dzaju wyzwanie zarówno dla Kościoła, mającego większość w tym kra
ju, jak i dla naszego całego Kościoła katolickiego. Czy się nam uda być 
obecnymi w sensie tego podwójnego wyzwania, to inna sprawa...

Nie jestem kompetentny, by wiedzieć, co mogą czy chcą udostępnić 
nam luteranie, ale sądzę, że Kościół luterański jest szczególnie silny w 
trzech następujących dziedzinach: w pojmowaniu Biblii jako Słowa 
Bożego skierowanego do każdego z nas; w rozumieniu, że łaska jest da
rem Bożym i że Bogiem nie można dysponować; w mało hierarchicznym 
ujmowaniu struktury Kościoła. Ten trzeci punkt mógłby nam pomóc w 
popieraniu dialogu w łonie Kościoła.

Jeśli pragnienie dialogu i wzajemnego zrozumienia wśród chrześci
jan obu wyznań będzie naprawdę rosło, to dobrym punktem wyjścia do 
rozmów byłaby np. deklaracja z Limy. Moglibyśmy wówczas wspólnie 
zacząć głosić Chrystusa. Ale to zaraz pociąga za sobą całą kwestię 
wspólnej eucharystii i interkomunii, ponieważ sprawowanie euchary
stii jest w wieloraki sposób najlepszym wspólnym głoszeniem Chrystu
sa — albo powinno nim być.
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Inkulturacja na zasadzie wzajemności

Jeśli taka będzie wola Boża, to wszystkie te inicjatywy przygotują 
drogę do wzajemnego uznania i współpracy. Ale głębszej jedności jesz
cze się przez to nie osiągnie. Bez inkulturacji oba kościoły nie obwiesz
czą prawdziwej jedności.

Co to jest inkulturacja? Jeśli inkulturacją nazwiemy wzajemne 
otwarcie się na siebie dwu kultur lub tradycji kulturowych2, to takie 
określenie scharakteryzuje nasz problem. W obecnym dialogu pytania 
teologiczne nie-są bowiem najważniejsze.

Wielka praca, prowadzona przez Komisję Luterańsko-Katolicka3 
ukazała, że wielu teologów po obu stronach jest w rzeczywistości zgod
nych co do podstawowych problemów. Jeśli jednak tak jest, to dlaczego 
w torowaniu drogi do jedności nie działają żadne mocniejsze siły? Bie
rze się to, moim zdaniem, stąd, że obie strony za bardzo trzymają się 
swej odrębności kulturowej i boją się utraty tożsamości.

Kościół duński ze swej istoty bardzo głęboko tkwi korzeniami w 
wydarzeniach okresu Reformacji i wyrosłej z niej kultury. Jeśli zatem 
teolodzy, duchowni i ludzie świeccy o ekumenicznym nastawieniu 
przyznają, że mogą się wiele nauczyć od katolików, np. jeśli chodzi o 
rozumienie sakramentów, o liturgię itp., to jednak zawsze zgłaszają ja
kieś zastrzeżenie, często sztuczne, aby móc uzasadnić istnienie Kościoła 
luterańskiego i swe w nim członkostwo i zachować własną tożsamość. 
Te zastrzeżenia mogą dotyczyć usprawiedliwienia, czci świętych lub 
czyśćca.

Z pozoru najbardziej przekonywająco status quo da się uzasadnić, 
kiedy zaczyna się mówić o problemie urzędu — zwłaszcza urzędu pa
pieskiego — i można tu wykazać brak jedności. Chociaż wielu przyzna
je, że Kościół posiada autorytet nauczający (np. pierwszych osiem sobo
rów), to nie wyciągają z tego żadnych konsekwencji. Najwyżej próbuje 
się popierać rozwój eklezjologii we własnym Kościele i dawać jej wy
raz. Za taką postawą kryje się obawa, że uznanie przez Danię wspólne
go najwyższego urzędu nauczycielskiego pociągnęłoby za sobą unifor- 
mizm, który mógłby wyrwać Kościół duński i jego członków z istnieją
cego kontekstu kulturalnego. Do tego dochodzi fakt, że katolicki urząd 
nauczycielski sam jest zakorzeniony w określonej kulturze, która dosło
wnie znajduje się poza naszym krajem i wykazuje wyraźne cechy cen
tralistyczne.

Sytuację utrudnia fakt, że wielu katolików i w Danii, i gdzie indziej

2 Por. Oluf Bohn, The Mission of the Local Church and the Inculturation of the Gospel, w: 
Joseph Lange, Mary Motte (wyd.), Mission in Dialogue, Orbis Books, Maryknoll, New 
York 1982, s. 490: „W ’’postchrześcijańskiej” Europie zachodniej inkulturacja jest, z je
dnej strony, procesem, w którym Kościół lokalny odnawia się przez świadomy powrót 
do wyzwalającej i jednającej wyjątkowości Chrystusa. Z drugiej strony, ten sam Koś
ciół lokalny musi nauczyć się stawiać czoło nowym doświadczeniom i /lub zmianom, 
zachodzącym w kulturze, do której należy, z tak pełnym miłości szacunkiem, by te do
świadczenia i zmiany, nie tracąc swej tożsamości kulturowej i historycznej, otwarły 
swą własną wyjątkowość (specyfikę) na wyjątkowość Chrystusa.”

3 Por. dokumenty Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko-Luterańskiej: Wieczerza Pańska, 
w: S.C. Napiórkowski: Wszyscy pod jednym Chrystusem. Ogólnokościelny dialog kato- 
licko-luterański, część 1: lata 1965—1981, Lublin 1985 s. 141—167; Urząd duchowny w 
Kościele, „SiDE” 1987 nr 1 s. 40—69.
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wykazuje niewielkie zrozumienie tego, iż w jakiś sposób jesteśmy 
współodpowiedzialni za konsekwencje anomalii, które doprowadziły 
do Reformacji, i musimy je ponosić. Dlatego również po stronie katolic
kiej panuje zbyt małe zrozumienie, że nie można po prostu przeskoczyć 
450 lat historii Kościoła, lecz że z całą powagą trzeba je uwzględnić w 
przyszłym dialogu.

Nie ruszymy zatem z miejsca, jeśli nie uświadomimy sobie, że chodzi 
tu o zadanie wzajemnej inkulturacji. Chodzi mianowicie o spotkanie się 
dwu tradycji. Katolicy i luteranie muszą spróbować przyswoić sobie punkty 
widzenia drugiej strony i w ten sposób zżyć się z jej tradycją kulturową. Tak 
więc trzeba by np. zadać pytanie: jaką rolę gra czytanie Biblii jako zjawisko 
kulturowo-religijne? Jaką rolę gra, nie tylko teologicznie, lecz także jako zja
wisko całościowe, oddawanie czci świętym? W ten sposób katolicy i luteranie 
powinni podchodzić do wszystkich innych problemów: do problemu urzędu, 
eucharystii, nauki o usprawiedliwieniu, do kwestii, czy Kościół luterański 
jako taki nie posiada pewnego rodzaju urzędu nauczycielskiego, do pytania
0 potrzebę wspólnego urzędu nauczycielskiego itd.

Na te problemy powinno rzucać jakieś światło wspólne życie. Dzie
je się tak np. w „Otwartej Rodzinie”, należącej do centrum ekumenicz
nego w Aarhus. Tu co tydzień spotykają się rodziny, z dziećmi lub bez, i 
osoby samotne różnych wyznań na nabożeństwo, wspólny posiłek i 
uczestnictwo w różnych atrakcyjnych programach. Nabożeństwo jest 
przy tym naprawdę centralnym punktem wszystkich działań. Modlimy 
się tu i dyskutujemy, smucimy się i świętujemy, ale chociaż traktujemy 
się jak rodzina, mamy też równie dobre kontakty ze swoimi parafiami 
katolickimi i ewangelickimi, w których wielu ludzi pełni różne służby.

Jak to wszystko będzie się dalej rozwijać, to tajemnica Boża. Dlate
go jest niemożliwe udzielenie odpowiedzi na pytania takie, jak: ile z 
mojej tradycji przetrwa? Być może powstanie nowa tradycja, nie jako 
kompromis czy mieszanina obu tradycji, lecz w ten sposób, że wyrośnie 
z nich coś zupełnie nowego.

Trzeba więc chyba zgodzić się na to, iż — jako etap pośredni — ze 
wspólnego wyznania, że „Jezus z Nazaretu jest Panem wywyższonym” 
wypływa na razie wzajemne uznanie obu tradycji.

Ale to nie wszystko. My, katolicy, musimy również rozpocząć dialog z 
przybyłymi do nas uchodźcami-katolikami, aby sprawić, by mogli rozumieć 
nasze rozmowy ekumeniczne. W przeciwnym razie albo nie osiągniemy jed
ności, albo, w najgorszym razie, dojdzie do nowego podziału Kościoła.

Na koniec, zarówno w dobrze rozumianym własnym interesie, jak
1 z troski o jedność chrześcijan trzeba pamiętać o naszych „nie tak 
związanych z Kościołem” siostrach i braciach w zeświecczonej Danii. 
Również tu istnieje wielka potrzeba inkulturacji. Oba Kościoły muszą 
przebudzić się i dostrzec, że obecne życie kulturowe jest im obce. Do
piero wówczas, gdy wspólnie, z całym szacunkiem będą umiały zwrócić 
się do niechrześcijan czy do Duńczyków bezwyznaniowych, będą miały 
możność dokonania niezbędnych korekt w praktyce i w nauczaniu.

Stoją przed nami ogromne problemy. Łatwiej jest wycofać się do 
getta i żyć tylko przeszłością. Ale wtedy chrześcijaństwo straci wszelką 
wiarygodność.

Oluf Bohn
(Przekład za „Orientierung”, Zürich 1987 nr 15—16)

Tłum.: Joanna Kruczyńska
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Za coś wyjątkowego uważa się pewne ugrupowanie ekumeniczne, 
powołane do życia przez francuskiego duchownego Paula Couturiera: 
„Groupe de Dombes” („Grupę z Dombes”), która w 1987 roku obcho
dziła 50-lecie swego istnienia. Do grupy należy 40 francuskich katoli
ków i protestantów, księży i pastorów. Członkowie ewangeliccy to w 
dwóch trzecich ewangeliccy reformowani, a w jednej trzeciej luteranie.

Oryginalność i pionierski charakter grupy wynika z jej całkowitej 
autonomii i z niewzruszonej przyjaźni łączącej jej członków. „Dombiś- 
ci”, jak się sąmi nazywają, nie mają ani pełnomocnictw swoich Kościo
łów, ani oficjalnego statusu kościelnego. Są więc nadal „wolnymi 
strzelcami” ekumenizmu europejskiego.

Po dyskusjach na temat Kościoła, Ducha Św., urzędu i sakramen
tów „dombiści” od 1966 r. dogłębniej zajmowali się sprawą interkomu- 
nii i we wrześniu 1971 r. przyjęli uzgodniony tekst o sakramencie Stołu 
Pańskiego, do którego dołączono jeszcze „pasterską zgodność poglą
dów”. W 1967 r. podjęto na nowo rozmowy o urzędzie i w 1972 r. tak 
samo przyjęto uzgodniony tekst w tej kwestii. Następnie prace nad sa
kramentami i urzędami (1985 r.) pozwoliły na przeprowadzenie dialogu 
międzywyznaniowego, który ogólnie umocnił grupę i nałożył na nią rolę 
pionierów ekumenizmu. Dwa ostatnie teksty z Dombes i poprzedzające 
je dokładne prace przygotowawcze znajdują się w wyraźnej wzajemnej 
zależności z międzynarodową dyskusją na temat eucharystii i urzędu. 
Odnosi się to przede wszystkim do dwóch dokumentów Komisji „Wiara 
i Ustrój” Światowej Rady Kościołów: „Eucharystia w myśli ekumenicz
nej” i „Urząd ordynowany w perspektywie ekumenicznej”. Oba te tek
sty spotkały się ponadto z dużą uwagą we Francji, zwłaszcza wśród teo
logów katolickich. Grupy międzywyznaniowe (np. małżeństwa miesza
ne, ekumeniczne koła robocze) odebrały je jako otwierającą nowe mo
żliwości, praktyczną pomoc.

W ostatnich latach „dombiści” podejmują także wielkie problemy, 
jak rola Biblii, łaska lub orzeczenia potępiające. Dialog teologów obra
ca się dziś, ich zdaniem, głównie wokół pojmowania urzędu, zwłaszcza 
wokół urzędu biskupa Rzymu (urzędu Piotrowego).

Po 50 latach istnienia „dombiści” uważają, iż zbliżają się do 
„szczytu”. We wszystkich tych staraniach widzą jednak również strome 
„zbocze” sporów teologicznych. Punktem ciężkości ich działalności 
ekumenicznej jest dziś bardziej niż kiedykolwiek przedtem poszukiwa
nie „zgodności etycznej”. „Groupe de Dombes” chce, według słów jej 
obu obecnych przewodniczących, pastora Alaina Blancy i ojca Mauri- 
ce’a Jourjona, pielęgnować zarówno wspólne świadectwo Kościołów, 
jak i zbliżenie teologiczne. Wspólne stanowisko Kościołow w sprawach 
pokoju, zwalczania bezrobocia, rasizmu i innych współczesnych pro
blemów społecznych stanowi odpowiedź na postawę szerokiej opinii 
publicznej.

„Dombiści” są też zdania, że utworzona niedawno Rada Kościołów 
Chrześcijańskich we Francji to droga we właściwym kierunku i dla 
nich, i dla ekumenizmu w ogóle; jednak odmienne stanowisko bisku
pów protestanckich i katolickich wobec problemów współczesnego
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świata, jak zbrojenia nuklearne lub sztuczne zapłodnienie, ukazuje tru
dność takiej drogi.

Tak więc, zdaniem grupy z Dombes, wszelki postęp ekumeniczny 
zostanie zablokowany, jeśli w Kościołach chrześcijańskich nie dokona 
się przemiana, metanoia. Kościoły nie osiągną jedności tylko przez po
rozumienie między teologami. Potrzebne jest prawdziwe nawrócenie. 
Każdy Kościół musi dokonać samokrytyki i dostrzec miejsca, w których 
popełnia błędy. Wołanie o pomoc staje się tu krzykiem alarmowym. 40 
„dombistów” chciałoby dożyć dnia, w którym wszystkie ich starania o 
jedność przyniosą skutek.

J. Georg Schütz

(Przekład za: KNA — ’’Ökumenische Information” nr 42 z 14 października 1987 r.)

T łu m . Jo a n n a  K r u c z y ń s k a
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Z zagranicy

— W dniu 1 stycznia w bazylice św. Jana na Lateranie, w ramach wielkiego europej
skiego zgromadzenia młodzieży (z udziałem ok. 25 000 młodych ludzi z całej Europy, w 
tym ok. 800 dziewcząt i chłopców z Polski), zorganizowanego przez Ekumeniczną Wspól
notę Taize we Francji, założyciel i przełożony tej wspólnoty brat Roger Schutz ogłosił na
zwiska zdobywców dorocznych nagród im. Mahatmy Gandhiego. Jednym z trojga laurea
tów tej nagrody został redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” Jerzy Turowicz. 
Nagroda im. Gandhiego została ustanowiona dwa lata temu. Pierwszą jej laureatką była 
w r. 1986 pani Aniela Urbanowicz z Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, zasłużo
na w dziedzinie działalności na rzecz zjednoczenia chrześcijan (sylwetkę jej zamieściliś
my w n r 4 z  1986 r.). Brat Roger tak mówi o charakterze tej nagrody: ... wszędzie na świę
cie, osoby nieraz żyjące w ukryciu i nieznane, poświęcają się pracy nad zwiększeniem  
zaufania między ludźmi, a poprzez zaufanie budowania pokoju. Ustanowienie nagrody 
im. Gandhiego ma na celu wyrażenie tym osobom wdzięczności. Nagroda jest honorowa, 
nie obejmuje żadnej kwoty pieniędzy, jest pisemnym świadectwem, które dzieci z różnych 
kontynentów doręczą osobom nagrodzonym. Obok J. Turowicza laureatami nagrody zo
stały dwie kobiety: 26-letnia mieszkanka Haiti, Margarette Julien, z miłością oddająca 
się pracy wśród najbiedniejszych, i Etiopka, Adjebouch, trędowata (obie nogi amputowa
ne), matka rodziny, porzucona przez męża 11 lat temu, gdy została dotknięta trądem.

— W Ariccia k. Rzymu odbyło się w dniach 2—9 stycznia spotkanie oficjalnych 
przedstawicieli Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych i Kościoła Rzymskoka
tolickiego. Było to piąte spotkanie w ramach drugiej rundy dialogu. Pierwsza runda dia
logu, która przypadła na lata 1970—1977, zakończona została ogłoszeniem dokumentu: 
„Obecność Chrystusa w Kościele i w świecie” (polski przekład opublikowaliśmy w nr 1 z 
br.). Druga runda toczy się pod hasłem: „Kościół — lub Boży, ciało Chrystusa, świątynia 
ludu Bożego”. Podczas obecnego posiedzenia przygotowano ostateczny tekst dokumentu, 
który ma być odzwierciedleniem rozmów prowadzonych w latach 1984—1988. Członków 
Wspólnej Komisji Katolicko-Reformowanej przyjął na audiencji papież Jan Paweł II. 
Przedstawiciel strony reformowanej dr Lewis Mudge stwierdził przy tej okazji, że w trak
cie pięcioletniej pracy zastanawialiśmy się nad tym, co wspólnie możemy wyznawać, co 
może nas doprowadzić do dogmatycznych konwergencji, a co w dalszym ciągu pozostanie 
czynnikiem dzielącym oba nasze Kościoły. Papież w odpowiedzi udzielił poparcia prowa
dzonym rozmowom: Chciałbym powtórzyć, co w 1982 r. napisałem dr Jamesowi McCor- 
dowi, ówczesnemu prezydentowi Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych, w od
niesieniu do wcześniejszej fazy dialogu: droga, którą poszliśmy wspólnie, nie dopuszcza 
powrotu, można iść nią tylko do przodu. Wasz dialog nie odbywa się w próżni, lecz posia
da poparcie wielu czynników, które ukazują realną, choć jeszcze niedoskonałą wspólnotę, 
która już istnieje między nami...
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— Światowa Rada Kościołów opublikowała 4 stycznia wyniki swoich badań nad 
stanem wolności religijnej w świecie. Wynika z nich, że przekonania religijne są coraz 
częściej przyczyną konfliktów politycznych. Toteż Rada zaleca Kościołom członkowskim, 
aby bardziej samokrytycznie oceniały własną rolę odgrywaną w wojnach i innych kon
fliktach. Dyrektor Komisji Kościołów ds. Międzynarodowych ŚRK, Ninan Koshy, 
oświadczył, że Rada będzie coraz częściej wykorzystywać swój mandat do strzeżenia wol
ności religijnej w tym celu, aby krytykować Kościoły tam, gdzie są one współodpowie
dzialne za brak wolności i konflikty. Jego zdaniem, Kościoły winny zastanawiać się nad 
tym, w jakiej mierze w ich krajach religia wspiera nacjonalizm lub ponosi odpowiedzial
ność za społeczno-polityczną i ekonomiczną niesprawiedliwość. Studium ŚRK stwierdza,
że wolności religijnej nie wolno nigdy oddzielać od innych praw człowieka.

%

— W miejscowości Odenbüll na wyspie Nordstrand (RFN) odbyło się 6 stycznia po 
raz pierwszy wspólne nabożeństwo luteranów i starokatolików. Przy tej okazji biskup lu- 
terański Karlheinz Stoll powiedział: M y, ja k o  K o ś c ió ł  re fo rm a c y jn y , z  in n y m  K o śc io łe m ,  
k tó r y  z  w y ją tk ie m  d o g m a tó w  p a p ie s k ic h  u zn a je  w  p e łn i  tr a d y c ję  k a to lic k ą , o s ią g n ę liś m y  
ta k ą  z g o d n o ś ć  p o g lą d ó w , k tó r a  u m o ż liw ia  n a m  d a n ie  p o z y ty w n e j  o d p o w ie d z i  n a  p y ta n ie  
d o ty c z ą c e  p r a w d z iw e g o  n a b o ż e ń s tw a  i p r a w d z iw e g o  s a k ra m e n tu . Właśnie Kościół Staro
katolicki — mówił dalej bp Stoli — posiada tradycję, która w dużej mierze pokrywa się z 
tradycją Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego. Oba Kościoły nie mają urzędu nauczają
cego, ich nauczycielem jest Chrystus. Uroczystemu nabożeństwu eucharystycznemu prze
wodniczył biskup starokatolicki Sigisbert Kraft.

— Z inicjatywy Wydziału Wydawniczego Patriarchatu Moskiewskiego i Zrzeszenia 
Publicystyki Ewangelickiej w RFN odbyło się w Moskwie w dniach 10—13 stycznia mię
dzynarodowe sympozjum teologów i publicystów z Bułgarii, Finlandii, Francji, Węgier, 
Włoch, USA i ZSRR. Obrady toczyły się pod hasłem: „Wezwanie do pokoju”. W wygło
szonych referatach mówiono o mechanizmach decydujących o przepływie informacji, 
współdziałaniu teologii i publicystyki oraz o roli języka. Jeden z referentów zdefiniował 
pokój jako stan, który umożliwia s w o b o d n e  r o z w ija n ie  tw ó r c z y c h  s i ł  n a r o d ó w  i p r o w a 
d z e n ie  d ia lo g u  m ię d z y  k u ltu r a m i. Pod tym względem dużą rolę ma do odegrania Kościół, 
gdyż posłannictwo chrześcijańskie jest w swojej istocie posłannictwem o pokoju. Uczest
nicy sympozjum poinformowani zostali o stanie przygotowań do obchodów jubileuszu 
1000-lecia chrztu Rusi. Drugie sympozjum teologów i publicystów naszego kontynentu 
odbędzie się w RFN w 1989 r.

— W Los Angeles (USA) obradowała w dniach 16—25 stycznia Komisja Programu 
Zwalczania Rasizmu Światowej Rady Kościołów. Stwierdzono, że punktem ciężkości 
pracy Komisji będzie w dalszym ciągu sytuacja w Afryce południowej. W uzasadnieniu 
tej decyzji powiedziano, że w Republice Południowej Afryki czarna ludność jest elimino
wana w dalszym ciągu z procesu podejmowania decyzji politycznych. Szczególną uwagę 
poświęca się także losowi pierwotnej ludności Australii, tzw. aborygenom, a to w związku 
z uroczyście obchodzoną 200 rocznicą istnienia „białej” Australii. ŚRK przyłącza się tu
taj do pochodzących z samej Australii głosów, które zwracają uwagę na krzywdy wyrzą
dzone ludności pierwotnej w przeszłości, krzywdy nie naprawione do dnia dzisiejszego. 
Członkowie Komisji mieli też możność zapoznania się z problemami rasowymi w USA, 
zwłaszcza z trudnościami, na jakie w swoim rozwoju napotyka tam ludność pochodzenia 
indiańskiego, afrykańskiego i azjatyckiego.

— Światowa Rada Kościołów zaleca swoim Kościołom członkowskim gruntowne 
przemyślenie na nowo swej postawy wobec energii jądrowej. W opublikowanym w Gene
wie 18 stycznia raporcie Wydziału ds. Kościoła i Społeczeństwa czytamy, iż w ostatnich 
latach nie udało się rozwiązać problemu zagrożenia ludzi przez radioaktywność, tak że 
zachodzi potrzeba podjęcia na nowo dyskusji nad popieranym dotychczas przez ŚRK po
kojowym wykorzystaniem energii atomowej. Zdaniem ŚRK, dyskusja nad tą kwestią
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winna odbywać się w ramach przygotowań (tzw. procesu koncyliamego) do Światowej 
Konferencji na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Zachowania Stworzenia.

— Na zaproszenie prymasa Irlandii, kard. Thomasa 0 ’Fiaicha, w dniach 18—21 sty
cznia przebywa! w Irlandii Północnej i w Republice Irlandii prymas Polski, kard. Józef 
Glemp. Głosił on tam słowo Boże podczas nabożeństw ekumenicznych odbywających się 
w ramach obchodów Powszechnego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nabożeń
stwa te odbywały się zarówno w świątyniach katolickich jak i protestanckich. Po powro
cie do kraju kard. J. Glemp oświadczył, iż jego wizyta miała głównie charakter duszpa
sterski i ekumeniczny. Dodał również, że w napiętej sytuacji społecznej, panującej w Ir
landii, nie spotkał się z oznakami wrogości, wyrażającymi sprzeciw wobec jego wizyty.

— Przy Konferencji Kościołów Europejskich ukonstytuował się nowy Komitet ds. 
Pokoju, Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jego pierwsze posiedzenie odbyło się w Ge
newie w dniach 21—24 stycznia. W skład Komitetu, którego przewodniczącym został 
prof. Pertti Pesonen z Finlandii, weszło 17 osób. Komitet zajmować się będzie przede 
wszystkim zwalczaniem dyskryminacji politycznej mniejszości narodowościowych oraz 
prześladowań ze względów religijnych. Poświęci także uwagę sprawie nadmiaru produk
tów żywnościowych w Europie Zachodniej w obliczu panującego głodu w świecie, pro
blemowi równych szans w uzyskaniu pracy, rozbrojeniu, prawom człowieka i tworzeniu 
zaufania. Przedmiotem uwagi pozostanie także kwestia wcielania w życie uchwał Konfe
rencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

— Światowa Rada Kościołów ogłosiła dekadę lat między 1988al998  okresem „soli
darności Kościołów z kobietami”. Sekretarz generalny ŚRK dr Emilio Castro oświadczył 
22 stycznia w Genewie, iż mimo wszelkich wysiłków podejmowanych w ostatnich dzie
sięcioleciach, w większości krajów trwa w dalszym ciągu dyskryminacja kobiet. Castro 
wyraził ubolewanie, że obchodzona w latach 1975—1985 przez ONZ dekada kobiet wnio
sła tylko niewielki wkład do poprawy sytuacji społecznej kobiety. Dlatego Kościoły mu
szą przejąć większą odpowiedzialność w tej kwestii. Castro podkreślił w tym kontekście 
prawo kobiet-teologów do czytania Biblii pod kątem „własnych wyobrażeń i doświad
czeń”.

— W związku z 50 rocznicą III Światowej Konferencji Misyjnej w Tambaram (Indie) 
odbyła się w tej miejscowości, w dniach 23—25 stycznia, jubileuszowa uroczystość. Pod
czas nabożeństwa dziękczynnego przemawiał Lesslie Newbigin, wieloletni misjonarz i bi
skup w Indiach południowych, przewodniczący Międzynarodowej Rady Misyjnej w okre
sie, w którym przystąpiła ona do Światowej Rady Kościołów (III Zgromadzenie Ogólne w 
New Delhi w 1961 r.). Newbigin nazwał konferencję w Tambaram wielkim symbolem n o w e 
go  c h rze śc ija ń s tw a , symbolem,* który pojawił się w innej niż s ta re  c h rze śc ija ń s tw o  Europy 
części świata. Zasługą Tambaram było podkreślenie in teg ra ln o śc i p o s ła n n ic tw a  c h rześc ija ń 
sk ieg o  oraz odejście od s zk o d liw e g o  s y n k r e ty z m u  chrześcijaństwa i kultury zachodniej.

— Dnia 25 stycznia, na zakończenie Powszechnego Tygodnia Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan, papież Jan Paweł II odprawił uroczystą Mszę św. w rzymskiej bazylice Św. 
Pawła za Murami. W wygłoszonej homilii papież stwierdził: J est m o im  g o rą cy m  ż y c z e n ie m , 
b y ś m y  w s z y s c y  p r z y g o to w a li  s ię  d o  d u c h o w e g o  u d z ia łu  w  ty m  w ie lk im  ś w ię c ie  n a s z y c h  
b ra c i p r a w o s ła w n y c h  i k a to lik ó w , b ę d ą c y c h  d z ie d z ic a m i św . W ło d z im ie r z a , b y ś m y  o d p o 
w ie d n io  d o c e n ili  w ie lk ie  z n a c ze n ie  k o śc ie ln e , e k u m e n ic z n e  i k u ltu r o w e  te g o  w y d a r z e n ia .  
Papież stwierdził dalej: M yśl n a sza  z w r a c a  s ię  p r z e d e  w s z y s tk im  k u  s io s tr z a n e m u  K o ś c io 
ło w i P a tr ia r c h a tu  M o sk ie w sk ie g o , k tó r y  p r z e ją ł  d u ż ą  c zę ś ć  c h r ze śc ija ń sk ie g o  d z ie d z i 
c tw a  d a w n e j R u si K ijo w s k ie j .  C a ła  w s p ó ln o ta  k a to l ic k a  w  o so b ie  b is k u p a  R z y m u  p r z e k a 
z u je  te m u  K o ś c io ło w i p o c a łu n e k  p o k o ju  P a n a  w  te j  u r o c z y s te j  g o d z in ie  je g o  h is to r ii .  O b y  
p a m ię ć  o c h rzc ie  ś w ..  W ło d z im ie r z a  o ż y w iła  ś w ia d o m o ś ć  ty c h  b a r d zo  ś c is ły c h  w ię z ó w  
w s p ó ln o ty , ja k ie  ju ż  n as łą c zą  z  n a s z y m i b ra ćm i p r a w o s ła w n y m i.



KRONIKA 119

— Podczas audiencji dla członków watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześ
cijan (początek lutego) papież Jan Paweł II podkreślił, że zachodzi potrzeba (jfcnożenia w 
łonie Kościoła Rzymskokatolickiego wysiłków na rzecz jedności chrześcijan. Tylko w ten 
sposób można będzie osiągnąć postęp w uzgodnieniu poglądów w dziedzinie wiary z roz
łączonymi chrześcijanami. Papież wyraził radość, że przez dialog teologiczny jak i przez 
pogłębienie stosunków braterskich z oddzielonymi chrześcijanami można już było osiąg
nąć postęp w niwelowaniu różnic. Papież zapowiedział opublikowanie znowelizowanego 
„Dyrektorium ekumenicznego”. Chodzi tu o ogłoszone w latach 1967 i 1970 wytyczne do
tyczące współpracy Kościoła Rzymskokatolickiego z chrześcijanami innych wyznań.

— Sekcja Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie zorgani
zowała w dniach 3 i 4 lutego VII Sympozjum Ekumeniczne poświęcone Sprawom Pokoju. 
Referentami byli m.in.: polityk Partii SPD z RFN Erhard. Eppler, sekretarz generalny 
Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej ks. dr Lubomir Mirejovsky oraz brat Betto z Bra
zylii, jeden z czołowych przedstawicieli tzw. teologii wyzwolenia. Z Polski w sympozjum 
uczestniczył dr Karol Karski ze „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”.

— Ks. dr Gerhard Bassarak, emerytowany profesor Sekcji Teologii Ewangelickiej 
Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie, wiceprezydent Chrześcijańskiej Konferencji Po
kojowej, ukończył 3 lutego 70 rok życia. Jubilat, który urodził się na Mazurach w Wiel
barku, wniósł duży wkład w sprawę pojednania między Polakami a Niemcami. Na na
szych łamach (1985 nr 2) opublikował on artykuł pt. „Ekumeniczne znaczenie Chrześcijań
skiej Konferencji Pokojowej”.

— Światowa Rada Kościołów wyraziła zaniepokojenie z powodu wzrostu „przemocy 
i brutalnego ucisku” w Namibii. W ogłoszonej 3 lutego publikacji Rada stwierdza, że wie
le niewinnych osób, w tym także duchownych i współpracowników kościelnych, padło w 
ostatnim czasie ofiarami różnych prześladowań. „Kolonialistyczna kontrola” RPA nad 
Namibią pozostawia liczne ślady „krwi, zniszczenia i pogwałcenia praw człowieka”. 
„Terroryzm państwowy”) stosowany wobec mieszkańców kraju, zaczyna obejmować co
raz częściej Kościoły angażujące się przeciw apartheidowi. Podczas otwarcia nowej szko
ły policja przepędziła gazem łzawiącym wiernych zgromadzonych na nabożeństwie. Co
raz częściej napada się na biura kościelne, pastorów zamyka się bez aktów oskarżenia w 
więzieniach i odcina się ich od wszelkich kontaktów z rodzinami. ŚRK wzywa „społecz
ność międzynarodową” do szybkiego działania przeciw rządowi w Pretorii.

— Światowa Federacja Luterańska skierowała 4 lutego do patriarchy Pimena orę
dzie z okazji 1000-lecia chrztu Rusi. W orędziu tym podkreśla się twórczy wkład Rosyjs
kiego Kościoła Prawosławnego do rozwoju swego kraju. Dokument wspomina z wdzięcz
nością poparcie, jakiego prawosławie rosyjskie udziela tym chrześcijanom, którzy w 
Związku Radzieckim (w republikach nadbałtyckich i w Azji środkowej) wyznają wiarę 
luterańską. Orędzie stwierdza dalej, że dialog luterańsko-prawosławny, prowadzony od 
10 lat na płaszczyźnie światowej, uzyskał wielkie znaczenie. W konkluzji czytamy: Jesteś
my przekonani, że dialog ten wniesie wkład do jedności Kościoła i pokoju na świecie.

— W Gallneukirchen (Austria) odbyło się w dniach 4—7 lutego spotkanie przedsta
wicieli Kościołów luterańskich, reformowanych i ewangelicko-unijnych z Europy połud
niowej — sygnatariuszy tzw. Konkordii Leuenberskiej. W myśl tej Konkordii, zawartej w 
1973 r., jej sygnatariusze z niemal wszystkich krajów Europy zobowiązali się do prakty
kowania wspólnoty kazalnicy i ołtarza. Celem obecnego spotkania było rozważenie kro
ków prowadzących do pełnej wspólnoty kościelnej między Kościołami wywodzącymi się 
z Reformacji XVI w. Uwagę skoncentrowano na związku między nauką o Komunii św., 
praktyką i wspólnotą komunijną. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kościołów z 
RFN, Jugosławii, CSRR, Włoch, Węgier, Francji, Rumunii i Austrii.

— W Mediolanie odbyło się w dniach 8—9 lutego posiedzenie Wspólnego Komitetu
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Konferencji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji Episkopatów Europy. Przedmio
tem obrad były dwie sprawy. Najpierw zajęto się przygotowaniem IV Europejskiego Spo
tkania Ekumenicznego, które w dniach 27 września — 2 października br. odbędzie się w 
Erfurcie (NRD). Głównym tematem spotkania będzie prośba z Modlitwy Pańskiej 
„Przyjdź Królestwo Twoje”. Weźmie w nim udział po 40 przedstawicieli każdej strony. 
Drugim punktem porządku obrad było przygotowanie Europejskiego Zgromadzenia 
Ekumenicznego pod hasłem: „Pokój i sprawiedliwość”, które odbędzie się w dniach 15— 
21 maja 1989 r. w Bazylei (Szwajcaria). Stwierdzono, że zgromadzenie w Bazylei winno 
być w pierwszym rzędzie spotkaniem przedstawicieli Kościołów całego kontynentu zwo
łanym w celu złożenia świadectwa, że wolą Kościołów jest angażowanie się, w ramach ich 
możliwości, na rzecz pokoju i sprawiedliwości. W zgromadzeniu weźmie udział 700 dele
gatów.

— Światowa Rada Kościołów oskarżyła rasistowski rząd w Republice Południowej 
Afryki o coraz brutalniejsze postępowanie z dziećmi murzyńskimi. Dyrektor Komisji Ko
ściołów ds. Międzynarodowych ŚRK Ninan Koshy oświadczył 11 lutego przed Komisją 
Praw Człowieka ONZ w Genewie, że rząd RPA chce zniszczyć opozycję polityczną przez 
złamanie ducha i odebranie odwagi czarnym dzieciom. Koshy przytoczył przykłady dzieci 
zamordowanych przez policję południowoafrykańską. Z badań przeprowadzonych przez 
ŚRK wynika, że 93% wszystkich więźniów poddaje się torturom.

— W miejscowości Gran (Norwegia) odbyła się w dniach 25 lutego — 3 marca mię
dzynarodowa konferencja poświęcona problemowi zachowania stworzenia. Jej organiza
torem była Światowa Rada Kościołów. Poza chrześcijanami różnych tradycji w spotkaniu 
tym uczestniczyli także przedstawiciele islamu, judaizmu, buddyzmu, hinduizmu i sik- 
hizmu. Było to jedno ze spotkań w ramach przygotowań do Światowej Konferencji na 
rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Zachowania Stworzenia, która ma odbyć się w 1990 r.

— Patriarchat ekumeniczny Konstantynopola opublikował 28 lutego encyklikę 
Świętego Synodu poświęconą 1000-leciu chrztu Rusi. Dokument ten mówi o początkach 
chrystianizacji Rusi przez przysłanych z Konstantynopola misjonarzy oraz o rozwoju sto
sunków wzajemnych w następnych stuleciach. Patriarchat Konstantynopola zorganizo
wał też uroczystość milenijną, na którą zaprosił m.in. przewodniczącego watykańskiego 
Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan kard. Jana Willebrandsa oraz przewodniczącego 
Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów ks. Heinza-Joachima Helda.

— Delegacja Światowej Federacji Luterańskiej pod przewodnictwem prezydenta bi
skupa Johannesa Hanselmanna przebywała w dniach 3—5 marca w Rzymie, gdzie prowa
dziła rozmowy z przedstawicielami Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan i innych wy
działów Kurii Rzymskiej. Ustalono, że w przyszłości odbywać się będą regularne spotka
nia członków sztabów Sekretariatu i Federacji. Postanowiono też powołać grupę roboczą, 
która opracuje propozycje recepcji dokumentów z dialogu katolicko-luterańskiego. Pod
czas spotkania z papieżem Janem Pawłem II bp Hanselmann podkreślił, że w ostatnich 
latach wytworzyła się „atmosfera zaufania i zrozumienia” między luteranami a katolika
mi. Lecz dochodzą także sygnały o trudnościach, nawet o pogarszaniu się stosunków eku
menicznych na niektórych obszarach Europy. Poszukiwanie jedności chrześcijańskiej jest 
stałym zadaniem. W tym kontekście bp Hanselmann poruszył trudną kwestię małżeństw 
mieszanych, która nie znalazła jeszcze trwałego rozwiązania zadowalającego obie strony. 
Prezydent ŚFL zaproponował dopuszczanie małżonków żyjących w małżeństwie mieszanym 
do Stołu Pańskiego w obu Kościołach. Papież w swej odpowiedzi nie nawiązał bezpośred
nio do tej propozycji. Stwierdził natomiast: Ponieważ przez chrzest mamy już więź jedności 
w Chrystusie, dlatego nigdy nie będziemy mogli zadowolić się czymś, co będzie czymś mniej
szym niż pełna wspólnota. Pogłębienie biblijnego i kościelnego rozumienia wspólnoty w każ
dej z obu naszych tradycji ma istotne znaczenie dla dalszego postępu na drodze ku jedności 
między luteranami a katolikami. Niech Duch Święty proioadzi nas na tej drodze.
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— W liście wystosowanym 4 marca do Kościołów członkowskich sekretarz generalny 
Światowej Rady Kościołów, dr Emilio Castro mówi o trudnościach we wzajemnych stosu
nkach między Radą a Kościołem Rzymskokatolickim. Watykan uzasadniając niedawno 
swoją decyzję odnośnie nie przyjęcia współodpowiedzialności za przygotowanie i prze
bieg planowanej na rok 1990 Światowej Konferencji na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i 
Zachowania Stworzenia, powołał się — pisze dr Castro — na r ó ż n y  c h a r a k te r  o b u  o rg a 
n iz m ó w , tj. Światowej Rady Kościołów i Kościoła Rzymskokatolickiego. Decyzja ta wy
wołała w kręgach Rady rozczarowanie, ale z drugiej strony nie należy zapominać o tym, 
że Watykan zachęca krajowe i regionalne konferencje biskupów do pełnego udziału w po
dobnych imprezach na szczeblu krajowym i regionalnym. Dalej dr Castro zaproponował 
utworzenie „nowej ” Światowej Rady Kościołów, której pełnoprawnym członkiem został
by Kościół Rzymskokatolicki. Jego zdaniem, ta nowa organizacja wnosiłaby le p s z y  w k ła d  
d o  je d n o ś c i ,  k tó r e j  w s z y s c y  s z u k a m y . Chrześcijaństwo jako całość potrzebuje obecnie po
parcia i twórczych pomysłów wielu teologów. Castro uznaje fakt, że nie załatwiona spra
wa „wzajemnego uznania urzędu duchownego” jest przeszkodą we wspólnym sprawowa
niu pewnych sakramentów. Zapytuje jednak, czy przed osiągnięciem tego „wzajemnego 
uznania”, do którego należy stale dążyć, nie należałoby wprowadzić czegoś w rodzaju 
„gościnności przy Stole Pana”? W konkluzji sekretarz gbneralny ŚRK stwierdza: N a d e  
w s z y s tk o  p o w in n iś m y  w z r a s ta ć  w  e k u m e n iz m ie  lo k a ln y m , g d y ż  s ta m tą d  n a d e jd z ie  n ie z 
b ę d n e  w y z w a n ie  i in sp ira c ja .

— W Leuenbergu (Szwajcaria) spotkali się w dniach 7—11 marca po raz pierwszy 
oficjalni przedstawiciele Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych i prawie 
wszystkich Kościołów prawosławnych. Tematem rozmów była nauka o Trójjedynym 
Bogu. Na wstępie teologowie prawosławni poinformowali, jak naukę tę rozumiano w Ko
ściele pierwszych wieków. Potem teologowie reformowani objaśnili, jak naukę o Trójcy 
Świętej rozumieli reformatorzy XVI w. Wreszcie podczas posiedzenia plenarnego dysku
towano nad tym, jak wiarę w Trójjedynego Boga można wyznawać dzisiaj w świecie nau
ki i techniki, w świecie ogarniętym różnymi kryzysami. Następne spotkanie odbędzie się 
w 1990 r. Planuje się opracowanie wspólnej deklaracji o Trójjedynym Bogu w oparciu o 
Nicejskie Wyznanie Wiary.

— W Wersalu (Francja) odbyło się w dniach 7—11 marca trzecie spotkanie trzeciej 
rundy dialogu luterańsko-katolickiego na płaszczyźnie światowej. Zakończono pracę nad 
dokumentem, w którym stwierdza się daleko idącą zgodność poglądów w nauce o uspra
wiedliwieniu. Dokument ten ma stanowić podstawę do rozważań nad istotą Kościoła i 
jego roli jako pośrednika w dziedzinie zbawienia. Nauka o Kościele będzie głównym te
matem podczas następnego spotkania Wspólnej Komisji Katolicko-Luterańskiej, które 
odbędzie się w lutym 1989 r. w Opolu. Odpowiednie zaproszenie wystosował ordynariusz 
diecezji opolskiej Kościoła Rzymskokatolickiego bp Alfons Nossol, który jest członkiem 
Wspólnej Komisji Katolicko-Luterańskiej utworzonej przez watykański Sekretariat ds. 
Jedności Chrześcijan i Światową Federację Luterańską. W posiedzeniu w Wersalu wzięło 
udział 19 osób. Obradom przewodniczyli: biskup luterański James Crumley z USA i bis
kup katolicki Paul-Werner Scheele z RFN.

— W Stambule (Turcja) obradował w dniach 7—12 marca Komitet Wykonawczy 
Światowej Rady Kościołów. Szczególnie wiele uwagi poświęcono możliwościom rozwią
zania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Ogłoszona rezolucja wzywa do zwołania w try
bie nagłym międzynarodowej konferencji ds. Bliskiego Wschodu zgodnie z propozycjami 
ONZ. Jednocześnie zaapelowano do Kościołów członkowskich o organizowanie poparcia 
temu*'przedsięwzięciu. Dalej podjęto uchwałę w sprawie utworzenia ekumenicznego fun
duszu solidarności z kobietami. Wyrażono ubolewanie, iż Watykan nie przyjął zaprosze
nia ŚRK do bycia współorganizatorem mającej się odbyć w 1990 r. Światowej Konferen
cji na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Zachowania Stworzenia. Z drugiej strony wyrażono
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jednak zadowolenie, iż Watykan nie wycofuje się całkowicie z tej imprezy, iż przyrzekł 
współpracę w przygotowaniu i w realizacji całego tego przedsięwzięcia.

— 'Dnia 13 marca zmarł w wieku 85 lat znany teolog reformowany prof. Wilhelm 
Niesel. W latach 1964—1970 był on prezydentem Światowego Aliansu Kościołów Refor
mowanych. Od 1946 do 1973 r. był prezesem i moderatorem Związku Reformowanego w 
RFN. Jego całe myślenie teologiczne i działalność kościelna były przeniknięte ekumenicz
nym zaangażowaniem. Przez wiele lat był członkiem Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej 
Rady Kościołów. Był autorem i wydawcą wielu wybitnych dzieł i rozpraw teologicznych. 
Posiadał 5 honorowych doktoratów.

— W Miśni (NRD) odbyła się w dniach 15—18 marca konsultacja przedstawicieli 
Związku Kościołów Ewangelickich w NRD i Rady Kościołów Ewangelickich w RFN z je
dnej strony oraz Kościoła Anglikańskiego Anglii — z drugiej. Uczestnicy konsultacji 
ogłosili wspólne oświadczenie zatytułowane: „Ku widzialnej jedności”. Zawarte w nim 
zalecenia mówią o zobowiązaniu się do działania na rzecz pełnej, widzialnej jedności Ko
ścioła, wzajemnego zapraszania się do Stołu Pańskiego i wzajemnego dopuszczenia du
chownych do czynności liturgicznych. Zalecenia te rozpatrzą w najbliższej przyszłości 
synody kościelne. Było to drugie spotkanie przedstawicieli obu stron. Po raz pierwszy 
spotkali się oni w lutym 1987 r. w Londynie.

— Dnia 21 marca podczas podróży służbowej po Kalif orni (USA) zginął w wypadku 
samochodowym ks. Gerhard Claas — sekretarz generalny Światowego Związku Bapty
stów. Poćhodził z Westfalii, gdzie urodził się w 1929 r. W 1976 r. został sekretarzem gene
ralnym Europejskiej Federacji Baptystów i sekretarzem europejskim ŚZB. W 1980 r. zo
stał jako pierwszy Niemiec powołany na stanowisko sekretarza generalnego ŚZB. Orga
nizacja ta istnieje od 1905 r., aktualnie zrzesza 35 milionów baptystów żyjących w 120 
krajach. Siedziba ŚZB znajduje się w McLean k. Waszyngtonu. Ks. Claas przywiązywał 
szczególne znaczenie do porozumienia i pojednania między Wschodem a Zachodem. Wie
lokrotnie odwiedzał współwyznawców z ZSRR i w innych krajach socjalistycznych Euro
py Wschodniej. Dbał też o rozwój wspólnot baptystycznych w krajach Trzeciego Świata.

— W Watykanie opublikowano 22 marca List apostolski papieża Jana Pawła II 
„Euntes in mundum” („Idźcie na cały świat”) z okazji 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej. 
Dokument ten podzielony jest na sześć rozdziałów. Rozdział pierwszy uwypukla szczegó
lne znaczenie symboliczno-teologiczne chrztu w tradycji bizantyjskiej. W rozdziale dru
gim papież omawia historię ewangelizacji Rusi. Rozdział trzeci, noszący tytuł: „Wiara i 
kultura”, uwypukla, jak płodne dla twórczości kulturalnej we wszystkich dziedzinach 
było przyjęcie chrztu przez Słowian Wschodnich. Rozdział czwarty omawia zagadnienie 
ekumenizmu. M.in. znajduje się tam takie sformułowanie: Autonomia, jaką cieszą się Ko
ścioły wschodnie, nie wywodzi się z przywilejów udzielonych przez Kościół rzymski, ale z 
prawa posiadanego przez nie od czasów apostolskich. Rozdział piąty omawia relację po
między jednością Kościoła i jednością kulturową Europy. Rozdział szósty mówi o radości 
milenium chrztu Rusi. Czytamy tutaj: Łączymy się w świątecznej radości ze wszystkimi, 
którzy w chrzcie przyjętym  przez ich przodków uznają źródło własnej tożsamości religij
nej, kulturalnej, a także narodowej; ze wszystkim i dziećmi tego chrztu — bez względu na 
wyznanie religijne, narodowość czy miejsce zamieszkania, z braćmi i siostrami prawosła
wnymi i katolikami.

— Stolica Apostolska opublikowała pod koniec marca wyniki dotychczasowego dia
logu katolicko-żydowskiego. Wybrane dokumenty, obejmujące lata 1970—1985, przed
stawili opinii publicznej: kard. Jan Willebrands, przewodniczący watykańskiej Komi
sji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem, oraz dr Gerhart M. Riegner, przedstawiciel 
Światowego Kongresu Żydowskiego. Główny trzon publikacji stanowią raporty z 12 po
siedzeń plenarnych Międzynarodowego Komitetu Łączności. Kard. Willebrands nazwał
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to gremium z n a k ie m  i s k u te c z n y m  in s tr u m e n te m  p o p r a w y  s to s u n k ó w  m ię d z y  k a to l ik a m i  
a Ż y d a m i. Omawiana publikacja zawiera w aneksie najważniejsze wypowiedzi papieża 
Jana Pawła II dotyczące stosunków między Kościołem Rzymskokatolickim a judaizmem.

Z kraju

— Dorocznym zwyczajem w okresie poprzedzającym Tydzień Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan w siedzibie Warszawskiej Kurii Metropolitarnej odbyła się 7 stycznia uro
czystość opłatka ekumenicznego z udziałem duchownych i wiernych różnych Kościołów. 
Wszystkich przybyłych powitał gospodarz wieczoru bp Władysław Miziołek, wiceprze
wodniczący Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Złożył on zgromadzonym życzenia po
koju i nadziei, których tak bardzo nam potrzeba. W imieniu zgromadzonych ekumenicz
nych gości przemówił ks. Adam Kleszczyński, zastępca superintendenta naczelnego Koś
cioła Metody stycznego. Życzył on, aby b y ć  r a ze m  w s z ę d z ie  ta m , g d z ie  tr z e b a  d a w a ć  ś w ia 
d e c tw o  w ie r z e .

— Dnia 9 stycznia obradował we Wrocławiu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego. Było to pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego wybranego przez Wal
ne Zgromadzenie Delegatów w październiku 1987 r. Głównym przedmiotem obrad była 
sprawa realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. Szczególnie wiele uwagi 
poświęcono patronatowi PTE nad powstającym Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołaj
kach, idei odbudowy szpitala ewangelickiego w Warszawie oraz cyklowi uroczystości po
święconych „Wkładowi ewangelicyzmu w rozwój kultury polskiej” w związku z przypa
dającym w 1989 r. jubileuszem 70-lecia PTE.

— Chrześcijanie w Polsce, wspólnie ze współwyznawcami na całym świecie, obcho
dzili w dniach 18—25 stycznia Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 
(sprawozdanie z obchodów w Warszawie zamieściliśmy w poprzednim numerze, nato
miast w tym numerze piszemy o obchodach w różnych ośrodkach naszego kraju).

— W Ośrodku „Caritasu” w Nadarzynie z udziałem delegatów z 18 państw obrado
wał w dniach 25—30 stycznia Sekretariat Międzynarodowy Chrześcijańskiej Konferencji 
Pokojowej. Obrady poświęcone były omówieniu zadań dla chrześcijańskiego ruchu poko
jowego po podpisaniu przez ZSRR i USA porozumienia rozbrojeniowego. Posiedzenie 
otworzył prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. sup. nacz. Adam Kuczma, przypomina
jąc znaczenie działalności założonej w 1958 r. ChKP, która skupia obecnie chrześcijan z 
ponad 90 państw. Sekretarz generalny ChKP ks. Lubomir Mirejovsky wyakcentował w 
swoim sprawozdaniu pojęcie „metanoia”, które — w jego opinii — jest ściśle związane z 
propagowanym przez Michaiła Gorbaczowa „nowym myśleniem”. Wymaga to rozwoju 
nowych perspektyw dla pokoju i bezpieczeństwa. Członkowie Sekretariatu Międzynaro
dowego zajęli się przygotowaniem posiedzenia Komitetu Kontynuacji Pracy ChKP, które 
w październiku odbędzie się w Görlitz (NRD).

— Przez trzy wieczory, w dniach 26—28 lutego, w warszawskim kościele seminaryj
nym przy Krakowskim Przedmieściu trwała sesja poświęcona 1000-leciu chrztu Rusi Ki
jowskiej i historii Kościoła greckokatolickiego. Zorganizował ją Papieski Wydział Teolo
giczny w Warszawie i ojcowie bazylianie.

— Dnia 29 lutego Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne zorganizowało w War
szawie uroczyste spotkanie ekumeniczne z okazji 1000-lecia chrztu Rusi. Wzięła w nim 
udział delegacja Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego z arcbp. Germanem, egzarchą Ber
lina i Europy Środkowej. Przybyli przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej, duchow
ni Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z arcbp. Bazy lim, metropolitą 
warszawskim i całej Polski,* a także zwierzchnicy i reprezentanci pozostałych Kościołów 
w Polsce. Z obchodów milenium chrztu Rusi — powiedział prezes ChSS, Kazimierz Mo



124 KRONIKA

rawski — pragniemy wydobyć przede wszystkim te wartości, które mogą służyć tworze
niu klimatu zrozumienia i współpracy. Z teologicznymi podstawami tradycji i dzisiejszej 
działalności pokojowej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego zapoznał uczestników spot
kania prorektor seminarium duchownego w Zagorsku — ks. protojerej Władymir Kucze- 
rawyj.

— Z okazji 5 rocznicy ukazywania się naszego kwartalnika odbyło się w Warszawie 
ł3 marca spotkanie redaktorów i współpracowników pisma, działaczy ChSS oraz przed
stawicieli Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Kościoła Rzymskoka
tolickiego i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (szczegółowo o tym spotkaniu pisze
my w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

— Instytut Ekumeniczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zorganizował w 
dniach 8—10 marca międzynarodowe sympozjum naukowe pt. „Teologia i kultura chrze
ścijańska dawnej Rusi z perspektywy minionych wieków” (bliżej piszemy na ten temat w 
dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

Opr.: Karol Karski



PRZEGLĄD PRASY

EKUMENICZNY PRZEGLĄD PRASY

Należałoby już chyba zaprzestać utyskiwania na niedostatek materiałów o tematyce 
ekumenicznej w prasie chrześcijańskiej w Polsce. Zamieszczona w tym numerze „Biblio
grafia” rejestruje blisko 200 pozycji, które ukazały się w okresie od lutego do kwietnia br. 
Wykaz za analogiczny okres r. 1987 jest o blisko połowę mniejszy, zaś „Bibliografie” pu
blikowane w pierwszych numerach „SiDE” zawierały 40—60 pozycji i nie zmienia posta
ci rzeczy fakt, że były one sporządzone nie za trzy, jak obecnie, ale za dwa miesiące. Po
stęp jest więc wyraźny, choć do ideału jeszcze daleko.

W omawianym okresie najwięcej miejsca w prasie chrześcijańskiej poświęcono dwóm 
sprawom: 1000-leciu chrztu Rusi oraz Marii w dialogu ekumenicznym. O milenium Koś
cioła po drugiej stronie Bugu już pisaliśmy i wspominamy także w niniejszym numerze, 
natomiast jego zasadniczy trzon stanowi problematyka mariologiczna. Odnośnie tej dru
giej tematyki można ogólnie stwierdzić, że ton artykułów w prasie katolickiej zainspiro
wanych ostatnią encykliką maryjną Jana Pawła II jest dość optymistyczny, jeśli idzie o 
możliwość dialogu w kwestii maryjnej z innymi Kościoła.

W tej sytuacji chcielibyśmy skupić się na omówieniu specjalnego numeru dwumiesię
cznika „Communio” poświęconego w całości problematyce jedności Kościoła. W tym 
miejscu nasuwa się spostrzeżenie, że o ile dysponujemy kilkoma wartościowymi książka
mi w języku polskim nt. istoty, dziejów i aktualnych zagadnień ruchu ekumenicznego 
(prace K. Karskiego, S. Nagy’ego, H. Krügera), o tyle, poza publikacjami rozsianymi po 
różnych czasopismach, brakowało monograficznej pozycji poświęconej teologii jedności. 
W tej sytuacji numer specjalny międzynarodowego przeglądu teologicznego „Communio” 
urasta wręcz do rangi wydarzenia, tym bardziej, że przynosi artykuły bardzo wartościo
we pod względem teologicznym.

Otwiera go artykuł jednego z bardziej znanych współczesnych teologów katolickich, 
Waltera Kaspera z Tybingi, pt. „Kościół jako sakrament jedności”. Autor wyjaśnia istotę 
jedności i różnorodności oraz uzasadnia jak oba te pojęcia mają się do siebie. Jedność w  
różnorodności i różnorodność w jedności — pisze W. Kasper — ma swój prawzór i ostate
czne podłoże w Bogu, Twórcy jedności. Jedność Bożej natury urzeczywistnia się w troi- 
stości Osób Bożych, które istnieją tylko dzięki właściwym Im, odrębnym własnościom je 
dnej Bożej natury. Jedna natura Boża istnieje przecież nie przed i ponad Osobami: te zaś 
są nie tylko kolejnymi sposobami objawiania się Boga: jedna natura istnieje tylko w oso- 
boxoych relacjach Ojca, Syna i Ducha Świętego. One ze swej strony nie istnieją przed 
Bożą naturą: nie występują też najpierw — jakby w jakimś quasi-teologicznym procesie, 
czy też ruchu dialektycznym  — w swych wzajemnych odniesieniach: są tylko relacyjnie 
lub presonalnie istniejącymi sposobami istnienia jednej natury. Jedność w Bogu jest więc 
w najwyższym, całkiem jednorazowym i przekraczającym wszelkie zrozumienie sensie, 
jednością „communio” i ta trynitarna jedność „communio” jest nie tylko specyficznie
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chrześcijańskim kształtem monoteizmu, ale i chrześcijańskiej koncepcji jedności w ogóle.
Francis A. Sullivan SJ z Rzymu w oparciu o dekret „O ekumenizmie” snuje rozważa

nia o Duchu Świętym jako „zasadzie jedności Kościoła’!. Zwraca uwagę, że główną wyra
żoną w dekrecie myślą jest przekonanie, że przez zielonoświątkowe zesłanie Ducha Świę
tego, zmartwychwstały Chrystus gromadzi lud Nowego Przymierza w jedności wiary, na
dziei i miłości. Myśl ta przywołuje zdanie z K K  4 (Konstytucja dogmatyczna „O Kościele” 
— przyp. AG), że to przez zesłanie Ducha na uczniów Chrystus ustanowił Kościół jako 
powszechny sakrament zbawienia. Oba te teksty kładą szczególny nacisk na zesłanie Du
cha Świętego przez Chrystusa uwielbionego jako na moment ustanowienia Kościoła. 
Skoro w Chrystusie wszyscy ochrzczeni stają się jedno, to z drugiej strony ta jedność jest 
dziełem Ducha Świętego, ponieważ On jest tym, który tak „dogłębnie wszystkich zespala 
w Chrystusie, iż jest zasadą jedności Kościoła” (cytat z Dekretu „O ekumenizmie”). ^

Ks. Stanisław Nagy SCJ pisze o dwóch biegunach jedności Kościoła — „jedności danej” 
i „jedności zadanej”. Autor podkreśla, że tajemnica jedności przekazywana Kościołowi 
jest niepojętym i nieskończonym darem, w jaki Bóg wyposaża Kościół. Jednak mimo tego, 
że sam Bóg jest jej autorem, potrzebuje ona jeszcze do swej pełni inicjatywy człowieka, 
jego konkretnego i oryginalnego wkładu, którego rozumienie stanowi jeden z najbardziej 
newralgicznych punktów problematyki zjednoczenia Kościołów.

Lothar Ullrich, teolog z NRD ukazuje w sposób interesujący problem jedności Koś
cioła w perspektywie współczesnej odnowy ekumenicznej. Swoją publikację kończy on 
następującymi spostrzeżeniami: Ruch ekumeniczny jest swego rodzaju prowokacją dla 
eklezjologii i wszystkiego, co jest związane z Kościołem. Bilans, jaki w tym artykule zo
stał dokonany z punktu widzenia kryteriów eklezjologicznych, wskazuje bardziej na za
dania aniżeli daje konkretne rozwiązania. Chodzi o zadania dla samej „bazy”, dla teolo
gów i przywóćfców Kościołów. Bez wspólnego świadectwa słowa i czynu, na ile jest ono 
dzisiaj możliwe, nie można dalej rozwijać tego zagadnienia. W tym miejscu powinna za
działać „baza”. Ale bez głębszej refleksji teologów i ich cierpliwego dialogu też niczego 
się nie zdziała. Wspólnota wiary stoi w ścisłym powiązaniu z pytaniem o prawdę. Należy 
przy tym głębiej zastanowić się nad dotychczasowymi osiągnięciami. Nie wyczerpano je
szcze wszystkich możliwości, aby pójść dalej. Wydaje się, że konieczna jest hermeneutyka 
jednania, jak też zrewidowanie dotychczasowych struktur argumentacyjnych. Czy nie 
podkreślano dotychczas zbyt silnie tego co nas dzieli, tak że jedność musiała opierać się 
na elementach dzielących? Czy nie powinno być odwrotnie, a mianowicie, że w świecie je
dności będą rozpatrywane elementy, które dzielą. Należałoby też zapytać, czy przywódcy 
Kościoła („góra”) nie powinni pozytywnie rozważyć dotychczasowych osiągnięć dla do
bra dialogu ekumenicznego? — kończy swój artykuł L. Ullrich.

O. Wacław Hryniewicz w publikacji pt.: „Jeden jest Pan, jedna wiara” rozważa taje
mnicę jedności już istniejącej, opowiada się za wzajemnym uznaniem przez chrześcijan 
tożsamości wiary i jedności życia sakramentalnego, ukazuje dialog teologiczny jako dro
gę prowadzącą do jedności, zaś w zakończeniu mówi o istocie ekumenii Boskiej i ludzkiej. 
Królestwo Boże — stwierdza o. Hryniewicz — przekracza wszelkie granice wyznanio
wych Kościołów. Jest eschatyczną przyszłością wszystkich. Ludzka ekumenia pozostanie 
na ziemi ekumenią grzesznych ludzi, którym zawsze nie dostaje miłości i bezinteresowno
ści. Mimo to Bóg wzywa nas i przyjmuje wszystkich do swojej Boskiej ekumenii.

Teolog włoski, Nicola Bux z Bari, poświęca artykuł jedności i katólickości Kościoła 
powszechnego w Kościołach partykularnych. Dochodzi on m.in. do następującego wnios
ku: Klucz dogmatycznej czystości eklezjologii katolickiej, który — jak sądzimy — jest 
ważny także dla prawosławia, polega na równowadze wciąż podtrzymywanej pomiędzy 
jednością i katolickością, których widzialnym spoiwem jest Następca Piotra, poddany 
niewidzialnemu Reżyserowi: Duchowi Ściętem u. Kościół katolicki ma już coś z jedności 
i katolickości Kościoła, obecnych w Kościołach siostrzanych — bądź to w obrębie party
kularnych Kościołów katolickich, bądź też na zewnątrz — wraz z Kościołami prawosław
nymi.
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Jean-Yves Lacoste, teolog związany z ośrodkami naukowymi w Cambridge i Tybi
ndze, analizuje tezy o „Kościele jednym/jedynym”, zać Ellero Babini z Bolonii ukazuje 
Kościół jako znak jedności dla świata.

Teolog portugalski Joaquin Braganca przedstawia teologię św. Cypriana z Kartaginy, 
który jako pierwszy z pisarzy chrześcijańskich zajął się wnikliwie tajemnicą jedności. 
Podstawą jego eklezjologii zarysowanej w dziele z r. 251 „Jedność Kościoła” są dwa as
pekty: w jakim sensie Kościół jest jeden i jedyny? jaka funkcja przypada biskupowi w za
bezpieczaniu, podtrzymywaniu i wyrażaniu tej jedności?

Natomiast ks. Janusz Dyl SAC zajmuje się postacią Erazma z Rotterdamu (1469— 
1536) i przedstawią jego zmagania o utrzymanie jedności Kościoła powszechnego, a póź
niej, już po dokonanych rozłamach, jego starania o przywrócenie jedności Kościoła.

W sumie numer niezwykle interesujący i wartościowy, dający teologiczną, biblijną i 
eklezjologiczną wykładnię jedności z punktu widzenia doktryny katolickiej.

Nadal nie słabnie zainteresowanie prasy katolickiej innymi religiami. W jezuickim 
„Przeglądzie Powszechnym” (nr 2, 1988) dwa fascynujące artykuły. W pierwszym pt. 
„Hinduizm i Chrystus” ks. Raimundo Pannikar wskazuje na trzy aspekty wyzwania, ja
kie hinduizm stanowi dla Chrystusa oraz stara się wyjaśnić co może oznaczać wyzwanie, 
jakim staje się Chrystus dla hinduizmu. Prawdziwym wyzwaniem, konkluduje ks. R. 
Pannikar, nie jest konfrontacja społecznych form dwu religii, ale stanięcie Chrystusa twa
rzą w twarz z hinduistami, chrześcijanami i innymi oraz ich przemienienie przez Niego.

W drugim artykule pt. „Odroczone spotkanie” ks. Adam Żak SJ przybliża mało zna
ną u nas postać wybitnego filozofa żydowskiego Franza Rosenzweiga (1886—1929), który 
podjął odroczony przez historię dialog filozoficzno-teologiczny judaizmu z chrześcijań
stwem. W jego głównym dziele „Gwiazda zbawienia” mocno akcentowana jest teza, że ju
daizm i chrześcijaństwo potrzebują się nawzajem. Tymczasem większość współczesnych 
teologów żydowskich uważa, że o ile chrześcijaństwo nie może się obyć bez judaizmu, o 
tyle judaizm nie potrzebuje chrześcijaństwa.

W dominikańskim miesięczniku „W Drodze” (nr 1,1988), po szkicach prezentujących 
obraz chrześcijaństwa oglądanego przez judaizm i islam, tym razem artykuł pióra wybit
nego badacza religii, Mohana Wijayaratna pt. „Chrześcijaństwo widziane przez bud
dyzm”. Autor koncentruje się na trzech zagadnieniach: 1. jak buddyści patrzą na osobę 
Jezusa Chrystusa?. 2. jak pojmują jego naukę? 3. jak widzą Kościół? M. Wijayaratna zaj
muje się też dialogiem chrześcijan z buddystami, zwracając uwagę na fakt, że buddyści 
zawsze byli otwarci na dialog zachowując tolerancję dla innych idei. Szansą dla tego dia
logu jest, zdaniem autora, zainteresowanie chrześcijan, a zwłaszcza mnichów, życiem du
chowym w buddyzmie. Dzieje się tak dlatego, pisze M. Wijayaratna, że we współczesnym  
życiu monastycznym między obiema religiami jest wiele punktów stycznych. Niestety, 
przeciętny buddysta nie zna zbyt dobrze tych aspektów chrześcijaństwa, podobnie jak 
przeciętny chrześcijanin nie zna tych spraw, gdy chodzi o monastycyzm buddyjski. Niem
niej jednak, zdaniem autora, najlepszy dialog jaki mogą prowadzić chrześcijanie i buddy
ści, to dialog, którego tematem jest życie duchowe.

Na zakończenie uwaga na marginesie artykułu ks. Stanisława Pisarka, poświęconego 
ekumenicznemu wydaniu Biblii w Czechosłowacji („Gość Niedzielny” nr 16 z 17IV 1988). 
Mimo iż chrześcijanie w tym kraju mają o wiele bardziej od nas ograniczone możliwości 
działania, potrafili się jednak zdobyć na wspólny wysiłek. Tymczasem postulat ekumeni
cznego przekładu Pisma Świętego w Polsce — usilnie domaga się tego także autor artyku
łu w „Gościu Niedzielnym” — pozostaje ciągle na papierze i nie zanosi się na to, aby zo
stał w najbliższym czasie zrealizowany.

C z a s o p i s m a  w y k o r z y s t a n e :

„Communio” — dwumiesięcznik, międzynarodowy przegląd teologiczny wydawany 
w języku polskim przez „Pallotinum”;
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„Gość Niedzielny” — tygodnik Kurii Diecezjalnej w Katowicach;
„Przegląd Powszechny” — miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kultural

nym i społecznym wydawany przez Prowincję Wielkcpolsko-Mazowiecką Towarzystwa 
Jezusowego;

„W Drodze” — miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, wydawany przez 
Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W Drodze”.

Oprać.: Antoni Grześkowiak

Uzupełnienie

W numerze 4 z 1987 r. opublikowałem na łamach „SiDE” artykuł poświęcony war
szawskiemu Ośrodkowi ds. Jedności Chrześcijan z okazji 25-lecia działalności tej zasłu
żonej dla ekumenii w Polsce placówki. Już po wydrukowaniu tekstu uświadomiłem sobie, 
że popełniłem przykre przeoczenie. Otóż wymieniając nazwiska duchownych rzymskoka
tolickich, którzy z ramienia Ośrodka głosili kazania w świątyniach innych wyznań, pomi
nąłem osobę ks. doc. Michała Czajkowskiego z ATK. Przeoczenie to tym przykrzejsze i 
niesprawiedliwe, że dotyczy człowieka, z którym żaden z innych wymienionych przeze 
mnie księży (poza ks. doc. Bronisławem Dembowskim) nie może się nawet równać jeśli 
idzie nie tylko o uczestnictwo w nabożeństwach ekumenicznych, ale w ogóle o aktywność 
w działaniu na rzecz jedności. To zupełnie tak, jakby pisząc np. o początkach ruchu eku
menicznego w Kościele Rzymskokatolickim nie wspomnieć o ks. Paulu Couturierze.

Chciałbym wyjaśnić, że w tym przypadku nie może być mowy ani o niewiedzy ani o złej 
woli piszącego. Ot, zwykłe przeoczenie, jakie się może przytrafić każdemu, choć tym dla 
mnie przykrzejsze, iż dotyczy duchownego, który wszystkim może służyć za wzór jak na
leży traktować i realizować Chrystusowe wezwanie do jedności.

Kiedyś, podczas jednej z ekumenicznych agap ks..Michał po bratersku, z właściwym so
bie poczuciem humoru żartował z przedstawiciela jednego z Kościołów nie należącego do 
PRE, że jako reprezentant takiej wspólnoty jest wymieniany i pozdrawiany osobno, pod
czas gdy przedstawicieli PRE goszczących u katolików pozdrawia się wspólnie. Teraz w 
analogicznej sytuacji znalazł się ks. Michał, o którym jestem zobowiązany napisać osobno 
jako o jednym z najgorliwszych reprezentantów Ośrodka ds. Jedności Chrześcijan i w 
ogóle jako o jednym z najznakomitszych polskich ekumenistów. Myślę, że to uzupełnienie 
jest konieczne nie tylko gwoli ścisłości historycznej, ale także z moralnego punktu widze
nia.

Grzegorz Polak
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PIWKO STANISŁAW: Filozoficzne aspekty doktryny Jana 
Kalwina. Seria „Monografie i opracowania” t. 238. Warsza
wa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki 1987, 204 s., 250 
egz., cena 170 zł.

Trudno mówić o recepcji myśli Kalwina w Polsce, skoro genewski myśliciel po ostat
niej wojnie zaledwie kilka razy był przedmiotem zainteresowania piśmiennictwa nauko
wego na łamach specjalistycznych czasopism (głównie historycznych). Związki Kalwina z 
Polską badał prof. Oskar Bartel; z licznych jego artykułów na ten temat warto wymienić: 
„Zwingli i Kalwin a Polska” („Przegląd Historyczny” 1965), „Jan Kalwin i kalwinizm w 
Polsce i w Rosji” („Rocznik Teologiczny ChAT” 1972). W antologii „Myśl filozoficzno-re- 
ligijna reformacji XVI wieku” (PWN, Warszawa 1972) zamieszczono obszerne fragmenty 
„Nauki religii chrześcijańskiej” w przekładzie Irminy Lichońskiej. Kilkakrotnie popular
ne opracowania i drobne fragmenty dzieł Kalwina publikowała „ Jednota” (na uwagę za
sługuje podwójny numer 7—8/1980 całkowicie poświęcony reformatorowi). W bibliote
kach dostępne są niektóre opracowania wydane w naszym kraju przed 1939 r. — są one 
jednak przestarzałe i mają popularny charakter.

Monograficzne opracowanie S. Piwki, poprzedzone drukiem niektórych fragmentów 
w wydawnictwach Polskiej Akademii Nauk („Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. 30 i 
32; „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” t. 31), wypełnia więc nie tylko lukę, 
ale wręcz pustkę w piśmiennictwie polskim. Autor podjął się współczesnej rekonstrukcji 
teologii Kalwina, przyjmując merytoryczny podział na cztery główne działy: teodyceę (ze 
szczególnym uwypukleniem kalwińskiej teorii zła), antropologię filozoficzną, eklezjolo
gię oraz zagadnienia organizacji Kościoła wraz z koncepcją relacji Kościoła względem 
państwa. Są to bez wątpienia najistotniejsze yyątki obfitej spuścizny po genewczyku. 
Zdaniem autora omawianej książki teologia Kalwina jest syntezą wiedzy objawionej, ref
leksji filozoficznej i poznania empirycznego Boga i stworzonego przezeń świata. Sytuując 
poszczególne koncepcje reformatora w kontekście filozofii i myśli religijnej epoki refor
macji, autor rekonstruuje zasadnicze aspekty jego dzieł, zwięźle ujmując tak trudne zaga
dnienia szczegółowe jak chrystologia, sakramentologia, problem predestynacji i in. Ewo
lucja myśli genewczyka została uchwycona m.in. na podstawie analizy dwóch kolejnych 
redakcji „Institutio Christianae religionis”. Charakterystyczną cechą opracowania S. Pi
wki jest polemika z Ernestem Troeltschem, który kwestionował obecność wyraźnej myśli 
teodycealnej w dziełach genewczyka. Książka zasługuje na szersze upowszechnienie — 
jej nakład należy traktować jako żart z potencjalnego kręgu odbiorców, jakim z pewnoś
cią będą duchowni wszystkich wyznań, filozofowie i studenci. W przypadku nowego wy
dania konieczne byłoby uzupełnienie monografii skorowidzami: osobowym i rzeczowym. 
Konieczne byłoby też wykonanie staranniejszej korekty, bowiem liczne błędy drukarskie, 
zwłaszcza w przypisach źródłowych, utrudniają korzystanie ze wskazówek bibliograficz
nych.

Włodzimierz Zuzga
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GMITEREK HENRYK; Bracia czescy a kalwini w Rzeczypo
spolitej. Połowa XVI — połowa XVII wieku. Studium porów
nawcze. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wy
dział Humanistyczny, 1987, 224 s., 500 egz., cena 260 zł.

W połowie 1548 r. do Polski przybyła pierwsza grupa emigrantów religijnych z Czech
— członków Jednoty Braci Czeskich, powstałej w 1457 r. z resztek zwolenników mistrza 
Jana Husa. Bracia stosunkowo szybko nawiązali kontakty z polskimi różnowiercami, 
zwłaszcza z ewangelikami reformowanymi w Wielkopolsce, Małopolsce i na Kujawach. 
Autor omawianej pracy podjął się opisu wzajemnych relacji obu konfesji w latach 1548— 
1656, obejmujących swym zasięgiem również losy drugiej emigracji braci czeskich do 
Polski, aż do spalenia Leszna i wyjazdu wielu wyznawców Jednoty z Polski. W książce 
dość dokładnie omówiono historię kontaktów obu denominacji, ze szczególnym uwzględ
nieniem wszelkich poczynań zmierzających do współdziałania i zjednoczenia. Główną 
tezą autora jest — polemiczna wobec ustaleń dotychczasowej literatury przedmiotu — 
teza przecząca procesowi „kalwinizacji” braci czeskich przez Jednotę Małopolską w 
omawianym okresie. Szczególnie cenne jest przeprowadzone przez autora porównanie 
doktryn religijnych, ideologii społecznej, liturgii i organizacji obu Kościołów. Drobiazgo
we studia oparte są głównie na aktach synodów, zjazdów i dysput, a także na korespon
dencji działaczy kościelnych i starodrukach. Skrupulatność autora wydaje się niekiedy 
przesadna, zwłaszcza gdy z wieloma różnymi sformułowaniami wiąże on istotne różnice 
dogmatyczne. Z lektury tekstu wynika, że największe różnice między braćmi czeskimi a 
ewangelikami reformowanymi dotyczyły ustroju wewnętrznego, mniejsze liturgii, a nikłe
— doktryny i postawy etyczno-społecznej. Zasadniczym mankamentem książki jest opar
cie się autora wyłącznie na źródłach dotyczących wzajemnych relacji obu wyznań, bez 
odniesień do tekstów, na które powoływano się podczas dyskusji doktrynalnych. Chodzi 
tu głównie o dzieła reformatorów — identyfikacja właściwych cytatów i powołań mogła
by wnieść istotne poprawki do szczegółowych tez autora odnośnie doktryny religijnej i 
częściowo — społecznej. Autor ma pewne kłopoty z terminologią: najbardziej razi „Koś
ciół Jednoty”, brakuje rozróżnienia przymiotników „kalwiński” i „kalwinistyczny”; pra
wdopodobnie pod wpływem XIX-wiecznej historiografii katolickiej (J. Bukowski) autor 
unika słowa „ewangelik”. Odczuwa się też brak indeksów, które są niezbędne w tego ro
dzaju rozprawach. Praca H. Gmiterka zasługuje na nowe wydanie w „normalnym” na
kładzie.

Włodzimierz Zuzga

TILLICH PAUL: Dynamika wiary. Z jęz. ang. tłumaczył 
Adam Szostkiewicz, wstępem opatrzył Jan Andrzej Kłoczow- 
ski OP. Poznań: Wydawnictwo Polskie Prowincji Domnika- 
nów „W Drodze” 1987, 128 s., nakł. 20 000 + 350 egz.

Paul Tillich (1886—1965) uważany jest, obok Karla Bartha i Rudolfa Bultmanna, za 
najwybitniejszego teologa protestanckiego XX wieku. Punktem wyjścia teologii Tillicha 
jest sytuacja współczesnego człowieka, który utracił kontakt ze swoimi duchowymi ko
rzeniami, z religijną głębią, czuje się wyobcowany ze świata w wyniku działania splotu 
różnego rodzaju czynników charakterystycznych dla cywilizacji technicznej. Do takiego
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człowieka nie dociera już klasyczna teologia nauczająca, „instruktażowa” (gr. d id ache) .  
Powrót do źródeł, do owych korzeni duchowych możliwy jest jedynie przez „przepowia
danie” (gr. k e r y g m a ), czyli ponowną rekonstrukcję Dobrej Nowiny jako odpowiedzi na 
religijne trudności współczesnego człowieka. Podejście kerygmatyczne musi uwzględniać 
sytuację człowieka i jego stosunek do bytu. Stąd Tillich nie unika filozofii: w jego konce
pcjach przeplatają się wątki teologiczne z elementami tradycyjnie zaliczanymi do filozo
fii egzystencjalnej i klasycznej teorii bytu. Egzystencjalna analiza sytuacji ludzkiej w 
perspektywie ontologicznej prowadzi do wniosku, iż sytuację tę charakteryzuje oderwa
nie się współczesnego człowieka ód istoty bytu oraz lęk przed różnego rodzaju aspektami 
niebytu. Tillich wyróżnia trzy podstawowe typy egzystencjalnego lęku, współwystępują
ce na przestrzeni dziejów z różnym nasileniem. Najbardziej podstawowym jest lęk przed 
losem i śmiercią. Ten typ dominował np. przy końcu cywilizacji starożytnej i był badany 
m.in. przez stoików. Koniec średniowiecza charakteryzował się dominacją lęku przed 
winą i potępieniem. Trzecim rodzajem lęku jest lęk przed pustką i bezsensem, charakte
rystyczny dla XX wieku. Lęki są wyrazem zagrożeń, jakie czyhają na człowieka ze strony 
niebytu i uniemożliwiają samoafirmację (ontyczrią, duchową i moralną) człowieka. W 
przetłumaczonej na język polski książce „Męstwo bycia” (tłum. Henryk Bednarek, Edi
tions du Dialogue, Paris 1983) Tillich podaje filozoficzną analizę ontologii lęku, bada róż
ne rodzaje męstwa, pozwalające człowiekowi pokonywać lęki, dochodzi do kluczowego 
pojęcia męstwo bycia, umożliwiającego powrót do istoty bytu. Drogą do Boga jest wiara 
przekraczająca klasyczny teizm teologii, wiara dynamiczna.

Dynamice wiary poświęcona jest omawiana tu druga książka Tillicha udostępniona 
czytelnikowi polskiemu. Wiarą nazywa Tillich stan najwyższego, ostatecznego (eschatologi
cznego) zatroskania człowieka. Przedmiotem owej troski może być Sacrum — istota bytu, 
Bóg, człowieczeństwo, nieskończona dobroć — jednym słowem elementy wiążące się ze 
sferą religii; „ostateczność” troski wiąże się z ontologicznym niepokojem, otwarciem się 
na nieskończoność, stałym „przekraczaniem” tego, co jest nam dane, co się bezpośrednio 
jawi w doświadczeniu (skończoność, śmierć, zło, wina, brak sensu itd.). Owo przekracza
nie sprawia, że wiara ma charakter dynamiczny, zawsze towarzyszy jej wątpienie oraz 
ryzyko. Wiara może mieć przedmiot troski, który nie jest w rzeczywistości „ostateczny”, 
choć za taki bywa mniej lub bardziej świadomie przyjmowany. Może nim być na przykład 
naród, dobrobyt, sukces osobisty. Jeżeli ostateczną, centralną, dominującą troską staje 
się skończone, a więc fałszywe Sacrum, to mamy do czynienia z bałwochwalstwem, które 
prędzej czy później ujawni swój demoniczny charakter i zdolności do przezwyciężenia 
dualizmu podmiotu i przedmiotu. Niszczący charakter bałwochwalstwa, tak widoczny w 
przypadku nacjonalizmu, pozwala odróżniać troski ostateczne od „cząstkowych”, mniej 
lub bardziej fałszywych. Niekiedy troska ostateczna występuje „obok” innych wiar, nie 
odgrywając istotnej roli w życiu człowieka, czyli nie odsyłając go do istoty bytu, jakim 
jest Sacrum. Odpowiada to tradycyjnej religijności, polegającej na wydzielaniu jednej 
„szufladki” dla Boga, który zresztą wkrótce staje się tylko bogiem, a w końcu jednym z 
bożków.

Przyjęta przez Tillicha szeroka definicja wiary — jak widzimy — obejmuje nie tylko 
wiarę religijną, ale i inne rodzaje wiary „świeckiej”. Każdy człowiek, także dzisiaj, ma ja
kąś troskę uważaną za ostateczną. W tym sensie wiara towarzyszy każdemu współczesne
mu człowiekowi — tracąc jedną wiarę, zyskuje inną, która — jeśli przynosi rozczarowa
nie — pobudza do dalszych poszukiwań. Teologia powinna ułatwić człowiekowi powrót 
do utraconego sensu życia. A to — zdaniem Tillicha — jest możliwe tylko w chrześcijań
stwie; w centrum uwagi mamy mieć nie konkretny Kościół, nawet ewangelicki, lecz Chry
stusa i Jego Krzyż. Błędem teologii poszczególnych Kościołów było kostnienie, pozbawia
nie wiary jej dynamiki, wyciszanie samokrytycznego — jak dowodzi Tillich — charakteru 
chrześcijaństwa, wynikającego z pokory wobec Krzyża. Wszelkie formy negacji wiary są 
korzystne, gdyż są ekspresją wiary, wyrazem prawdziwie ostatecznej troski. Takie poglą
dy kazały krytykować Tillichowi wiarę proponowaną przez różne Kościoły, w tym pro
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testanckie, a także katolicki; ten ostatni znajdował się w 1958 r. (kiedy ukazało się pierw
sze wydanie „Dynamiki wiary”) u progu II Soboru Watykańskiego — istotnego etapu „dy- 
namizacji” swej wiary. Słusznie przypomina o tym w przypisach redaktor wydania pol
skiego — myślę, że właściwie odczytam jego intencję twierdząc, że odnowa soborowa 
może być uważana za zastosowanie tillichowskiej „zasady protestanckiej” w katoli
cyzmie, chociaż może lepszym, bardziej ekumenicznym byłby termin „zasada chrześci
jańskiej dynamizacji” wiary.

A w jaki sposób „odczytywać” rzeczywistość, by dojść do dynamicznego chrześcijań
stwa? W szczególności — jak można wykorzystać rzeczywistość wiary, rzeczywistość ist
niejących wiar, które dysponują troskami naprawdę ostatecznymi, a także rzeczywistość 
wiar bałwochwalczych? Propozycją Tillicha jest hermeneutyka, umożliwiająca „oddol
ną” rekonstrukcję znaczeń symboli religijnych. Dotarcie do symbolicznego charakteru 
bytu i wszystkich jego przejawów (a więc i wiary) jest niezbędne do wydobycia na jaw 
mocy bycia, pozwalającej na przekroczenie tradycyjnego teizmu, nie mówiąc już o odrzu
ceniu fałszywych wiar. Symbol jest znakiem sensu dosłownego i jawnego, który jednak 
dzięki pierwotnej intencjalności wprowadza w inny sens, prowadzący poza symbol, 
wprowadzający poza dosłowność. Pojęcie symbolu, a także mitu (mit jest symbolem roz
winiętym w postać opowiadania), odgrywa istotną rolę w psychoanalizie, filozofii (zwła
szcza filozofii języka), teologii biblijnej. Rzeczywistość i prawda dane przez symbol lub 
mit nie dają się wyrazić inaczej, niż właśnie symbolicznie, mogą być jednak uwolnione 
przez swoiste „otwarcie” mitu, nazwane demitologizacją (R. Bultmann). Podobnie jak Ri- 
coeur, również Tillich każe odróżniać konieczną dla wiary demitologizację od demityza- 
cji, tzn. od takiej „interpretacji” mitu czy symbolu, która całkowicie odziera go z Sacrum. 
Język wiary jest językiem symboli, bowiem odsyła do rzeczywistości ostatecznej, do istoty 
bytu, do Boga. W tym sensie wszystkie słowa, którymi chcemy wyrazić Sacrum, są jedy
nie (a może aż) symbolami wskazującymi na transcendencję. Istnieje ścisła więź między 
symbolem a językiem, między symbolem wiary a językiem wiary (H.-G. Gadamer).

Mając na względzie pejoratywne, potoczne znaczenie słowa „mit”, niezgodne z grec
kim źródłosłowem, wielu teologów wzbrania się mówić o mitach chrześcijańskich, rezer
wując ten termin jedynie dla mitów naturalnych, charakterystycznych dla religii pierwo
tnych (powtarzający się cykl pór roku itp.). Tillich proponuje jednak utrzymanie tego ter
minu i w odniesieniu do tzw. mitów historycznych, jak mit biblijnego narodu wybranego, 
mit ziemskiego życia Jezusa itd. Dlaczego? Nie dlatego, że mity te historycznie kłamią, są 
jedynie baśnią. Raczej dlatego, że ważniejszy jest ich symboliczny charakter, wskazujący 
na jedynego Boga, Prawdziwy Byt, Istotę Rzeczywistości, o której nie można mówić nor
malnym językiem, nawet stosując metodę analogii w orzekaniu (św. Tomasza). Tillich 
chce absolutnie poważnie traktować pierwsze przykazanie, wie bowiem, iż istnieje realne 
niebezpieczeństwo wiary w sakramenty, w postacie biblijne, w „Żywot Jezusa”, w świę
tych i ich cuda, w „przejście Żydów przez Morze Czerwone” — wiary, która może przy
słonić Boga, spowodować utratę mocy bycia. Tak się jednak nie może stać, gdy chrześci
janie będą rozumieć te „elementy” wiary jako symbole wskazujące Boga, przekraczające 
wszelką dosłowność, ujawniające wszechobecne Sacrum, także w samym człowieku. W 
tym sensie Tillich jest ewangelikiem reformowanym, natomiast luteraninem jest dlatego, 
że wskazuje na Chrystusa i Jego Krzyż. Czy jest również katolikiem? Jest, zwłaszcza wte
dy, gdy mówi o przechowaniu przez katolików istoty sakramentów, gdy krytykuje skost
nienie protestantyzmu i tęskni za „katolickością” i jednością chrześcijan. Jedność tę w i
dzi w uzgodnieniu wiary jako troski ostatecznej.

Tillich jest jedynym współczesnym teologiem protestanckim, którego dzieło zostało u 
nas ocenione krytycznie z pozycji filozofii marksistowskiej — już w 1975 r. ukazała się 
monografia pod frapującym tytułem „Pawła Tillicha sakralizacja rzeczywistości” (autor
stwa Janiny Jakubowskiej; PWN, Warszawa 1975). Nie należy się dziwić — Tillich pro
wokuje tego rodzaju reakcje, kwalifikujące komunizm do typu wiar świeckich (grupa „mo
ralnych odmian wiary humanistycznej”, obok judaizmu talmudycznego i islamu, s. 80—
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83). Prowokująca jest również główna teza teologa, głoszącego, iż wiara jest centralnym 
fenomenem osobowego życia człowieka, każdy człowiek zawsze „niesie” jakąś wiarę; 
rzecz w tym, czy jest to dynamiczna wiara w Rzeczywistość, czy bałwochwalstwo, czy 
któraś z pośrednich wiar troszczących się o byty pseudo-ostateczne. Ekumeniczny wy
miar dzieła Tillicha wynika również stąd, że dotyczy ono ateistycznych i agnostycznych 
wiar nie-religijnych, przez co otwiera nowe możliwości dialogu.

Na zakończenie warto dodać, że w doskonałej przedmowie o. Jana A. Kłoczowskiego 
OP zabrakło informacji, iż teksty Tillicha w tłumaczeniu polskim ukazywały się na ła
mach „Jednoty”, mianowicie kazania z tomu „The Shaking of the Foundations” (O głębi, 
nr 9) 1967; „Brzemię religii”, nr 11/1967; „Teolog”, nr 12/1967; „Nadzieja”, nr 2/1969; 
„Opatrzność”, nr 2/1970) oraz fragment „Systematic Theology” („Religia”, nr 5/1969). 
Ponadto w miesięczniku „Posłannictwo” ukazał się esej „Religia a kultura” (nr 9/1968).

Włodzimierz Zuzga

LEŚNY JAN: Konstantyn i Metody. Apostołowie Słowian, 
Dzieło i jego losy. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1987, 
nakład 2000 egz., 164 s.

Obchodzone ostatnio w świecie chrześcijańskim wielkie jubileusze związane z 1100 
rocznicą śmierci św. Metodego oraz 1000-leciem chrztu Rusi kierują naszą uwagę ku Koś
ciołowi Wschodniemu. Wśród licznych publikacji poświęconych zagadnieniu chrystiani
zacji Słowian znajduje się także monografia dotycząca misji Cyryla i Metodego. Prezen
towana książka jest pierwszym w języku polskim nowoczesnym, rzetelnie udokumento
wanym, wyczerpującym opracowaniem dziejów Apostołów Słowian. Obok dokładnego 
przedstawienia ich biografii, działalności, J. Leśny omawia także początki chrystianizacji 
Słowian oraz tradycje cyrylo-metodiańskie w Dalmacji, Chorwacji, Bułgarii, Macedonii, 
na Athosie, Rusi, w Serbii, Bośni, Czechach, Polsce i wśród narodów niesłowiańskich (na 
Węgrzech, w Rumunii, Albanii). Owe rozdziały, dotyczące religijnej, kulturalnej spuściz
ny cyrylo-metodiańskiej, szczególnie wpływają na atrakcyjność prezentowanej monogra
fii. Jest ona ponadto uzupełniona trzynastoma ilustracjami, bogatą bibliografią, indek
sem osób i nazw geograficznych. W przedmowie prof. Gerard Labuda napisał, że praca J. 
Leśnego osiągnęła (...) wysoki poziom wykładu. Całkowicie zgadzamy się z tym zdaniem, 
uważając dzieło popularyzacji idei i tradycji cyrylo-metodiańskich za potrzebne, pożyte
czne, wręcz konieczne. Pamiętamy bowiem o ekumenicznym wymiarze studiów nad dzia
łalnością Apostołów Słowian. Cyryl i Metody stanowią jakby ogniwo łączące, jakby du
chowy pomost pomiędzy nurtem tradycji wschodniej i zachodniej (Jan Paweł II, Encykli
ka ”Slavorum Apostoli”, p. 27). Poznawanie więc również innych niż zachodnie korzeni 
chrześcijaństwa służy niewątpliwie budowaniu jedności Kościoła.
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