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"Historia ruchu ekumenicznego” nie jest nazwą

je

dnoznaczną; dlatego, że dotąd nie wykrystalizowało

się

jedno znaczenie nazwy tfruch ekumeniczny”* środowiska pro
testanckie uważają z reguły iż ruch ekumeniczny

pojawił

się w XX w, Podają nawet dokładną datę jego narodzin:

-

1910 r*# czyli datę światowej Konferencji Misyjnej w Edyn
burgu, która pod przewodnictwem J*R* Motta podjęła problem
zgodnej pracy na terenach misyjnych* Była to

konferencja

wewnątrzprotestancka* Misjonarze protestanccy uznali

po

działy chrześcijaństwa za jedną z głównych trudności
•; '' . .
.
i
potykanych w pracach ewangelizacyjnych,

na-

Rouse i Neil pisząc historię ruchu ekumenicznego
rozpoczynają od 1517

włączając również sprawy inicja

tyw zjednoczeniowych między prawosławiem a protestantyz menu Takie ujęcie odpowiada założeniom światowej Rady Kościołow,
G„ Tavard swoją książkę poświęconą historii

ruchu
i

ekumenicznego dzieli na dwie części: I* Wiek XIX, II,\fiek
XX® A zatem nie zamytca ruchu ekumenicznego w wieku XX»Uwa
ża również za stosowne poświęcić pierwszy rozdział

przy

pomnieniu dawniejszych podziałów* które od zarania

Koś

cioła burzyły jedność*
Wydaje się, że na miano ruchu ekumenicznego zasłu
gują wszystkie inicjatywy i wysiłki podejmowane

w

celu

przywrócenia Kościołowi jedności* Nie jest wcale istotne,
czy chodzi o zjednoczenie Kościoła katolickiego z protes-

1

tanckim, protestanckiego z prawosławnym, katolickiego

z

prawosławnym9 katolickiego z protestanckim i prawosławnym,
czy też o zakończenie schizm pojawiających.się

wewnątrz

Kościoła katolickiego oraz likwidację.wewnątrzprotestanckiego rozbicia.Wszystkie one zasługują na miano ruchu eku.

9

h

hr w i l M a r i r 1*5

* 1\

\ *

. J*

A

•

menicznego. Takie szerokie znaczenie nazwy "ruch ekumeni
czny” proponuje "Dekret o ekumenizmie” II Soboru Watykan-*
skiego: "Przez "ruch ekumeniczny” rozumie się

działalność
i[H

oraz przedsięwzięcia zmierzające do jedności chrześcijan,
zależnie od różnych potrzeb Kościoła i warunków

chwili,

w

jak np#: najpierw wszelkie wysiłki celem usunięcia

słów,

H

opinii i czynów, które by w świetle sprawiedliwości i praw
dy nie odpowiadały rzeczywistemu stanowi braci odłączonych,
a stąd utrudniały wzajemne stosunki z nimi; następnie "dia
log” podjęty między odpowiednio wykształconymi rzeczoznaw
cami na zebraniach chrześcijan z różnych Kościołów

czy

Wspólnot, zorganizowanych w duchu religijnym, w czasie któ
rego to dialogu każdy wyjaśnia głębiej naukę swej Wspólnoty i podaje przejrzyście jej znamienne rysy. Przez

taki

bowiem dialog uzyskują wszyscy bliższe prawdy poznania dok
tryny oraz życia jednej i drugiej Wspólnoty i bardziej bez%

stronną ocenę; wtedy też te Wspólnoty osiągają
współpracę we wszystkich zadaniach, które dla

pełniejszą
wspólnego

dobra stawia przed nimi sumienie chrześcijańskie i groma dzą się, gdzie tylko się godzi, na jednomyślną modlitwę .
Wszyscy wreszcie obliczają się ze swej wierności wobec wo
li Chrystusa co do Kościoła i jak należy biorą się rzetel
nie do dzieła odnowy i reformy”. /"Dekret o ekurneniźmie”,^/.
Dla wprowadzenia pewnego porządku do wielości

2

zna-

czeń nazwy "ruch ekumeniczny" proponuje sif niekiedy naz^
wę, "współczesny ruch ekumeniczny" na oznaczenie

ruchu

ekumenicznego od 1910 r« Nazywanie tego ruchu "ruchem eku
menicznym w sensie właściwym99, w odróżnieniu od wcześniej
szych prób zjednoczeniowych, wydaje się niewłaściwe,ponie
waż również one stanowiły inicjatywy ekumeniczne w sensie
■

'1

właściwym*

Polska odegrała w ruchu ekumenicznym rolę zupełnie
wyjątkowąe Położenie geograficzne narzuciło jej

funkcję

styku protestantyzmu.z prawosławiem* Na jej terenie doko»
nywały się interesujące próby zjednoczenia wewnątrzprote~
stanckiego, jak również unii Kościoła katolickiego z pra~
Śfr
0

wosławnynie Zachodnie monografie ruchu ekumenicznego
interesują się tymi sprawami* Najobszerniejsza
ruchu ekumenicznego-Rouse«Neill poświęca Unii

mało

historia
Brzeskiej

jedynie kilka stron* Rzut zatem oka na polskie doświadczęnie ekumeniczne jest wskazany i potrzebny.
"Historia ruchu ekumenicznego" nie interesuje, się
aktualną /soborową i posoborową/ sytuacją ekumeniczną

w

9

świecie i w Polsce* Jedynie w kilku przypadkach sięga po=>
za datę rozpoczęcia Vaticanum II, gdy przemawiały za

tym

■

specjalne racje* Pominięto też liczne interesujące

próby

zjednoczenia wewnątrzprotestanckiego* Usprawiedliwiają to
przynajmniej częściowo ograniczone ramy tych wykładów*

1

"Przysłaliście nam misjonarzy, którzy dali nam poznać
Jezusa Chrystusa i za to jesteśmy wam wdzięczni* Lecz

przynieśliście nam również wasze różnice i wasze podziać
ły: jedni głoszą nam metodyzm, drudzy luteranizm9 Ron gregacjonalizm czy episkopalizm. Domagamy się, abyście
nam głosili Ewangelię i pozwolili wzbudzić samemu z ło
na naszych narodów przez działalność Ducha św« Kościół
odpowiadający Jego wymaganiom, jak również geniuszowi na
szej rasy, który byłby Kościołem Chrystusa w Japonii 9
Kościołem Chrystusa w Chinach, Kościołem Chrystusa w In
diach, wolnym od wszelkich "izmów”, jakimi obłożyliście
przepowiadanie Ewangelii wśród nas". Przemówienie
dra
Chang, delegata chińskiego*-Za M.Boegnerenu
m
2 W sekretariacie "Ekumenicznej Rady Kościołów"
termin
"oecumenique" oznacza "couramment les activites,initiatives, dctrines et reunions qui, depuis les seizieme
siecle, interessent 1 'union des chretiens, tant au ni veau interconfessionnel et national qu*au niveau universel: "A History of the Ecumenical Mouvement"
s'etend
lon0
J0
%
guement sur les efforts accomplis du XVI au Xa siecle".
Poza środowiskami ściśle ekumenicznymi termin ten ma nie
kiedy jeszcze szersze znaczenie, G. Thils,IIistoft?.e doc-^
trinale du mouvement oecumenique, Paris - Louvain /196-/,
155.
.
.
,

s

%

4

Rozdział

I

OGoLNOKOŚCIE LNE PRÓBY ZJEDNOCZENIA
KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO Z KOŚCIOŁEM

KATOLICKIM

Za ważną datę w dziejach rozłamu chrzęścijańskiego
Wschodu z Zachodem przyjmuje sie rok 1054, kiedy to legat
papieski Humbert 16 lipca złoiył na ołtarzu kościoła Mąd
rości Bożej v Konstantynopolu bullę ekskomunikującą

pa

triarchę Michała Cerulariusza9 a Cerulariusz wkrótce

po

tem zwoławszy synod - potępił Humberta, Chociaż stało się
to w czasie, kiedy Stolica Apostolska była osierocona

po

a

śmierci Leona IX 9 chociaż żaden z papieży nie zatwierdził
formalnie ekskomuniki rzuconej przez Humberta9 fakty

1
prowadziły do rozłamu w chrześcijaństwie.
*

Myśl

te

o

jego

zjednoczeniu nigdy nie zamarła* Historia zanotowała

dwie

wielkie próby naprawienia tego9co stało się w wieku XI •
Chodzi o dwa sobory powszechne podejmujące sprawę zjedno
czenia chrześcijaństwa wschodniego z zachodnim: drugi so
bór Lioński oraz sobór Florencki, Inicjatywy wspomnianych
soborów dotyczyły jedności całego Kościoła prawosławnego
i katolickiego. Poza tym podejmowano sporo inicjatyw zjed
noczeniowych w węższym zakresie, Polska wysunęła
tym względzie zdecydowanie na pierwsze miejsce. Jej

się

w

wy -

siłki na rzecz jedności omawiane są w osobnym rozdziale ,
Pierwszą wielką próbą przywrócenia jedności wschod
niego i zachodniego chrześcijaństwa był sobór Lioński 1 1 ,

5

1, S o b 6 r

L i o ń s k i

II

Przyczyny zjednoczenia dokonanego w Łionie miały obok religijnego - charakter wyraźnie polityczny*

Koś -

ciół zachodni dążył do unii9 ponieważ czuł się poważnie
osłabiony i zagrożony politycznie: 1 ° w 1261 r*

upadło

Cesarstwo Łacińskie na Wschodzie, założone na
przez czwartą wyprawę krzyżową w 1204 r*;

2°

Bałkanach
Powołanie

na Sycylii nowej dynastii /andegaweńskiej/ sprawiło Sto •
licy Apostolskiej wiele kłopotów* Nowi władcy, zwłaszcza
Karol Andegaweńczyk /Charles

ler d*Anjou,

1265-1288/ za

miast opiekować się Kościołem, przysparzał mu wiele

po«

ważnych trudności* Andegaweńczycy nie okazali się lepsi
od Hohenstaufów* Po śmierci Klemensa IV /1265“>1268/,
skutek ingerencji Karola, Stolica Apostolska mogła
obsadzona dopiero w 1271 r*

Cesarz bizantyjski

na
być

Michał

III Paleolog /1259a-*1282/ również dążył do unii widząc

w

niej swój interes polityczny* Szukał pomocy przeciwko Tur
kom oraz Karolowi Andegaweńskiemu, królowi Neapolu i Sy
cylii, który zdobywszy południową Italię myślał o cesarstwie kosztem Bizancjum* Papiestwo było doskonałym
jusznikiem, gdyż Andegaweńczyk stanowił dla niego

so
rów —

nież zagrożenie* Paleolog miał jeszcze inną rację przo 9 *

mawiającą za unią z Rzymem* Opanował bowiem cesarstwo ła
cińskie w Konstantynopolu* Unia z Kościołem

łacińskim

stanowiłaby pewnego rodzaju zgodę Zachodu na ten fakt do
konany* Cesarz gotów był zapłacić za to wyrzeczeniem się
schizmy, co faktycznie uczynił na II soborze Liońskim*
Sobór Lioński II /127V zwołał papież Grzegorz

X

/Teobald Yisconti/ zaraz po swej koronacji* Przed soborem

6

stanęły trzy główne zadanias 1/ wewnętrzna reforma
cioła®

2/ pomoc dla Ziemi świętej i

3/ unia

Koś

z greckim

Kościołem Wschodnim®
Na sobór przybyłe około 300 biskupów® 60
wielu duchownych innych godności® legaci kilku
legaci Tatarów oraz Bizancjum^tak

że sobór był

opatów®
królów ®
n»pm»

dę powszechny® Odbyło się sześć sesji plenarnych! 7 i 18
maja® 4 lub 7 czerwca® 6 ® 16 i 17 lipea® Unia
ww*

n ^

£l

■■m

*Y

| *».ł ^fl

ł «%

^iJ*

Kościoła

»1 »T<

łacińskiego z greckim została zawarta na czwartej sesji®
tj® 6 lipca 12?4 r, Na ostatniej sesji zaaprobowano kon
stytucję dogmatyczną zawierającą naukę o pochodzeniu Du
cha świętego®
Poseł Michała

III Paleologa odczytał wobec

pa

pieża® podczas IV sesji® w imieniu cesarza Wyznanie wia~
■

ry® które akcentuje wszystkie zasadnicze punkty sporne w
nauce i praktyce liturgicznej między obu Kościołami®

We

wszystkich punktach przyjęto sformułowania i praktykę Za
chodu® Wyznanie wiary Michała Paleologa zawiera więc§
stwierdzenie ważności chrztu udzielonego przez łacdnni «
kówf stwierdzenie istnienia czyśćca$ naukę o ilości

sa»

kramentów /siedem/® aczkolwiek Wschód nigdy tego nie kwe
stionowali wyraźne stwierdzenie prymatu papieżaf

obronę

ważności konsekracji Chleba przaśnego| Filioąue®
/Tekst konstytucji! COeD 285^307| /najważniejszy
fragment tłumaczy BF 760*765/$ Sacrorum conciliorum nova
collectio® / ed® D e Mansi® 24® 8 lB/«
Wyznanie wiary Michała Paleologa nie stwierdza nie
ważności konsekracji na Chlebie kwaszonym i nie zakazuje
tej praktyki* Nie zmusza też Kościoła greckiego®by

włą=>

czył Filioąue do Credo®

7

Żywot unii był krótki* Brakowało jej religijnego
i psychologicznego podłoża* Narzucona przez cesarza

i

nieliczną grupę wyższego duchowieństwa nie znalazła zro«
zumienia pośród szerokich mas ludu oraz niższego kleru *
Nie można też powiedzieć^ by stolica chrześcijaństwa za*
chodniego po śmierci Grzegorza X okazała dla

unii wiele

zrozumienia.
Po świętobliwym Grzegorzu X trzech zaledwie

pa*

pieży okazywało zrozumienie dla sprawy unii: bł*I n n •c e n t y

V /I 276/9 H a d r i a n

V /1276/ oraz

Jan

XXI /XIX/ /1276-1277/; panowali oni jednak bardzo krótko:
kilkanaście miesięcy* Już następca Jana XXI
łaj

III

M i k o

-

/1277«1280/ żądał od Greków więcej niż sobór

Łioński II9 mianowicie domagał się włączenia Filioque do
Credo* Następny papież9 M a r c i n

IV /128l«1285/»Fran-

cuz, piętnował jako nieszczere postępowanie Michała

Pa**

leologaf a wstąpiwszy na tron papieski^ ekskomunikował
go za popieranie schiziqy i herezji* Cesarz zrewanżował
się papieżowi polecając wykreślić jego imię

z dypty -

chów /1281 r*/* Znaczyło to definitywne zerwanie unii

z

1274 r*
f

Hefele podaje wiele interesujących szczgółów

na

świetlających sprawę zerwania unii* /Por* Histoires

des

Conciles d*apres les documents originaux9 t* VI 9

Paris

1914* 209-218/* Cesarz bardzo życzliwie przyjął wysłanni
ków papieża Grzegorza X wiozących po soborze Liońskim II
list otwarty z dn* 28 VII 1274 r* do niego*księcia Andronika oraz prałatów greckich* 16 I 1275 r* podczas uroczy
stej Mszy św* odczytano lekcję i ewangelię również w

ję

zyku łacińskim* Papież został ogłoszony najwyższym bisku-

pem Kościoła apostolskiego tras papieiem ekumenicznym ©
Imię papieim umieszczono na dyptychach® Wybrane nowego
patriarchę@ Jana XI Bekkosa, dawnego natomiast Józefa ,
który był przeciwnikiem unii, zamknięte w klasztorze® a
później wywieziono na jedną z wysp Morza Czarnego®

Ce®

sarz wysłał ponownie posłów do Rzymu, by donieśli o
rocaystj u

u«

przyjęciu unii® Papiei zapewnił posłów ee«

sarskich, xe • według umowy • powstrzyma Karola Andogaweńskiego / Karol I d®Anjou, brat św® Ludwika,

króla

francuskiego/ od napaści na ziemie cesarskie®
Jan XXI wysłał do Konstantynopola dwóch uczonych
dominikanów oraz dwóch biskupów z wszelkimi władzami uwolnienia od kar kościelnych przeciwników unii,Posłowie
papiescy zawieźli do Konstantynopola nuin® list z 20 XI
1276 r* zaadresowany do patriarchy i prałatów®Papieft za
chęcał adresatów do złotenia na ręce posłów

przysięgi

według formuły Wyznania wiary© Chodziło m®in® o uznanie
prymatu® Posłowie nie napotkali sprzeciwu®

Owszem,

strony cesarza doznali wielu oznak oddania się
unii® "Błogosławiona obecna epoka, miał się

ze

sprawie

wyrazić

,

która była świadkiem zaprowadzenia unii! Dzieło zainaugu
rowane za Grzegorza, zostało uwieńczone za Jana

On

/cesarz/ przyjmuje wszystko, w co wierzy i czego naucza
Kościół rzymski”* Syn cesarski, Andronikos,

patriarcha

i wszyscy biskupi podpisali analogiczne deklaracje9Ksiąte Andronikos oraz patriarcha B&kkos wraz z synodem

/kwiecień 12 ??/ wysłali do papieża listy z zapewnienia^
mi swego oddania sprawie unii® Stwierdzali zgodność na
uki Kościoła greckiego z nauką Kościoła rzymskiego®Uzna~
wali też prymat papieski®

9

poczęli

Tymczasem bizantyjscy przeciwnicy unii
się organizować i rzucili klątwę na patriarchę,

cesarza

i papieżae Patriarcha ze swej strony 16 Tli 127?*© eks
komunikował owych przeciwników unii* Cesarz wysłał prze®
ciw rebeliantom wojsko* Tymczasem głównodowodzący ekspedycji przeszedł na stronę wrogów9 których, wspierała rów
nież część łacinników®
co
nie
mogło
ożywiać
sympatii
ce00
sarskich do Zachodni cesarz ostatecznie zwyciężył zbunto
wanych «

ii
Papież Mikołaj III wysłał do Konstantynopola jesz

cze jedno poselstwo /f»p Btrthelómy i trzech frattCiszka now/ z nowymi Instrukcjami 9 a mianowicie:

a/ Cesarz wi»

nien nakłonić patriarchę i prałatów do przysięgi na Liońskie Wyznanie włary$
CrOdof

b/ Filieqne należy wprowadzić

do

c/ Grecy mogą zachować tylko te swoje ryty® któ

re Stolica Apostolska nzna za zgodne.z wiarą!

d/ Posło»

wie papiescy zwiedzą fcraj9 by stwierdzić,czy

zachowuje

się tof co zostało przepisane!

e/ Cesarz winien wyrazić

zgodę na stały pobyt w jego państwie kardynała legata® a
nawet dobrze by było9 gdyby sam o torpoprosiły tf Wszyscy Grecy poproszą posłów o absolucję z grzechu przystą pienia do schizmy! %/ Posłowie wyspowiadają wszystkich ,
którzy chcieliby przed nimi wyznać grzechy'! h/ Na wszyst
kich przeciwników unii należy nałożyć ekskomunikę
interdykt:

oraz

i/ Po przyjęciu symbolu wiary patriarcha

wszyscy biskupi zwrócą się do Rzymu o potwierdzenie

i
ich

stanowisk*
Sytuacja cesarza stała się niezmiernie trudna*Zdawał sobie sprawę 9 że ani duchowieństwo ani lud nie przyj
mie takich żądań, a równocześnie, że nie

10

można

żądań

papieskich odrzucić bez zburzenia unii* Spotkał się więc
najpierw z duchowieństwem*

które zapewnił, że ani

joty

nie zmieni w Credo* chociażby to kosztowało wojnę z kim*
kolwiek,przekonał je jednak* te lepiej na razie nie pod
nosić protestów. Rzeczywiście,kiedy legaci odczytali swe
żądania wobec zgromadzonego duchowieństwa* spotkali
ze spokojnym milczeniem. Zaprowadzono ich nawet
|

%

»*

1 i

i *i ^

♦

do wię-

pR*

zień, by pokazać, jak wielu przeciwników unii tam
bywa.

się

Do papieża skierowano pismo w tonie

prze

uległości

i

zgody* zaopatrzone w mnóstwo podpisów, w znacznej mierze
nieautentycznych, co należy przypisać cesarzowi.
Patriarcha Bekkos z wielkim oddaniem i

mądrością

usiłował zaszczepiać pośród swego duchowieństwa prawdzi
wego ducha unii.Odbywał w tym celu wiele synodów*by oso
biście wpływać na niezdecydowanych.

Bronił też ortodok

sji Filioque. Cesarz bardzo zdecydowanie*
nawet metodami okrutnymi, zabiegał

posługując s %

o przyjęcie unii

w

cesarstwie.
Na wieść o wyborze papieża Marcina IV
1281/ cesarz wysłał do Rzymu poselstwo

/ 22 luty

z gratulacjami*

,Zostało ono źle przyjęte przez papieża* który 18 listo pada

e k s k o m u n i k o w a ł

protektora schizmy i herezji?

c e s a r z a

człowieka

jako

dwulicowego

i

nieszczerego. Wiernym zabronił z nim kontaktów. Być może
chodziło o związanie się Michała Paleologa z
kami Karola d*Anjou, zw« Andegaweńskim*
ł ^

'

«# V*

^

i' a*.'2!

r •# ^

ti*

^

przeciwni

podczas gdy pa-

flkw«

pież* Francuz z pochodzenia*pozostawał pod wpływem właś
nie Karola.
Cesarz kazał wykreślić imię papieża z dyptychów *

11

co można uwałać ?,a

k 0 n i « ©

u a i i

/konioc 128lr/

Zmarł 11 grudnia 1282 r* Jego nastfpca, Andronikos oświadczył, te do unii przystąpił jedynie m

stracha przed oj-

e m i gotów jest pokutować za swoją słabość.

Patriarchę

Bekkosa zmusił do ustąpienia. Na j#ge miejsce wprowadził
dawnego patriarchę, Józefa, zdecydowanego wroga

unii . -

Wkrótce prawie całe duchowieństwo porzuciło.unię.

Koś •*

cioły zlewano obficie wodą święconą, by oczyścić je
i

z

grzechu unii. Dawnym jej duchowfeym zwolennikom, kazano su
rowo pokutować. Jedynie deponowany patriarcha Bekkos..

i

nieliczna grupa Oddanych mu osób ani karami, ani wspa

-

niałymi obietnicami nie dała się.odwieść od zjednoczenia
dokonanego w II soborze Łiońskim. Bekkos zmarł na wygna
niu, prawdopodobnie w 1298 r . , a z nim odpzedł

ostatni

przedstawiciel i apostoł tej pięknej, choć tragicznie za
kończonej inicjatywy.

2.

S o b ó r

F l o r e n c k i

Drugą wielką inicjatywą mającą na celu zjednocze
nie chrześcijaństwa był sobór Kerrarsko-Florencko~Bzym ski, nazywany często soborem Florenckim.

Sobór ten obfi

tował w dramatyczne napięcia zarówno w fazie przygotewaflp|

nia, jak też w okresie trwania obrad.
. a. P r.z y g ot.-o w a n i e

s o b o r u .

Sobór w

Konstancji /14-14-14-18/, który podjął sprawę reformy

ży

cia kościelnego, postanowił,, by w c lu kontynuowania zapoczątkowanej odnowy Kościoła czę
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o zwoływać sobory po

wszechne: za 5 lat* następny za 7 « a następne w odstę pach co 10 lat* Papież jednak bez entuzjazmu odnosił się
do myśli o nowych soborach, ponieważ miał

świeży przy

kłady jak ostatni sobór bardzo głęboko był przejęty ideą
konsyliaryzmu. Trzeba było zdecydowanego nacisku na pa
pieża Marcina V f by zechciał zwołać sobór w

Bazylei/ s

Bale/: I431«l437e Sobór w Bazylei zajmował się

przede

wszystkim wewnętrzną reformą Kościoła oraz sprawą czes
ką® Papież mimo wielu zastrzeżeń co do przedmiotu obrad
soboru w Bazylei

/Ojcowie bardzo stanowczo

i

daleko

wkraczali % planami reformy w kompetencjefktóre

papież

uważał za swoje własne/g zatwierdził go w 1433 r.
W końcu 1435 r* sobór w Bazylei wysłał do Konstan
tynopola posłów /Jan z Ragusy9 Henryk Menger

i

Szymon

Freron/ w celu ustalenia miejsca i czasu przyszłego po
wszechnego soboru zjednoczeniowego* Właściwie nie

było

kwestiit czy taki sobór ma się odbyć® Pragnę1i go

Oj -

c o w i e

bazylejscy* pragnął eesarz9 obawiający

wciąż najazdu tureckiego i szukający w unii

się

z Zachodem

bezpier ^ństwa* pragnął patriarcha Konstantynopola

Jó-

w
ę
&

zef, pragnęło wielu wybitnych przedstawicieli

Kościoła

Reckiego* Istniał jedynie problem miejsca. Bazylejczycy proponowali Bazyleęy Grecy - jakieś miasto
skief do którego mieliby łatwiejszy dojazd.

nadmor Patriarcha

zażądał nadto^ by w soborze unijnym uczestniczył

oso -

biście papież /Eugeniusz IV/®
Ustalenie miejsca okazało się

niełatwe

racji:
1/ finansowych i

z

dwu

.
2/ prestiżowych®

Sobór

pociągał za
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sobą olbrzymi® koszty# kt^e miał pokryć Zachód®

Zrozu

miałe było# że zwycięzca w licytacji miał pewnego* rodza
ju moralne prawo do goszczenia u siebie soboru /i ciąg nięcia z tego korzyści/®
Ojcowie bazylejscy wydali dwa dekrety©Dekret prze
jęty przez większość proponował Bazyleę, a gdyby
nie odpowiadała, Awinion lub inne miasto w

Grekom

departamen -

cle Sabaudii® Dekret przyjęty przez mniejszość propono *

wał Florencję# Udine lub inne wymieniane
miejsce odpowiadające papieżowi i Grekom®

już

wcześniej

Papież

twierdził dekret mniej szóści# co pogłębiło spór

ząmiędzy

soborem a papieżem®
Papieża dotknęły

żywo niektóre uchwały

soboru #

jak ograniczenia w nadawaniu godności kościelnych*

po -

stulat umiędzynarodowienia kolegium kardynalskiego,

za

kaz mianowania kardynałów podczas trwania soboru# ogra niczenia annat papieskich®

2

Sobór twierdził# że

papież

przeciwstawia się zdrowym próbom uzdrowienia sytuacji
Kościele® Sstry ton pism

soboru do papieża

nie

w

ułat -

wiał dialogu®
Ostatecznie dwie floty wypłynęły po Greków: z ra
mienia doboru i z ramienia papieża® Tymczasem

spór

się

zaostrzył®
Eugeniusz IV opublikował 18 września 1437 r® uro
czystą bulle wDoet<Dris gentium"®

Stwierdzał

w niej

ukazywał światu# jak bezowocne są obrady soboru w

Bazy

lei# jak kłócą się jeg® uczestnicy# jak wiele sobór
pełnił błędów®®®
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i

po

Nast§pasie papiei w tejie bulli a a k u t l przesitaitaia aa>
bera de F«rrary0 na którą c y m i l i zgodę fer**-?
v Baiylai

Ojcowi*

aieli porzucić obrady i przenieść się do Fer=

raryo Wolno S* byle j a i p t a zakończyć sprawę ezeakąe6dj»
by nie zgodzili się na znianę miejsca
flj

sobór i tak

ed«

■B

bfdsit się w F«rrarz« 0 skoro tjlko przybędą Grecy0
Sobir wytoczył papieżowi proces0 którego

nie

przerwano nawet po śmierci Eugeniusza IV,, Bullę wDocto •
ris genti«mw uznał za nieważną*, zagroził papieżowi

sus«

pensą i depozycją9 wyraził głęboki ial

tak

że papież

uparcie broni się przed koniecznymi reformami i że oczom
Greków ukazał rozbicie Zachodu wysyłając drugą

flotę

/obok floty wysłanej przez sobór/ do Konstantynopola
Jeszcze raz stwierdził wyższość soboru nad papieżem®
Gre@y mają@ do wyboru dwie jtloty9 zdecydowali się
na flotę wysłaną przez papieża® Uzasadniali to pierwszeń
stwem przybycia® Sobór zatem miał się odbyć w Ferrarze
zgodnie z wolą Greków i propozycją papieża® Sobór Bazy «
lejski «<«**pendował papieża i zagroził karami ewentual •
nym uczestnikom zgromadzenia w Ferrarze /r® 143#/®
9

IV 1438 r® nastąpiło otwarcie soboru w Ferra

rze® Ojcowie « Bazylei w większości nie przybyli® Na mo
cy bulli "Doctoris ^entium*1 przestali stanowić prawowity

sobór®

\
b® P r z e b i e g

s o b o r u ®

Po stronie gre-

cklel należy wymienić nasię sraj*£ych przedstawicieli! ce®
sarz9 patriarcha Konstantynopola Józef ze swoimi bisku »
parni, Antoni metropolita Heraklei, Grzegorz Mammas z Kon*

fltaiiifyBiopoli reprezentujący patriarchę Alekiandrii^Mtrek
Bngenikes arcbp Efezta9 Izyder z Kijewa reprezentujący pa*
trlarchę z Antiochii? Dionizy bp Sardes, zastąpiony póź«
niej przez Dozyteusza z Monembazji, Jerzy Scholarios?Bessarion arcbp Nicei® Syropules? który pozostawił sprawo*
zdan&a z przebiegu obrad®
Cesarz obawiał się? te dysputy teologiczne utrud
nią czy nawet uniemożliwią unię? dlatego polecił Grekom,
by ich unikali® Kiedy jednak Zachód mocno nastawał na slbr*
mułowanie głównych rozbieżności teologicznych®które zda
niem Greków różnią oba Kościoły? wymieniono cztery spra
wy:

a/

naukę o pochodzeniu Ducha św®?

V

zagadnienie

rodzaju Chleba używanego do konsekracji /azyma/?
ukę o czyśćcu oraz

d

c/ na

kwestię prymatu.

Najpierw podjęto sprawę nauki o

c z y ś ć c u ®

Wielu Greków pragnęło przejść nad tą sprawą do

porządku

dziennego tłumacząc? że różnice między Wschodem i Zacho
dem nie są znaczne w tym pwnkcie® Jednak Marek Eugenikos
oświadczył? że nauka o czśćcu stanowi przepaść między @bu
Kościołami i należy nad nią dyskutować® Dyskiusje

jednak

nie były długie.
Bessarion oświadczył? że Grecy przyjmują cierpienia

i

kary czyśćcowe? nie uznają tylko nauki? że w czyści ist«
nieje ogień? który oni przywykli wiązać jedynie z karami
w piekle® Ponieważ Marek Eugenikos nie godził się na wy
jaśnienia Bessariona? cesarz polecił obu? niezależnie od
siebie, przedstawić swoje zdanie na piśmie? następnie ce
sarz polecił złączyć w jedno oba w a a a n i a i w takiej for
mie przedstawić łacinnikom® Ci jednak nie byli zadowoleni,
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żądali wciąż nowych wyjaśnień* Przedstawili następującą
formułę:

"Dusze sprawiedliwych bezpośrednio po śmierci /a
więc przed zmartwychwstaniem ciał/

doznają

pełnej

szczęśliwości, do jakiej tylko są zdolne; jednak* po
zmartwychwstaniu dochodzi jeszcze coś do tego szczę
ścia* a mianowicie uwielbienie ciała* które jaśnieje
r-; jako słońce'1*

S .

r;^

Powyższą deklarację doręczono łacinnikom* co za
kończyło dyskusję na temat czyśćca-

/Refele*

Ilistoire

des conciles* VII* 2* 967-970/*
Najtrudniejszym problemem okazało się słowo F i®
1 i o q u e

dołączone na Zachodzie do Credo* Dyskusja

nad nim ujawniła dwa ugrupowania Greków: jedno 2decydowanie prounijne /Bessarion* Izydor z Kijowa* cesarz*Je
rzy Scholarios/ drugie zdecydowanie antyunijne

/ Marek

Eugenikos, Antoni z llerakei* Syropulos/* Mowy Bessariona należą do najpiękniejszych tekstów ekumenicznych*Bessarion otworzył pierwszą uroczystą sesję

soboru 8 ’ X

1438 /poprzednie nie były uroczyste/*
Właściwe negocjacje rozpoczęły się 14 X 1438
na III sesji. Marek Eugenikos wygłosił wówczas

r*

mowę* w

której całą winę za rozłam złożył na łacinników, oskar
żył ich o sfałszowanie Credo

i stały

brak miłości

do

swej siostry* Kościoła Wschodniego* Podkreślił koniecz|

ność usunięcia ,fFilioque,ł z Wyznanie wiary.
Dyskusje nad flFilioque,f zakończyły się dopiero we
3

Florencji 3 VI 1439 r*

Wypełniły niemal cały ten okres
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i wykasały^ jak trudną drogą do zjednoczenia są dysku •
sjo teologiczne«
Grecy wysunęli dwa zasadniczo zarzuty przeciw **H>
lioquoffi;

1/ Sobór Efeski zakasał jakichkolwiok uzupeł

nień i dodatków do Crede9 łaeinnicy wystąpili zatem prze
ciw soborowi wprowadzając do Credo "Filioąue99! 2/ Ojco
wie nauczają o pochodzeniu Ducha św9 jedynie od

Ojca

&

przez Sjru, czyli istniej* tylko jedna zasada pochodze
nia Ducha świętego^ gdy tymczasem łaeinnicy przyjmują
formułę "z Ojca i z Syna" /ex Patre et ex Filio
Filioqne/ stają w sprzeczności z nauką Ojców

i

czy
burzą

jedność Trójcy Świętej wprowadzając podwójną zasadę po
chodzenia Ducha świętego*
Łacinnicy tłumaczyłi, łe:

tj Sobór Efeski

za

kazywał dodawać czegokolwiek merytorycznie nowego;
zakazywał i nie wykluczał pewnych zmian jedynie

nie

słów -

nych; nadto sobór zakazał uzupełnień i dodatków, nie zakazywał i nie wykluczał wyjaśnień;
to/ Ojcowie, zwłaszcza wschodni nauczają o pocho
dzeniu Ducha świętego przez Syna /per filium/, ale

nie

wszyscy i nie tylko w ten sposób. Ojcowie zachodni oraz
wielu Ojców wschodnich uczą o pochodzeniu Ducha świętego od Ojca i Syna* Niektórzy Ojcowie wschodni posługują
się zarówną formąs **prsez Syna91* jak teł **z Ojca i z Sy
na” • Ponieważ nie można przyjąć sprzeczności w nauczaniu
9

Ojców /Grecy to podkreślili; nauczaniem Ojców kieruje
Duch święty, a więc nie może w nim być sprzeczności / ,
ffl

trzeba przyjąć, ie Ojcowie nie widzą sprzeczności w for
mule "przez Syna" i wz Syna". Obie formuły są zatem
prawne i uczą tego sśmego.
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po

Przyjęcie "Filioąue9* nie bflirzy jedności

zasady

pochodzenia /unum principium pr@cessi©nis/0 ponieważ Oj-*
ciec w każdym przypadku pozostaje ową jedyną zasadą po
chodzenia! <=> zarówno Syna® jak Ducha Świętego®

Termin

wz Synaw tak naloty rozumieć^ by nie sugerować myśli
podwójnej zasadzie pochodzenia w Bogn® Tak właśnie

o
ła-

cinnicy rozumieją swoje ‘"Filioąue"®
Przedstawiciel łacinników® Jan z Raguzy$ w

ten

sposób ujął doktrynę 9 której bronili "W Bogu istnieje
tylko jedna zasada® jedna przyczyn* - Ojciec® On

to

tworzy z siebie od wieków Syna i Ducha Świętego® Syn
przeto otrzymuje od Ojca dwie rzećzy0 swe istnienie
i swą mętność tworzenia Ducha Świętego i tworzy

Du

cha nie z siebie sane&Og ale z tego® z którego

po

siada własny byt*1 /Hefele® j®w®*s® 9 9 V «
Trzy dni później /2k III 1493/ Jan z Reguzy za
brał głos$ by uzasadnić gruntownie naukę lacinników® Do
samego wieczora bez przerwy przytaczał teksty Ojców tak*
że Grecy nie mogli w ogóle dojść do głosu® Wystąpienie
to zakończyło okres sesji publicznych®
Chociai wielu Grekom podobały się wyjaśnienia
łacianikew i sam cesarz formułę Jana z Raguzy uznał za
poprawną i możliwą do przyjęcia przez Greków® nie m o ^
na było dojść do pełnej zgody® Marek Bugenikos był nie
przejednany® Cesarz nawet zabronił nu dalszych dysku sji z Janem z Bagaży®
Coraz wyraźniej rozumiano^ że przez takie dys
kusje nie prędko osiągnie się jedność® Ctraz to więcej
Greków chciało opuścić sobór® by powrócić do

siebie®
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Cesarz kazał strzec bram*

Zwrócił się też do

papieża

oświadczając® że droga* którą sobór szedł dotąd® nie do
prowadziła do upragnionego celu. Prosił papieża o wska ®
zanie innej drogi® Zaraz potem Bessarion wygłosił wspa niałą mowę prounijną /13 i 14 IV 1439/®
in®:

"Wszyscy tu zgromadzeni miłujemy

Stwierdził
pokój

m®

oraz jed

ność chrześcijaństwa^ podzieleni jesteśmy jedynie co
środków ich osiągnięcia” ® /Tamże® 993/®

do

Pozyt$’wnie oce«

nił wyjaśnienia odnośnie do "Filioąue” i oskarżył

Gre -

4
ków o uniemożliwienie unii ®~ W podobnym

Jerzy

Scholarios rozpowszechnił wśród swoich

duchu
trzy

rozprawki

prounijne •
Za sugesttą cesarza i zgodą papieża

wybrano

po

10 przedstawicieli z obu stron z poleceniem szukania in«
nych dróg ku jedności® Jednak grupa ta znowu utknęła

na

sprawie pochodzenia Ducha świętego® co bardzo zdenerwo «

•
6
wało cesarza •
Grecy poczęli zbierać się sami® by czytać
Ojców na temat pochodzenia Ducha świętego®

teksty

Doszli
•

*

do

4 •*

wniosku® że Ojcowie uczyli zarówno ”przez”® jak ”1®

od”

a zatem można się zgodzić na unię® byle 1 ° nie

wprowa «

dzać tej drugiej wersji do symbolu

oraz

greckiego®

2

nie zmieniać przyjętych przez Greków obrzędów® 3 VI l439r.
Grecy zebrali się u swego chorego patriarchy®gdzie jesz«
cze raz wyrazili zgodę na naukę o pochodzeniu Ducha Świę
tego z Ojca i Syna jako z jednej zasady®

Patriarcha

o®

świadczyłs
%

"Nie zmieniłbym dogmatu odziedziczonego po Ojcach ®®®
Skoro jednak łacinnicy wykazali nam na podstawie świę-
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tyeh pism /Ojców/, te pochodzenie Ducha Świętego do
konuje się takie przez /

(fi oL /

Syna, dołączam

się

do nich i oświadczany ie przyimek clloc oznacza Syna
j *
■
'•
'‘k^.
; -■;. £
jako
dclT
Ducha, a ®o jea tym idzie, przystępu*
je do unii z łacinnikamiw o
Oświadczenie to stwierdzające pochodzenie z Ojca
i Syna jako jedynej zasady podpisali wszyscy Grecy z wy
jątkiem Marka Eu gen ikos a /Hefele, j.w. s, 1009/.
Następnego dnia podpisali inną deklarację przy
gotowaną w trzech egzemplarzach?
"Godziny się na waszą doktrynę i wasze dołączenie
/wasz dodatek/ do symbolu /_ a99J

Łączymy się z wami

i uznajemy® ie Duch święty pochodzi z /od/ Ojca
z /od/ Syna jako od jednej

dip^

Kai cLccluc,

i
",

/Hefele, j.w. s. 1009->1010® Mansi, Concil, ampliss.
colio0 XXXI0 col 998-1002? Harduin^ Concil, coli,IX,
COle 398=403/.

Jeden egzemplarz tego dokumentu przekazano

pa°

piętowi 5 czerwca? drugi - cesarzowi, a trzeci patriax*»
sze.
Przez kilka następnych dni powracano jeszcze do
tego tematu precyzując wyrażenia. 8 czerwca

zgodzono

się na ostateczną formułę.
Następnego dnia paplei zwrócił uwagę, ie pozo stały jeszcze inne probleagr., które naleiy rozwiązałby
mogła nastąpić u n i a ; czyściec, prymat, chleb do Eucha
rystii. Przed podpisaniem aktu unii naleiy uzgodnić sta
nowiska w tych sprawach /tzw. "Postniata"

papieskie/.
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Grecy tłumaczyli się, że nie mają upoważnienia cesarskie
go do dyskutowania tych zagadnień. Tymczasem zmarł
triarcha Józef. Pozostawił następujący testament

paducho®

wy:
"Józef, z miłosierdzia Bożego arcybiskup Konstantyno
pola, nowego Rzymu, i patriarcha ekumeniczny.
u progu mego życia i w punkcie, gdzie płaci
ninę obowiązującą całą ludzkość, pragnę
łaski Bożej jasno wyłożyć na piśmie
A

f

1 l' r

\

i

^

Stojąc
się

przy

moim

(k

da

pomocy

synom

we

•

wierze to, co wyznaję i podpisuję. A zatem,

wszystko

|VE

to, co wyznaję i czego naucza katolicki i

apostolski

Kościół Pana naszego Jezusa Chrystusa mający swą sie
dzibę w starym Rzymie, ja także uznaję i

uroczyście

stwierdzam, że we wszystkim z nim jestem. Uznaję również świętego Ojca Ojców,najwyższego biskupa i przedHHj

stawiciela Pana naszego Jezusa Chrystusa,papieża sta
rożytnego Rzymu. Uznaję także czyściec. Na dowód cze
go podpisuję 9 czerwca 1439” •
"Postulata" zaniepokoiły cesarza i Greków.

Unia,

która zdawała się już wyraźnie zarysowywać, znowu

mogła

nie dojść do skutku, przynajmniej w bliskiej przyszłoś ci. Cesarz z kilku metropolitami udał się do papieża,któ
ry wyraził zdziwienie, że Grecy, którzy

już w

Ferrarze

uzgodnili swe stanowisko w sprawie czyśćca, znowu

mają

opory w tym punkcie. Co do prymatu i chleba eucharystycz
nego - cesarz wyznał, że jest mało zorientowany.
polecił oba te problemy wyjaśnić, co uczynił

Papież

Jan z Ra -

guzy i Jan Terkwemady.
Strona grecka nie była zadowolona i wyraziła chęć
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odjazduo Papie i polecił kard

Julianowi Cesariniemuo

by

nie dopuścił do zaternsni* się tak wielkiej inicjatywy*
Grecy zebrani u cesarza w większości przychylili
się na rzecz nrzyjęcia ^Postulata"0 czemu bardzo ener gicznio sprzeciwiał się Marek Eugenikos

18 czerwca sy

nod grecki udał się do papieża* który polecił wygłosić
do Greków dwa przemówienia na temat przywilejów prymatu
oraz na temat konsekracji* Nie rozproszyło to

jednak

wątpliwości Greków*
Radzili osobno Grecy* dyskutowali osobno łacinnicy* Grecy polecili przygotować statki do odjazdu* Zleco
no sprawę dwu grupom 0jców9 co posunęło nieco

dyskusję

naprzód* Papież dążył, by unię zawarto w święto aposto łów Piotra i Pawła* Łacinnicy przygotowali dekret* który
zaczynał się od słów! "fiugenius *** ad perpetuam memor lam *e*,f* Cesarz sądził* że należy albo opuścić imię pa
pieża* albo dodać "consensu serenissimi imperatoris

et

patriarchae Constańtinopolitani ceterorumque patriarcha^
rumft* Zgłosił także inne zastrzeżenie* Papieży aczkolwiek
z oporami* przyjął tę korekturę* chociaż ostateczna
dakcja dekretu unijnego zmodyfikowała nieznacznie

re
słowa

zaproponowane przez cesarza* Minęła uroczystość św* Pio«
tra i Pawła* a dekret nie został podpisany* Obie

strony

obarczały się nawzajem odpowiedzialnością za przedłuże nie debat* Grecy protestowali nieustępliwie przeciwko bar
dzo nieszczęśliwemu i dającemu możliwość szerokiej inter
pretacji sformułowaniu nauki o przywilejach papieskich *
Papież wreszcie ustąpił* Przyjęto jedną z formuł zapro ponowanych przez Greków*
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V lipcu zredagowano i opieczętowano dekret zwany

%śBłJL&£ * 0&<&i

również T o m

czy Definitio*

Łacinnicy

4i %*

jednak spostrzegli, ie Grecy podstępnie wstawili

jedne

słowo, które zmieniało sens bardzo doniosłego treści®*#
zdania. De iduits "salvis juribus et priwilegiis

pa-

triarcharom" dołączyli słowo womnibus", co mogłoby

po

zwolić patriarchom uprawomocnić nawet*te swoje przywileO

jet które przyznali sobie w okresie schizmy, oraz zmie
niało naturę stosunku patriarchów do papieta. Grecy nie
ustąpili.
c. Z a w a r c i e

u n i i

z

G r e k a m i *

sobotę przed południem, 4 lipca 1439 r., w kościele
0

W
św.

Franciszka, dekret unijny otrzymał jednomyślną aprobatę
delegatów obu strons
W niedzielę, 5 lipca, podpisali dekret niemal wszy>
sey Grecy w pałacu, w którym zamieszkał cesarz, w obec neści czterech przedstawicieli łacinników. Nie

podpisał

Marek Bugenikes i bp ze Stauropoliss Przeciwnicy

unii

zarzucali później, ie podpisane nie znając dokładnie
a

treści dekretu, który nie był publicznie odczytany. Te
go samego dnia łacinnicy podpisali dekret w klasztorze
Santa-Uaria Nowella, w którym mieszkał papieta Obecnych
przy tym było dziesięciu świadków greckich.
Po podpisaniu dekretu Grecy przybyli do rezydencji
papieta. Bessarion złotył oświadczenie na temat konsekra*.
cji® Powiedziały ie Kościół grecki przyjmuje dogmat
przeistoczeniu® ie przeistoczenie to dokonuje się
.'

.

o
mocą

o

słów Chrystusa zgodnie z wyznaniem Jana Chryzostoma .ffainość tego oświadczenia płynie m.in. stąd, te problem poe-
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istoczenia pominięto w głównym dokumencie unijnym.
Uroczyste zakończenie unii miało miejsce 6 lipca
14-39 r.# podczas uroczystej liturgii9 w katedrze floren-*
ckiej* Łaciński tekst dekretu odczytał
sarini9 tekst grecki - Bessarion.

kard* Julian Ce-

Obecni głośno

wyrazi

li zgodę na dekret unijny. Papież odprawił uroczystą su
mę.
14. lipca papież przekazał Grekom jeszcze trzy po
lecenia:

1/ zaprzestać pozwoleń na rozrywanie małżeństw;

2/ ukarać Marka Eugenikosa

i

wyjazdem nowego patriarchę.

3/

wybrać jeszcze

przed

Skoro jednak Grecy delikat(■b

nie lecz stanowczo wyrazili sprzeciw9
Pozwolił nadto9

by Grecy zachowali

papież

ustąpił *

swoje dotychczasowe

zwyczaje liturgiczne i kościelne.
d. Z a w a r c i e
u n i i
z j a k o b i
9
*
*
t a r a i . Inicjatywa wyszła od papieża9 który
wysłał
franci8 zkanina9 0,Alberta

z Sarziano z darami i zapro -

szeniem na sobór - do patriarchy9Jana z Aleksandrii,któremu podlegali wszyscy jakobici

H Egipcief

Libii

oraz

Etiopii. Patriarcha kazał przełożyć list papieski i

od

czytać publicznie w Kościele.
Propozycja zjednoczenia wywołała entuzjazm.

Patriarcha

upoważnił do zawarcia unii m.in. 0. Alberta z Sarziano .
Wkrótce podjęli przygotowania do unii również

jakobici

z Jeruzalem.
Ogólny klimat tych rozmów był zupełnie innyf niż
klimat dyskusji z Grekami. Przedstawiciel

Jana z

Alek

sandrii stwierdził9 że jakobici nie przyszli dyskutować9
ale uczyć się. Podczas ogólnej sesji9 której

przewodni-
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czyi

31 VIII 1441 r,, ośv iadcxyłg

"Sospoezyau prżepełniony nrassenien' i ob»fąt
w»ż j»e, który jestem jedynie popiołem i prochem

mam

Jfc

prsenawiać wobec V u „ ktśrzy jeateście Bcgie® aa zle=»
miL fakę, wy jesteście Bogiem aa ziemi0 & Chrystusem 9 ■
i Jag* wikariusze* ... głową i nauczycielem
0

Kościoła

•»- m

po*sseeh«*g*e ktŚremu zostały daae klucze« by zaaykał
i otwierał niebo według swego upodobania^ ty;

książę

krślśw itd. Nie jest to wyłączało wass aaterytetłjest
to rśwnocseśnie mądrość Łacinnikśw9 ktśrą nam
oczyma

przed

Kościoły0 które oddzieliły się od tej mąd

rości i tej' dys@ypli«y9 wydał Bóg ma pośmiewisko i aa
pastwę przemocy niewłernychg, co widzi się aa

przykła*
10
dzie Greków, Ormian,, a także nas,, jakebitśw ...”
.
. t*

\

•

. 1

«

•Si

W podobnym tonie przemawiał 2 września 1344 r*
przedstawiciel jakobitiw jerozolimskich oraz

cesarza

Etiopii*
Bullę unijną **Cantate Bomino" uroczyście odczyta
li
no i przyjęto 4 lutego 1442 ri
Wyłożono w niej w skró
ci® naukę katolicką^ włączono przy tym główne punkty dok
trynalne zawarte w bulli

unijnej z Grekami "Łaeteatur

coeli” .
Utrudnione kontakty z Zachodem oraz napór

islamu

nie pozwoliły dłużej przetrwać zawartej unii.
e.
mi.

Z a w a r c i e

u n i i

z

O r m i a n

Jeszcze w 1434 r. papież wysłał zaproszenie do

Or

mian /Armenii/. Przybyli oni do Flor? incji zanim opuścili
ją Grecy,'
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22 listopada 1439 r. ml pytano i przyjęto uro-

czyście dekret unijny© Ormianie przyjmowali m®in® 1/ Sym
bol Nicejsko«KonstantynopolskŁ z Filioąue,

2/ definicję

dogmatyczną soboru Chalcedońskiego o dwu naturach v Chry
stusie}

3/ godzili się teł uznawać wszystkie sobory od-

bywahe pod autorytetem papieża,

V

przyjąć naukę Koś -

cięła łacińskiego o sakramentach®
Unijny dekret z Ormianami /Decretum pro Armenis/
znany również jako bulla wExultate Deow cieszy się w te
ologii bardzo wielką powagą® Szczególnie sakramentologia
często odwołuje się do niego® Niektórzy teologowie sądzą
-

-

nawet, że nauka tam sformułowana ma rangę dogmatu

12

.

®

Papież pozwolił biskupom ormiańskim* przebywają =>
cym na terenach rządzonych przez łacinników, używać in signiów biskupich oraz udzielać błogosławieństwa®

Dodał

jednak zastrzeżenie, że mogą błogosławić jedynie Ormian®
Pośród Ormian9 którzy zawarli unię, był również

przed -

stawiciel Ormian ze Lwowa® lajazdy tureckie osłabiły wię*
W

H* *

zy unijne® Zacieśniły się one ponownie z okazji soboru
TrjfdiBtkiego,
14

października 1443 r. Engesiest 17 bnllą

"Hu -

ntni geierii" przeniósł sobór do Sspc, na Lateranc Ta taj miało miejsce zjednoczenie jeszese kilku odłamów
chrześcijaństwa z Kościołem rzymskim.
*

f® Z a w a r c i e
p a m i

u n i i

c h r z e ś c i j a n

%

i n n y m i

gru

o d ł ą c z o n y c h ®

W końcu 1442 r® przybyło do Rzymu przedstawicielstwo kró
la Bośni® Na publicznej sesji w imieniu swego pana

wy

rzekł się herezji manicheizmu i przyjął rzymskie wyzna nie wiary

•
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Na zaproszenie papieża skierowane do całego Wscho
du, Abdala, arcybiskup Bdessy, przybył do R z y m

jako

przedstawiciel Ignacego, patriarchy syryjskiego,by prze
dyskutować sprawę unii nieszkańcćw Mezopotamii z terenów
między Eufratem i Tygrysem. Komisja teologów i kardyna łów stwierdziła, ie reprezentowani przez Abdalf Syryjczy|B

ey błądzą co do trzech prawd?
Świętego*

1/ pochodzenia

2/ dwu natur w Chrystusie i

Dacha

3/ dwu woli w

Chrystusie* Abdala oświadczyłf ie w imieniu swych zwierz
chników przyjmuje w tych punktach naukę wyłożoną mu przez
łacinników® Ogłoszenie bulli "Yenite* et exultemus Domino” z 30 listopada 1444 r. /tżw. Bulla unionis Syrorum/
zakończyło tę inicjatywę
. 1 >ł

•

$

Do unii przystąpiły jeszcze grupy Chaldejczyków
/nestorianle/ oraz maronitów z Cypru®

7 sierpnia 1445

ogłoszono bullę unijną wBenedictus sit Deus” * Podkreś łono w niej naukę katolicką o pochodzeniu Ducha Święte*

:• '*-*15
go* dwu naturach i dwu wolach w Chrystusie ®

Przypisy

do rozdziału I

1

Szereg bardzo interesujących szczegółów związanych z
tamtymi wydarzeniami podaj* N® Zernor* Wschodnie chrze
ścijaństwo* Warszawa 1967*
79^3»

2

określając funkcje papieskie sobór mocno podkreślił 9
ie papież ma obowiązek troszczenia się m 9in, o pokój.
Por® Ch® J® Ilefele* Histo&tfe des consiles* t® VII* 2,
Par la 191&* s 9 921®
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3

Epidemia panująca w Ferrarze oraz względy finansowe
zdecydowały o przeniesieniu soboru do Florencji /16
I 1439/.

4

Mowa Bessariona: Mansi, Consil, ampliss. coli.,XXXI9
col 894-964} Harduin* Concil. coli, IX, col. s.319372.
^

u

;

i

•

IM

I

*1 ♦ ««
.

5

Mansif Concil, ampliss* coll.9 XXXI# col 1066
!Iarduinf Concil*, coli** IX, col. s. 446-550.

. mm;

6

"Kto utrudnia świętą uni*, jest zdrajcą gorszym
od
Judasza" - słowa cesarza uo G'eków. "Słusznie, niech
będzie przeklęty ten, kto nie !:ocha unii!
ale
ta
unia winna być święta" - odpowiedziano. „Por.Hefele,
j.w. s. 1006.
.

7

Hans i, j.w. XXX, col 1007; llardum, j.w.,
Hefele, j.w.9 1014-1013*

8

"Quoniam in praecedentibus con^egationtbun nostris
inte® akias differentias ro&tras ortum est dubium de
consecratione sacratissim sacramenti rucharistiae9
et aliqui suspicati sunt, ios et Eccle iam
n strać
non credere illud pretiosissinum sacramentum p r verba Salvatoris Domini no&tri Jc&u Christi confici9pro«
pter hanc causam assumas coram Vęstra
Bcatitudine
omnibusąue allis hic astantibus9 qui n n pa te sanctae Rouanae Eeelesiae sant9id certifieandio Vest ara
Beatitudinem at alios Patrcs et domeno hic preasen~
tes de hac dubitaticne, et dicintus b
ter: nos isos
fuir j Scripturis et senteiitiis san totum
Pa rum,
cogaoscentes et aninadvcxteutcs fra&il*trtera humani
sensus, yolumus adhaercre sententiis & ctcrai Fatrum
et rationibus9 apretis h*munis inveiv t , qi a 0uidem
de re9 Pater beatissime9 cjn in omribdo ilis aucteritatibus Patrum sanctor*u i «i simi 9 e iam h s praesenti dubitatione utimur. "t juon am
omnbus sanotisdoctoribus Ecclcsiae, pra* erti»u ab lllo teatissimo Joannę Chrysostomo9 qui nob*s notissi-nus est,audivimus9 verba Dominica esse illa, quae mutand et transubstantiant panem et vinum in cor^us verum Christi
et sanguinem; et quod illa verba divina
Salvatoris
omnem yirtutem transsubstantiationis habent,nos ipsum
sanctissimum doctorem et illius soquimur de ecessita*
te". Mansit Concil. ampliss. coli.,- XXXI, col 1045 n;
Ilardouin9 Concil, coll.9 IX col 983; Hefele, dz. c., .
1031-1032.

IX, 405;
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9

Jakobici patriarchatu aleksandryjskiego nie utrzymy
wali stosunków z Rzymem od chwili podbicia tych te
renów przez Arabów /640 r./ Niektórzy nie rozróżnia
li Osób w Boru. Odrzucali teł Filioąue#

10

Harduin , j.w., IX, col 1019 n; Hefele, j.w.f 1086,

11

Tekst bulli: COeD 543-559 /pt. Bulla unionis Copto ruav/f E.Cecconi, Studi storici sul Concilio di Firenzef^t. 2 t Firenze 1869, fasc. finale, 5-64; Dens 13301353 / 7 0 3 - 7 1 5 / • ;;
Ę m

12

Tekst: COeD 510-535; G.Hofmann, Conc. Florentinum:Doęumenta et scriptores, $er. A t 1, II, Roma 1944, 128131} fragment: Denz 1310-1328 /695r70<S/#

13

Istnieje dyskusja na temat dokładnej daty tych wyda rzeń.
SB

14

Tekst balii: COeD 562-565.

15

Tekst bulli: COeD 565-567.
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Rozdział II

INICJATYWA POLSKA: UNIA BRZESKA

Polska

była

ojczyzną

szeregu

prób zjednoczenia

chrześcijaństwa. Chodziło przede wszystkim o unię katoli
cyzmu z prawosławiem.
Unia Brzeska należy niewątpliwie

do najdonioślej

szych faktów w życiu Kościoła w Polsce oraz

w życiu Cer

kwi ruskiej. Historycy niejednokrotnie negatywnie ocenia
ją tę wielką inicjatywę, widząc w niej przyczynę bolesne
go i długotrwałego podziału ludu ruskiego:

na

unitów

dyzunitów. Dyskutuje się nad wielkością korzyści i

i

nie -

korzyści, jakie unia przyniosła państwu polskiemu. Nieza
leżnie od ocen wypowiadanych w tym przedmiocie należy do
strzegać w Unii Brzeskiej jedną z

najpoważniejszych ini

cjatyw ekumenicznych, niestety za mało jeszcze znaną.Prsęyczyn tego należy szukać m#in« w tym, że źródła

do

his —

torii Unii Brzeskiej przez trzy wieki były prawie niedo
stępne. Dopiero w drugiej połowie XIX w. naukowe towarzy
stwa rosyjskie przystąpiły do publikowania materiałów od
noszących się do Unii Brzeskiej, a ukrytych dotąi

w róż-

*ych archiwach państwowych, biskupich i klasztornych.
możliwiło to studia nad jednym z najbardziej
cych wydarzeń w ruchu ekumenicznym.

U-

interesują

1*

S y t u a c j a
z a w a r c i e

p o p r z e d z a j ą c a
Unii

B r z e s k i e j

Fakt Unii Brzeskiej wyrósł ze specyficznej sytuacji
Kościoła katolickiego, Cerkwi ruskiej oraz polityczno - re
ligijnych interesów Polski.
a/ K o ś c i ó ł

k a t o l i c k i

przeżywał o-

kres odrodzenia wewnętrznego, które nastąpiło po

boborze

Trydenckim* Ożył znacznie duch misyjny* Co ważniejsze

-

Stolica Apostolska poważnie myślała o zorganizowaniu wiel
kiej ligi antytureckiej, by wyprzeć Turków z Europy i od
zyskać Konstantynopol dla chrześcijaństwa.

Pragnęła

dla

tej idei pozyskać Moskwę; zjednanie jej dla unii z Kościo
łem katolickim znakomicie służyłoby planowej inicjatywie.
Należało więc zwrócić uwagę i skoncentrować wysiłki

na

rzecz zjednoczenia katolicyzmu z prawosławiem moskiewskim.
Papież Grzegorz XIII /1572-1583/ w celu

przygoto

wania chwili zjednoczenia powziął szereg ważnych postano
wień, które doczekały się realizacji. W rok po

o jęciu

rządów czyli w 1573 r* powołał do życia Kongregację Grec
ką, która miała zająć się sprawą krzewienia
na Wschodzie.

katolicyzmu

Jezuici wysunęli projekt zorganizowania

specjalnego kolegium greckiego, które miało przygotowywać
kapłanów dla greckiego Kościoła. 13 stycznia 1577 r.

pa

pież erygował takież kolegium. Liczono się poważnie z po
zyskaniem dla idei unii patriarchy Konstantynopola
miasza /1572-1584/, który przysłał do kolegium

Jere

greckiego

dwu swoich synowców* W języku nowogreckim wydano katechizm
katolicki.
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Rzyia zwrócił też baczną uwagę aa prawosławie terenów
Polski« Podjęto próbę zwerbowania Rusinów do nowo założonego kolegium greckiego® Kiedy ta próba nie dała

pozytywnych

efektów, podjęto nową inicjatywę w celu przygotowania apos
tołów myśli unijnej* Po pierwsze, w 1530.jezuici
w Połocku kolegium, a w 1592 r«

założyli

ukazało się breve

kie postanawiające założenie seminarium w Wilnie.

papies
Po

dru

gie - zorganizowano akcję popularyzującą myśl unijną w sze
rokich kręgach społeczeństwa /oddziaływanie duszpasterskie,
rozprawa ks. Piotra Skargi fl0 jedności Kościoła Bożego

pod

jednym pasterzem i o greckim od tej jedności odstąpieniu" 9
Wilno 1577/.
b/

S y t u a c j a

C e r k w i

R u s k i e j

również sprzyjała idei unijnej. Sytuacja zewnętrzna iv ja
0

kiej znalazła się Cerkiew ruska, nie nastrajała jej

hie-

rarchów optymistycznie.
W latach 1588-1589 przebywał w Polsce i Moskwie pa

triarcha Konstantynopola

Jeremiasz, który wyraźnie

dążył

do wzmocnienia swego stanowiska kosztem prawosławnych bis
kupów ruskich. Przejawiło się to w dwu aktach

Jeremiasza:

1/ w nadaniu staiu opigii /czyli przywileju wyjęcia spod wła
dzy biskupów/ bractwom kościelnym, w stosunku do których
biskupi prawosławni mieli wiele uzasadnionych
(B

pretensji;

patriarcha uzależniał te bractwa bezpośrednio od siebie
krępując i ograniczając tym władzę biskupów;

2/ w powoła

niu do życia egzarchatu patriarszego z Cyrylem Terleckim
na czele, co

trnrdso

przyćmiło znaczenie metropolity;nad

to Jeremiasz ostatecznie usankcjonował utworzenie patriar
chatu moskiewskiego /1589/» który następnie dążył do prze-
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jęcia zwierzchnictwa nad prawosławiem w Polsce, podlegającym dotąd Konstantynopolowi*
Sytuacja wewnętrzna Cerkwi ruskiej była również tru
dna. Episkopat ruski pod względem moralnym oraz intelektu
alnym stał tak nisko, że trudno wskazać inny podobny okres
w historii Cerkwi ruskiej. Przyjęła się praktyka, że

nie

które biskupstwa obsadzały rodziny książęce /Glińscy na Po
lesiu i Ostrogscy na Wołyniu/, skutkiem czego biskupami zo
stawali nie zakonnicy prezentujący zadowalający poziom wy
kształcenia i moralności, ale często ludzie
kiedy sterani wiekiem, szukający na
sytego życia: jakiś pisarz królewski,

starość

świeccy, niewygodnego

skarbnik

i

litewski

czy poważny Ziemianin. Zdarzyło się przynajmniej raz,żsok.
połowy XVI w* o nie zwolnioną jeszcze stolicę

biskupią we

Włodzimierzu wystarali się w kancelarii królewskiej Teodo#

zy Łazowski, bp chełmski, oraz mieszczanin,Jan Borzobohaty
Kra&ieński. Doszło do zbrojnych starć o mia&to między dwo
ma non imatami® Zwyciężył ostatecznie bp Łazowski. Król wy«
nagrodził Krasieńskiego w ten sposób, że'dał mu biskupstwo
łuckie. Krasieński biskupstwo objął, zyski ciągnął,

ale

przez szereg lat nie przyjmował sakry biskupiej, co nieby
ło

wyjątkowym zjawiskiem w owych czasach.. Łikowoki /Unia

Brzeska, 34 n./ przytacza wiele przykładów upadku moralne
go biskupów ruskich w okresie poprzedzającym Unię Brzeską.
Niższe duchowieństwo ruskie, zarówno świeckie, jak i
zakonne, nie przerastało swoich pasterzy. Zarówno
uniccy, jak dyzuniccy, zgodnie przyznają, że wśród
wieństwa ruskiego panowała ,łgruba ciemnota19 oraz
upadek moralny.
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autorzy
ducho
głęboki

Aż do połowy XVI w, na całej Rusi nie było ani jed
nej szkoły wyższej. Jedynie przy nioktórych klasztorach i
cerkwiach spotyka się szkółki elementarne9w których uczo
no pisania, czytania i śpiewu cerkiewnego .Dopiero wówczas,
kiedy jezuici poczęli zakładać swoje szkoły i

ściągać do

nich młodzież ruską bez względu na jej wyznanie,prawosła
wie, w końcu XVI w., przystąpiło do organizowania własne
go szkolnictwa. Ok. I58 O r. książę Konstanty Ostrogski za
łożył w Ostrogu wyższą szkołę,zwaną'akademią;za jego przy
kładem poszły bractwa ruskie,które założyły szkoły we Lwo
wie i Wilnie. Wobec trudności komunikacyjnej nie
one podnieść ogólnego stanu wykształcenia

zdołały

duchowieństwa

ruskiego, które nawet zdecydowanych przeciwników unii zmu
szało do bardzo smutnych refleksji.
strogski pisał w 1593 r 0 do

Książę Konstanty

0-

biskupa Włodzimierskiego iii-

pacego Pocieja: MA nie dlaczego innego rozmnożyło się mię
dzy ludźmi /narodu ruskiego/ takie lenistwo,
£

0 1^

1

ospalstwo,

W

Ł'*’

odstąpienie, jako najwięcej "dlatego,ze ustali nauczycie
le, ustali opowiadacze słowa Bożego, ustały kazania,a za
tem

nastąpiło zniszczenie i zmniejszenie chwały Bożej

i
i
Cerkwi Jego, nastąpił głód słuchania słowa Bożego*/•• ./fł •
“Ruś dyżunicka - pisał MoSmotrycki — podobnie bez nauki
/jak Cerkiew grecka/. Trzech kaznodziejów w niej nie
potkać. A

na

i ci, by się nie żywili postylami katolickimi,

2
słowa by powiedzieć nie umieli”
Zakładanie nowych szkół w końcu XVI w.
prawosławia dobre i złe strony,
wykładowców

zlecali

bowiem

w

miało

dla

braku własnych

zajęcia profesorom mniej czy więcej

hołdującym protestantyzmowi.

W ten sposób poglądy prote-
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stanckie poczęły stapiać się z prawosławnymi*
Ocena intelektualnego poziomu mnichów nie może wy
paść o wiele lepiej

niż ocena duchowieństwa świeckiego*

Klasztory ulegały ruinie i pustoszały* Przy niektórych utrzymywał się zaledwie joden duchowny świecki*

Przy nie

licznych tylko klasztorach wegetowały szkółki elementarne.
Upadek wykształcenia zakonnego

o

tyle był tragiczny dla

prawosławia ruskiego, że zasadniczo właśnie z mnichów mia
ła się rekrutować hierarchia*

Nawet wówczas,, gdy

jakiś

9

świecki zdobywał stolicę biskupią, winien wstąpić

na pe

wien okres do klasztoru przed objęciem urzędu*
Brakowi wykształcenia towarzyszył
zarówno duchowieństwa świeckiego,
wieństwo świeckie nie

upadek - moralny

jak zakonnego*

zachowywało tradycji

Ducho

i

przepisów

prawosławia zakazujących powtórnego małżeństwa

po śmier

ci pierwszej żony; bezprawnie rozwiązywało ważnie zawarte
małżeństwa wiernych itd. Jeśli chodzi o poziom

moralny

klasztorów, bardzo charakterystyczne jest, że podczas gdy
unici i dyzunici zgodnie stwierdzają ogólne ich

rozprzę

żenie, nie.znamy ani jednego głosu, który usiłowałby

im

zaprzeczyć*
Z tych racji ogromna część szlachty oraz ludzi

in

teligentniejszych porzucała prawosławie przechodząc

albo

do Kościoła katolickiego, albo do któregoś z wyznań

pro

testanckich. Fakty te miały miejsce już przed Unią Brzes
ką.
Pod koniec XVI w. zrodził się w Cerkwi ruskiej ruch
reformistyczny reprezentowany 1# - przez księcia Konstan
tego II Ostrogskiego,
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najbogatszego magnata w całej ów-

ruskich i

czesnej Polsce oraz patrona ok« 1000 kościołów

2

o

«* przez bractwa cerkiewne® Książę i bractwa podjęli

próbę intelektualnego podźwignięcia ruskiego
przez zakładanie szk'ł /Akademia Ostrogska
bractwa lwowskiego/*

prawosławia
oraz

szkoły

Bractwo lwowskie i wileńskie zorga

nizowały nawet drukar ię w celu zapewnienia społeczeństwu
minimum lektury relig jnej.
Efekty wspomnianych prób podźwignięcia Cerkwi oka
zały się mizerne» Najpierw* jak już wspomniano, brak wła
snych światłych wykładowców zmusił do angażowania
szerzących idee protestanckie«, Rektorem Akademii

ludzi
Ostrog-

skiej był przez pewien czas Cyryl Lukaris, późniejszy pa
triarcha aleksandryjski i konstantynopolski,
pod wpływami kalwinizmu.

pozostający

Ostatecznie trudno rozstrzygnąć,

co było gorsze: dawna ciemnota czy inwazja protestantyzmu
w prawosławie.

Następnie aktywność bractw cerkiewnych o-

bróciła się przeciw hierarchii na skutek przywileju stau=»
ropigii udzielonej niektórym bractwom przez Jeremia, za II
oraz na skutek niesłychanie szkodliwego przywileju udzie
lonego bractwu lwowskiemu.

Bractwo to otrzymało

prawo

rzucania ekskomunik oraz kontroli nizszego duchowieństwa,
a nawet biskupów oraz miało obowiązek zdawania

z

tego

sprawozdań patriarchom w Konstantynopolu, \1f ślady bractwa
lwowskiego poszły inne br&ctwa, co zrodziło fatalne

dla

Cartnari nastę pstwa*
c/ P o l i t y c z n o
e r e s y

P o l s k i

-

r e l i g i j n e

kazały jej z wi Iką

i n-

ympatią

ustosunko. ać się do inicjatyw unijnych. Polska nie stano
wiła państwa etnicznie i religijnie zcementowanegoo

Była
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raczej komponentą kilku narodów /Polacy, Litwini, Rusini/
i wyznań religijnych, z których najpotężniejszymi był Koś
ciół rzymsko-katolicki oraz Kościół grecki. Ten ostatnią obejmujący kilka milionów Rusinów uzależniony był pod wzglę
dem kościelnym od Konstantynopola i ciążył w pewien sposób
w kierunku prawosławia moskiewskiego, co nie mogło być

o»

bojętne dla polskiej racji stanu* Wzgląd wewnątrzpaństwowej
spoistości nakazywał widzenie sprawy ewentualnego

zjedno

czenia Cerkwi ruskiej z Kościołem katolickim w kategoriach
również jak najbardziej politycznych.
Zainteresowanie rządzących sfer politycznych spi awą
unii wzrosło szczególnie w 1589 ?•, kiedy to

patriarcha

Konstantynopola Jeremiasz ostatecznie usankcjonował

utwo

rzenie patriarchatu moskiewskiego, który pretendował do ob
jęcia, zwierzchnictwa nad Kościołem prawosławnym

w Polsce.

Należało bowiem obawiać się wzmożolej ingerencji politycz®
nej Moskwy w sprawy polskie pod osłoną i pretekstem

reli-

gijnym.

2®

B l i ż s z e
do

p r z y g o t o w a n i a

Unii

B r z e s k i e j

Z całym naciskiem należy podkreślić, że w okresie
dn>
v
dalszych i bliższych przygotowań unii pi'nie strzeżono da
leko posuniętej tolerancji. Kiedy w 1538 r.patriarcha kon®
stantynopolski Jeremiasz II przybył w drędze do Moskwy
tereny Rusi, król polski Zygmunt III upoważnił go do

na
swo

bodnego sprawowania jurysdykcji duchownej nad podległym pa
triarsze prawosławiem w całym państwie polskim.
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W glejcie

królewskim z 15 lipca 1589

rozesłanym do wszystkich u*

rzędów państwowych i miejskich, zarządzono:
“Gdy patriarcha Jeremiasz służebników swych w Pol
sce odwiedzi, daję mu władzę wglądać we wszystkie

sprawy

cerkiewne, według przepisów posłuszeństwa greckiego ma są
dzić i karać duchownych od najmniejszego do najwyższego,
ani duchowny, ani świecki urząd nie ma mu w tym przeszkadzać" .
Tolerancji tej strzeżono mimo niejednokrotnie jaw
nie nieprzyjaznego stosunku Rusinów do Polski.

Possewin

np. donosił Grzegorzowi XIII, że podczas wojen Batorego z
Moskwą modlono się w cerkwiach za pomyślność oręża rosyj
skiego .
Na bezpośrednie przygotowanie duchowe licznych
przedstawicieli Cerkwi ruskiej do myśli o unii wpłynął wy
bitnie pobyt Jeremiasza II na Rusi oraz jego

fnicjatywy

/ustanowienie egzarchatu9 co odczytano jako znak

nieuf-

ności do metropolity oraz udzielenie przywileju stauropigii bractwom składającym się w znacznej mierze z ludzi
świeckich, którzy mieli odtąd kontrolę nad biskupami/ odczytaae jako chęć pewniejszego zapanowania nad Cerkwią
ruską oraz wyciągania maksimum korzyści materialnych

bez

rzetelnej troski o duchowe jej dobro. Wielu biskupów rus
kich z samym Terleckim, którego Jeremiasz ustanowił

eg-

zarchą, coraz poważniej myślało o poddaniu się Rzymowi ze
względu na właściwie rozumiany pożytek Cerkwi.
W okresie przygotowań 3 do unii wielkie zasł gi od
dali jezu/ci, przede w zystkim

Pio

i r

S k a r g a ,
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który w mowie i piśmie przez długie lata wyjaśniał

przy

czyny i sens schizmy greckiej. Pierwsze wydanie dzieła "O
rządzie i jedności Kościoła Bożego pod jednym

Pasterzem"

dedykował celo o księciu Konstantemu Ostrogskiemu, drugie
zaś królowi - z wyraźną intencją zjednania obu dla sprawy
unii. We Lwowie pisał i słowem sx>ostołował za
niem inny jezuita

Benedykt

llerbest.

stołował wysłannik papieski,
nuncjusz papiesiti

zjednocze

Za unią apo

P o s s e w i n 9 jak również

&ologn~etto,

który

spotykał

się w tym ce tu z synami księcia Ostrogskiego oraz z samym
księciem. Ze świeckiego ducłumieóstwa polskiego należy wy
mienić jako gorliwych propagatorow myśli unijnej
sława

S o k o ł o w s k i e g o ,

Stani

wybitnego ówczesnego

teologa; kaznodziei oraz rektora uniwersytetu krakowskie
go, także Bernarda

M a c i e j

o w s k i e g o ,

bpa

ła

cińskiego w Łucku, z okresu*, kiedy rządził tam Cerkwią Cy
ryl Terlecki. Maciejowski położył wielkie zasługi w spra
wie zjednania Terleckiego dla unii.
W

1590 i 1591 r* sprawa unii weszła na półoficjal-

ne forum dwu sydodow Cerkwi ruskiej. Coroczne synody
lecił Jeremiasz II w ce4u reformy Cerkwi. Pierwszy

za
taki

synod odbył się w Brześciu w 1590 r. Kilkanaście dni
przedtem zjechało się do Bełza czterech biskupów:

Cyryl

Terlecki, Gedeon Bałaban, Leonty Pełczycki i Dionizy Zbirujski. Postanowili tam w«pó Ifóie /po raz pic-rwszy!/

zer

wać z patriarc hetem 4 poddać się Stolicy Apostolskiej.
Tekst deklaracji:
"My* Episkopy, niżej mianowane osoby,'oznajmujemy,
iż powinność nasza każe nam mieć staranie tak o zbawienie
4
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uaszc jako i ludu chrześcijańskiego trzodzie i owieczkach
Chrystusowych nam od Doga

poruczonych, abyśmy do zgody i

jedności prowadzili* Prze toż z daru Bożego chcąc my

jedy

nego starszego Pasterza i Namiestnika prawdziwego Piotra
św*,

na stolicy rzymskiej będącego, Najświętszego Papie-

ża za pasterza naszego wyznawać

i

Onego za Głowę

naszą

mieć i onemu podlegać i słuchać zawżdy, skąd wielkie

po

mnożenie chwały Bożej w Cerkwi Jego świętej być

rozumie-

my; a nie chcąc tego dalej na sumieniach naszych

znosić:

skłoniliśmy wolę i umysł nasz, jako się wyżej wymieniło ,
posłuszeństwo Najśw<> Ojcu, Papieżowi rzymskiemu

oddać

w

Cerkwi Bożej pod zwierzchność i błogosławieństwo Jegoż Mi
łości, Najśw. Papieżowi poddać* Wymawiając to tylko sobie,
aby nam oa Najśw« Papieża rzymskiego ceremonie i

wszyst

kie sprawy, to jest służba Boża i porządek cerkiewny wszy
stek, jako zdawna Cerkiew nasza wschodnia trzyma, nie by
ły odmienione i w tym porządku nienaruszone zostały* A od
jego Królewskiej Mości Pana naszego miłościwego

wolności

nasze przywilejami, aby były warowane i artykułami, które
od nas podane, będą utwierdzone* A njy za takowym upewnie
niem i utwierdzeniem przywilejami od Najśw* Papieża i

od

J.K.M*P*N*M* przyrzekamy i tym listem naszym obowiązujemy
się i obiecujemy, Zwierzchności i błogosławieństwu Najśw.
Ojca Papieża rzymskiej Stolicy podlegać. Co oświadczając
Bogu w Trójcy jedynemu ten umysł i żądze serca

naszego ,

ten list z własnych rąk naszych i pieczęci do niego przy
łożywszy, daliśmy do rąk bratu naszemu starszemu J*M. Oj
cu Cyrylowi Terlecki mu. Ł»xar.lowi i Episkopowi

Łąckiemu

i Ostrogskiemu. Pisań w Brześciu roku, Tysiąc pięćset dziewiędziesiąte o Junii dwudziestego czwartego. Podp.

Kiryl

Terlecki z Bożego miłosierdzia Episkop Łucki i

Ostrogski,

własną ręką. Leonty Pełczyński, Episkop Piński i Turowski*
Gedoon Bałaban, Episkop Lwowski, Halicki i Kamńca

Podol

skiego. Dionizy Zbirujski9 Episkop Chełmski i Bsłzki mpp.,,ł\
•n

Z taką deklaracją pojechali biskupi na synod do Brze
ścia. Zachowując ostrożność nie przedkładali jej na posie
dzeniu oficjalnym. Jednak - według E.Likowskiego - na pry
watnym zebraniu uzyskała zgodę wszystkich biskupów. Podpi
sały ją również bractwa stauropigialne i wiele

świeckich

osób. Dlatego to deklaracja zawiera wyrażenie

,rjpisan

w

Brześciu11, a nie ,fpisan w Bełzie"^ .
a

tj

Synod zlecił Terleckiemu przedłożenie

deklaracji

królowi i poinformowanie go o gotowości Cerkwi przystąpie
nia do unii. Terlecki wręczył królowi deklarację w 1591 r.
W odpowiedzi król wyrazi' swą wdzięczność biskupom

podpi

sanym na deklaracji, przyrzekł im oraz wszystkim,

którzy

pójdą w ich ślady9 opiekę i ochronę przód ewentualnymi
prześladowaniami ze strony patriarchyf zapewnił ich,że za
chowają dawne urzędy i beneficja, że będą mogli

zachować

dawny obrządek oraz otrzymają przywileje duchowieństwa ła
cińskiego. Na tym na razie utknęły starania o unię.
Dopiero w 1593 r., kiedy biskupem włodzimierskim
został Hipacy Pociejt sprawa powoli ruszyła

z

martwego

punktu. Pociej nie był poinformowany o poufnych kontaktach
biskupów z królem® Zacho ują© wi.**ką ostr żn.ść

oddał

ię

pracy nad przygoto ranieni umysłów i serc do wielkiej sprawy
unii, nie podejmował jednak akcji zewnętrznych.
W roku 1595 Terlecki udał się do króla, przedstawia-
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jąc wolę biskupów i chwiejne stanowisko metropolity Micha*
ła Rahozy* Wiciu biskupów domagało się, obok tego, co
wierała poprzednia deklaracja, krzeseł w senacie,

za

co król

pozostawił do rozpatrzenia sejmowi. Pociej poinformowany o
stanie inicjatywy unijnej oraz poparciu króla, stał się jed
nym z najgorliwszych apostołów sprawy.
Pod naciskiem Terleckiego i Pocieja metropolita Ra*=
hoży zdecydował się wreszcie na zwołanie synodu

do Brześ«

cia /1595 r « A Synod wysłał dwa adresy: do papieża Klemen
sa VIII oraz do króla

Zygmunta III* Do papieża

napisano,

że Cerkiew ruska przystępuje do unii zawartej we Florencji,
byle papież pozwolił jej zachować liturgię i obrzędy
kiewne*

Poinformowano też, że jako pełnomocników

do

cer
za

warcia unii posyłają Hipacego Pocieja i Cyryla Terleckiego.
Do króla napisano mniej więcej to, co już przekazano
wcześniej* Synod zadeklarował nadto wolę przyjęcia

mu
kalen«

darza gregoriańskiego.
Oba adresy podpisali wszyscy biskupi, ponieważ

Po

ciej i Terlecki udali się do nieobecnych i zebrali ich pod
pisy*

-

* 7

,i U pff

Pociej i Terlecki uda i się z adresem do

Krakowa.

Ze strony króla układy prowadzili: Lew Sapieha,

kanclerz

litewski, Jan Zamoyski i Bernard Macie jo.ys’:i; ze strony Sto
licy Apostolskiej * ówczesny jej nuncjusz przy dworze kró
lewskim*
Pełnomocnicy królewscy przyjęli wszystkie

warunki

stawiane przez biskupów ruskich:
"Duchowieństwo ruskie zrównane w prawach i

przywi«

k3

lejach z łacińskimi czyli przywilej Władysława WarneJeży
ka z r. 1443 wznowiony * episkopat zabezpieczony od klątwy
i innych cenzur kościelnych patriarchy; biskupami zostają
na przyszłość tylko rodowici Rusini, z czterech przez epi
skopat przedstawionych kandydatów wybiera król
Miejsce w senacie gotów król dać biskupom9

jednego.

ale

musi

tę

sprawę pierwej sejmowi przedłożyć® Dobra od przodków kró«»
lewskich Cerkwi zapisane 9 a w nieprawych rękach obecnie się
znajdujące, do Cerkwi wrócą® Cerkwie i monostery ruskie nie
mogą być zamieniane na kościoły i klasztory łacińskie .Brac
twa wracają pod jurysdykcję biskupią. W królewskich mias<~
tach i włościach wszystkie cerkwie będą wyłącznie od bis
kupów zależne i nabożeństwo w nich tylko wedle woli
dzy duchownej odprawiać się będzie® Z Grecji

nie

wła»
będzie

wolno nikomu w granice państwa przybywać dla wykonania ju~*
rysdykcji nad Cerkwią11^.
Nuncjusz apostolski 1 sierpnia 1595 r<* również przy
jął warunki episkopatu ruskiego.
27 sierpnia kilku biskupów ruskich poitformowało w
listach pasterskich swych diecezjan c wól i całego episko
patu ruskiego poddania się władzy papieża; zachęcali przy
tym do chętnego przyjęcia tej decyzji powziętej z myślą o
duchowym dobru Cerkwi.
Tymczasem pojawiły się poważne trudności na drodze
do unii: niezdecydowana i nieszczera postawa
Rahozy oraz wrogie unii stanowisko księcia

metropolity

Ostrogskiego®

Metropolita podpisywał deklaracje prounijne z jednej stro
ny a z drugiej pisywał do wojewody SKumina
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Tyszkiewicza

przeciwko unii® Ostrogski natomiast, który przed kilku la
ty sam występował z inicjatywą unii* teraz - być może zra
żony pominięciem jego osoby przez synody9

na których oma

wiano zjednoczenie - przystąpił do otwartej i zdecydowanej
walki z podjętą przez biskupów próbą.

Skontaktował

się w

tym celu z synodem protestanckim w Toruniu proponując wspól
ną walkę

przeciw

katolicyzmowi. Groził

zwolennikom unii

zbrojnym wystąpieniem. Szerzył w różny sposób

ducha buntu

przeciw myśli o zjednoczeniu. Doszło do tego9 że specjalna
rada królewska postanowiła wstrzymać wyjazd Pocieja i Ter
leckiego do Rzymu. Ostatecznie obaj biskupi

pojechali

zleconą im misją9 a do księcia Ostrogskiego

wysłano

ze
spe-

cjalną delegacjęf która miała wpłynąć na zmianę stanowiska
największego i radykalnego przeciwnika unii.

3.

Z a w a r c i e

un i i

%

24 września 1595 r. król wydał uniwersał do Rusinów,
w którym oznajmił o wyjeździe przedstawicieli

episkopatu

ruskiego do Stolicy 'Apostolskiej w celu sfinalizowania unii
Cerkwi ruskiej z Kościołem katolickim. Zwolenników unii za
chęcał król do radości i dziękowania Bogu9

przeciwników —

wzywał do pójścia w ślady swych pasterzy - biskupów.
25 listopada Terlecki i Pociej stanęli w Rzymie. Po
trzech dniach zostali przyjęci z wielką radością przez pa
pieża

K l c m e

nsa

VIII* byłego nuncjusza

w Polsce.

Przez kilka tygodni trwały fiozmowy z kardynałami: należało
rozstrzygnąć, czy wszystkie warunki stawiane pr$pz episko-
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pat ruski mają być aprobowano bez zmiany* Ostatecznie żad
nej zmiany nie zażądano. Zgodzono się, "aby administracja
sakramentów i cały obrządek ruski pozostały

nietknięte

w

tym stanie, w jakim się w chwili unii znajdują, i aby

ich

nie tylko teraz, ale i

Nie

w przyszłości nie zmieniano91*

żądano też wprowadzenia Filieąue do Credo, biskupi

jednak

zaręczyli, żo dogmat o Trójcy św* wykładać będą zgodnie

z

nauką Kościoła rzymskiego* Nie żądano również wprowadzenia
kalendarza gregoriańskiego*

Papież wyznaczył dzień 23 grudnia 1595*** na uroczy
stość zawarcia unii, by wszystko odbyło się z maksymalną
okazałością*
Akt unii dokonał się w

gali Konstantyna w

pałacu

watykańskim* Kanonik katedry wileńskiej Eustachy tfołłowicz
odczytał w języku ruskim i łacińskim, wobec papieża

sic «

dzącego na tronie, list synodalny biskupów ruskich z dnia
12 VI 1595

skierowany do papieża i podpisany przez wszy

stkich biskupów ruskich* V/ liście tym biskupi stwierdzili,
że od dawna oczekiwali inicjatywy zjednoczeniowej od swych
patriarchów wschodnich, ci jednak pozostając pod jarzmem
pogańskim nie mogą tego uczynić* Dlatego biskupi ze wzglę
du na zbawienie dusz w porozumieniu z królem pragną
wić jedność zaprowadzoną przez sobór Florencki

odno

i przyjętą

przez Rus. Dlatego wysyłają do Stolicy świętej biskupów Po
cieja i Terleckiego; chcą jednak zachować w całości dotych
czasowe obrzędy ruskie.
W imieniu papieża odpowiedział kardynał Sylwiusz An
to ni ani wyrażając podziw dla starań biskupów ruskich

o

przywrócenie jedności, radość, że ta chwila wreszcie nade
szła; wezwał przedstawicieli Cerkwi ruskiej do

wyznania

wiary# Wyznanie wiary odczytał Hipacy Pociej w języku
cińskim w imieniu wszystkich biskupów ruskich* To

ła

samo u-

czynił Terlecki w języku ruskim *
Przemówił wreszcie papież wyrażając radość

z

po

wrotu Rusi do Kościoła rzymskiego* Rozdano też obecnym bi
skupom i ich towarzyszom wybity specjalnie z tej okazji me
dal z napisem: “Uuthenis receptis"#
Na polecenie papieża kardynał penitencjarz uwolnił
obu biskupów od wszelkich kar kościelnych, w których mogli
się znajdowai z powodu schizmy, oraz udzielił im

władzy u-

woInienia ud podobnych kar metropolity oraz innych biskupów
i kapłanów ruskich. W tym samym dniu papież ogłosił świa■ 'w ' ’’’' ' ' lik ■
9
tu akt unii w bulli "Magnus Dominus et laudabilis nimis" .
Metropolicie Rahozie nakazał papież zwołać w
bliższym czasie synod, by na nim uroczyście unię
W listach do duchownych i świeckich senatorów

naj

ogłosić#

prosił,

nie sprzeciwiali się przyznaniu krzeseł senatorskich

by
bis

kupom ruskim*
Tymczasem Rahoza odkładał zwołanie synodu, podczas
gdy licz.ie sejmiki w porozumieniu z księciem Ostrogskim ostro występowały przeciwko unii# Delegaci wybrani przez tc
sejmiki ostro protestowali przeciw unii na sejde
szawie w 1596 r. Książę Ostrogski wygłosił tam

War

płomienne

przemówienie przeciw Pociejowi, Terleckiemu oraz
lennikom. Podobną postawę przyjęło wileńskie

w

ich zwo

bractwo sta-

uropigialne*
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14

czerwca król wydał orędzie do duchowieństw

narodu ruskiego, w którym zawiadomił o zawartej
unii i zapowiedział na 8 października synod do

w

Rzymie

Brześcia w

celu uroczystego zatwierdzenia unii* Zabronił udziału w sy
nodzie świeckim,

którzy nie sprzyjali unii,

cudzoziemcom

oraz innowiercom*
Metropolita zwołał wreszcie ów synod do

Brześcia,

przyśpieszył go jednak o dwa dni; mianowicie na 6 paździer
nika 1596 r.
Tymczasem zjechał do Brześcia książę

Ostrogski

z

licznym uzbrojonym orszakiem* Przyłączyli się do jego stron
nictwa bp Gedeon
t y ń s k i.

B a ł a b a n

oraz bp Michał

Przeciwnicy mieli pośród siebie

K o p ysniejakiego

Nikifora, który podawał się za egzarclę patriarchy konstantynopolskiego i utworzył w domu jednego z protestantów an
ty synod, w którym uczestniczył też Cyryl Łukaris,

Antysy-

nod potępił wyłamanie się patriarchy i innych biskupów pra
wosławnych spod władzy patriarchy Konstantynopola

i

wez

wał M t r opoli tę, by osobiście uśpi awiedliwił swoje postępo
wanie*
Tymczasem 7 października nadjechali posłowie

kró

lewscy: Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, Leon Sapieha i Dymitr
Halecki* Zwrócili się z wymówką do księcia Ostrogskiego,że
wbrew wyraźnym zakazom króla przybył na synod zbrojnie,

z

cudzoziemcami, a nawet z obcokrajowcami podejrzanymi o nie
przyjazne intencje w stosunku do Polski /chodziło o

Niki

fora, który miał być zbiegiem z więzienia chocimskiego / .
Książe tłumaczył się i deklarował pokojowe intencje,

tym

czasem pół godziny później posłowie spotkali w siedzibie
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metropo lit, drugą już delegację antysynodu ponawiającą we
zwanie do stawienia się przed nim i wytłumaczenia z zamie
rzeń łączenia się z łacinnikami . Grozili też, że w
niestawienia się

Nikifor zarówno metropolitę,

razie

jak i in

nych biskupów złoży z ich urzędóf.
Posłowie królewscy oraz strona unicka

zapropono

wała spotkanie z przeciwnikami i przedyskutowanie

spraw

spornych. Spotkanie to nie przyniosło rezultatów.

Antysy-

nod po raz trzeci zawezwał metropolitę oraz innych

bisku

pów - zwolenników unii - do stawienia się przed nim.
Wobec zdecydowanie negatywnej postawy synodu
unitów

dyz-

zwolennicy unii oraz posłowie królewscy postanowi

li przystąpić do aktu zatwierdzenia unii.
9

października /sobota/ 1596 r. dzwony

wszyst

cerkwi brzeskich zapowiedziały uroczystą sesję

synodalną.

Poprzedziła ją procesja ludu, biskupów ruskich

w

szatach

pontyfikalnych, posłów papieża i króla. Procesja skierowa
ła się do cerkwi św. Mikołaja. Mszę św. odprawił

metropo

lita. Arcybiskup połocki Ilermogen w imieniu biskupów

od

czytał deklarację przystąpienia do unii.

B r z e s k a
p r z y s t ą p i e n i a
a o

u n x i

d e k l a r a c j a
C e r k w i

k o ś c i o ł e m

r u s k i e j

r z y m s k i m

”.V imię Boga w Trójcy jedynego, na czesc i chwałę
Jeoro i ludzkiego zbawienia, a wiary, św. chrześcijańskiej
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wzmocnienie i podwyższenie:
'Wszystkim, którym to wiedzieć będzie należało, My
w Dogu tu na synodzie porządnym w Brześciu Litewskim

roku

Pańskiego 1596 dnia 9 miesiąca octobra wedle starego kalen
darza w Cerkwi św. Mikołaja zebrani, metropclit i władyko
wie obrzędu greckiego, niżej podpisani, oznajmujem na wie
czną pamiątkę, iż my bacząc, jako monarchia Kościoła Boże
go w Ewangelii i usty Pani. Boga

naszego Jezusa

Chrystusa

fundowana jest, aby na jednym Piętrzę, jako opoue, Kościół
Chrystusowy

mocno stojąc od jednego rządzony i sprawowa-

ny był; aby u jednego ciała jedni głowa, w jednym domu je
den gospodarz i

szafarz obroków Bożych nad

czeladką

po

stawiony rząd i dobro wszystkich obmyślał i tak

ten

Kościoła Bożego od czasów apostolskich zaczęty

trwał

wszystkie wieki; iż wszystkie patriarchie do

jednego

potomka Piotra św.# papy Rzymskiego, zawżdy w nauce
i w braniu mocy duchowej i w sądach biskupich i

rząd
po
się
wiary

w apelac

jach uciekały. Jako się to z soborów i kanonów abo prawidł
Ojców św. pokazuje i nasze słowiańskie pisma z

Greckich z

starodawna przełozone dostatecznie to w prawidłach Ojców św.
oznajmują i starzy św. Ojcowie Wschodniej Cerkwi to świad
czą, którzy tę Piotra św. Stolicę i zwierzchność, a władze
jej nad biskupy wszystkiego świata znają.
Niemniej też carogrodzcy patryarchowie, od których
ta strona ruska tę wiarę wzięła, tę zwierzchność

Stolicy

Rzymskiej Piotra św. długo znali i długo jej podlegali i od
niej błogosławieństwo brali. Od której wielokroć

odstępo

wali, ale się zaś z nią jednali i do posłuszeństwa jej wra
cali, a ostatnie na ccncilium albo soborze Florenckim roku
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P. 1439 przez Józefa patryarchę i

cesarza Carogrodzkiego

Jana Paleologa zupełnie się do tego posłuszeństwa wrócili;
wyznawając, iż Rzymski papa ojcem jest i mistrzem i spraw
cą wszystkiego chrześcijaństwa i prawym Piotra św. następ*
cą® Na którym też Florenckim soborze

był

wszej Rusi metropolit Isidorus, który to

nasz Kijowski i
zjednoczenie pa-

tryarchiej Carogrodzkiej i wszystkich kościołów do niej na
leżących przyniósł i te kraje ruskie w tymże

posłuszeń -

stwie i zwierzchności Kościoła rzymskiego utwierdził® Dla
czego królowie polscy, a mianowicie Władysław Król
i Węgierski i inni dali przywilej duchowieństwu

Polski
obrządku

Greckiego, którym na walnym sejmie wolności

im

Kościoła

katolickiego Rzymskiego nadali. Od którego

zjednoczenia

kościelnego, gdy patryarchowie Carogrodzcy odstąpili,a za
taki swój grzech odszczepieństwa i rozerwania jedności ko■

ścielnej w moc pogańską i Turecką wpadli, za czym

wiele

błędów i złych postępków ich i zaniechanie dozoru prawego
tych krajów ruskich i wiele brzydkiego świętokupstwa

na

stąpiło, iż się herezye rozsiały i prawie wszystką Ruś opanowały, cerkwie pustosząc i chwałę Dożą psując:
My nie chcąc być uczestnikami grzechu
kiego i niewolnictwa pogańskiego, które za tym
carogrodzkich patryarchów i nie chcąc im

tak

wiel-

przyszło,

odszczepieństwa

i rozerwania kościelnej św. jedności pomagać i zabiegając
spustoszeniu kościołów i zgubie dusz ludzkich przez here
zye, które się teraz podniosły, mając o to sumienie i bez
pieczeństwo zbawienia swego i trzody nam od Pana Boga poruczonej - roku przeszłego wyprawili do Ojca św* Klemensa
VIII papy rzymskiego posły nasze przewielebne:

Ilipatego,
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prototrona, Władykę Włodzimirskiego, Brzeskiego i

Cyryla

Terleckiego, Władykę Łuckiego i Ostrogskiego, wiadomością i
pozwoleniem i przyczyną K.JeM. Polskiego Zygmunta trzecie
go, Pana pobożnego, któremu daj Boże szczęśliwe

i wieczne

królowanie - prosząc, aby nas do swego posłuszeństwa, jako
najwyższy pasterz Kościoła powszechnego katolickiego przy
jął i od zwierzchności patryarchów carogrodzkich

wyzwolił

i rozgrzeszył, zachowując nam obrządki i ceremonie Kościo
łów wschodnich greckich, a żadnej odmiany w Cerkwiach
szych nie czyniąc. Co iż uczynił i na to swoje

na

przywileje

i pisma posłał, rozkazując, abyśmy się na synod zwoławszy,
wyznanie wiary św. uczynili, i posłuszeństwo Stolicy Rzym
skiej Piotra świętego Klemensa VIII i jego potomkowi odda
li.

*\

'L

'

Tośmy dziś na Synodzie uczynili, jako to listy na
sze i podpisanie własne ręku naszych i przyciśnięcie

pie

częci naszych świadczą. Któreśmy do rąk posłów Ojca św.papieża Klemensa na ten synod posłanych tj. przewiel.

Arcy

biskupowi Lwowskiemu Janowi Dymitrowi Solikowskiemu i Ber
nardowi Maciejowskiemu, Biskupowi Łuckiemu i

Biskupowi

Chełmskiemu ... oddali, przy bytności posłów Króla
Zygmunta III oświeconego Mikołaja Krzysztofa

J® M.

Radziwiłła ,

Książęcia na Ołyce i Nieświeżu, wojewody Trockiego i kanc
lerza W.Księstwa Łitew. Lgona Sapiehy i Dymitra Chaleckiego tegoż W. X. Litewskiego podskarbiego, starosty
kiego i innych wiela przytomnych duchownych i

Brzes

świeckich”.

/E.Likowski, Unia Brzeska, s. 153-156/.
Biskupi łacińscy i ruscy rzucili się

w objęcia, a

następnie udali się procesjonalnie do łacińskiego kościoła
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NMP, gdzie odśpiewali wspólnie Te Deum Laudamus. Na koniec
ekskomunikowano członków synodu dyzunickiego*
10

października /niedziela/ zakończono synod

czystym nabożeństwem w cerkwi św. Mikołaja z udziałem

po

słów papieskich i królewskich. Ks.Piotr Skarga miał podczas
niego wygłosić kazanie o jedności Kościoła Bożego oraz do
brodziejstwach dokonanej unii. Zarówno synod jak antysynod
rozesłały listy informujące na swój sposób wiernych
co zaszło* Ostatecznie Nikifor został osądzony

i

o tym,
skazany

podczas sejmu warszawskiego w 1JJ57 r* oraz skazany jako sa
mozwaniec i szpieg turecki. Zmarł w więzieniu zamku

raci

borskiego.
Król Zygmunt III ogłosił 15 grudnia 1596 r.

uni

wersał do narodu ruskiego. Zatwierdził w nim unię oraz wzy
wał naród ruski do posłuszeństwa tym wyłącznie

biskupon,

którzy unię przyjęli*

4.

D z i e j e

Unii

B r z e s k i e j

Na samym wstępie Unia Brzeska napotkała

ra bardzo

poważne trudności, przede wszystkim ze strony księcia

0-

strogskiego i bractw cerkiewnych. Jeszcze w 1595

książę

zawarł umowę z protestantami w Wilnie, by wspólnie

skute

czniej przeciwstawiać się unii. Sojusz ten dał Ostrogskiemu i protestantom większość w sejmikach i sejmach.

Dzięki

temu w 1603 r. zerwał sejm w Krakowie, w 1605 r. w

trybu

nale litewskim przeprowadził postanowienie o złożenie z u-
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rzędów metropolity oraz biskupów unickich* Jedynie protest
króla ocalił wówczas hierarchię unicką* Unitom przemocą od
bierano kościoły* Akcję OstrogEkiego wspierały intensywnie
bractwa cerkiewne oddziaływujące poprzez szkoły i
nie* Z bractw wychodzili najbardziej zdecydowani

drukar
przeciw

nicy unii, odciągający od niej kapłanów*
Wiele szkody dla unii wyrządził niejaki Tteofan,któ
ry podawał się za patriarchę jerozolimskiego, następcę św*
Jakuba,apostoła. W latach 1620 - 1621 wyświęcił potajemnie
nowego metropolitę i sześciu biskupów dyzunickich na

te

stolice9 które zajęte były przez biskupów unickich* Zaist
niały więc faktycznie dwie hierarchie* Król nie mógł wystą
pić energicznie przeciw Teofanowi, mimo źe dopuścił

się

bezprawia, za Teofanem bowiem stali kozacy zaporoscy,
Rzeczpospolita doznała właśnie klęski pod Cecorą /162G r*/
i stała wobec niebezpieczeństwa nowej wojny z Turcją*
Mimo tych trudności, jak również niedotrzymania
przez króla przyrzeczenia oddania krzeseł w senacie bisku
pom unickim, un*a nie upadła« Owszem, umacniała się wewnę
trznie dzięki bezpośrednim następcom Rahozy: Pocieja,Rutskiego oraz binkupa połockiego

św* Jozafata Kuncewicza / +

11 XI 1623 r*/. Rutski zreformował duchowieństwo,

śmierć

Jozafat?. Kuncewicza wielu dla unii zjednała, wielu przeciw
ników pr^sritraszyła* Duśo też znaczenie miało nawrócenie
się ab unii dawnego jej przeciwnika, Melecjuszci

Smotrzyc-

kiego*
Pc śmierci Zygmunta III na tron polski wstąpił jegr, s:/n9 Władysław IV, który uwzględniając postulaty prawo-
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sławia, popieranego przez Kraków, wznowił prawosławną
tropolię kijowską i uregulował sprawę biskupstw

me

przy czym

uwzględnił interesy prawosławia* Wzmocniło to wpływ Moskwy
oraz wywołało protesty unickiego i łacińskiego episkopatu.
Za Jana Kazimierza unia wyjątkowo wiele wycierpiała
podczas wojen kozackich* Dyzunici zdobywali coraz nowe przy
wileje /np. układ z Kozakami w liadziaczu w 1658 r c/
Jan Sobieski oddał szereg ziem polskich Moskwie/frazera z Kijowem/, co znacznie osłabiło tam unię. Na pozosta
łych przy Polsce terenach unia wzmocniła się*

Przystąpiła

do niej diecezja przemyska /16 9 2 r*/, a wkrótce po śmierci
króla diecezja lwowska /1 70 0 r*/ i łucka /1 7 0 2 r*/.
Doniosłą rolę w życiu unii odegrał synod

/1 7 2 0 r*/f który odbył się pod przewodnictwem
0

Hieronima Grimaldi ego

IG

zamojski
nuncjusza

* Synod zreformo ał życie

kleru i

podniósł zaniedbany kult* Od tego też czasu rozkwitły szko
ły basyli anskie *
Okres panowania Stanisława Poniatowskiego przyniósł
unii bardzo trudne chwile, zwłaszcza w latach 1768-1773 na
Ukrainie po rzezi humauskiej, kiedy /często przy użyciu woj
ska/ odbierano unitom cerkwie, które jednak później

znowu

do unitów wróć ły*
Pierwszy

ozbiór Polski oddał Auslrii większą część

diecezji lwowskiej, przemyską i część chełmskiej.

Austria

nie prześladowała unitów* Do Moskwy przyłączono część die
cezji połockiej. Tu sytuacja unii była ciężka, zwłaszcza w
latach 1780-1784, gdy diecezja połocka była pozbawiona swe
go pasterza.

,
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Po drugim rozbiorze na zajętych przez Rosję

zie

miach Katarzyna w celu wytępiania unii zorganizowała "raisj®w do nawracania unitów* Stanął na ich czele bp

Wiktor

Sadkowski* Misjonarzy wspierało wojsko; potworzono

spe -

oj&łne stacje misyjne* Posuwana się des metod

bezwzględ-

ych.
3łab;* i spóźnioną pociechą alitów było

przyznanie

i*rzez Sejm Czteroletni krzesła w sonacie ^iropolicie ao»
a

m

u

i jego następcom*
?

o

trzecim rozbiorze Katarzyna uniosła wszystkie

biskupstwa unickie z wyjątkiem poloekisgo* ArcybJ skupowi
Połocku zleciła opiekę nad resztkami unitów. Innych bis-

■ v

?C póv zdegradowała i kazała im opuścić kraj, albę. pr ynaj2

.;v.ii-?j pokosuwać pora diecezją i nie Bdessssnć

Jto jaj

&ars;*du* Nakazała kasować klasztory bazylianów* Uratowała
ifcię śmierć Katarzyny*
Paweł I, następca Katarzyny9 wszedł w układy z Rzysaem9 ufundował biskupstwo łuckie i brzeskie* Nakazał zwró
cić niektóro klasztory i opactwa* Za jego panowania liczo
no ofc* 1.4-00.000 unitów i ok* 90 klasztorów*
Aleksander I również sprzyjał unii* Po

traktacic

Tylży /180? r*/ pozwolił na utworzenie diecezji litewskiej.
W Księstwie Warszawskim utworzono dla unitów diecezję chełm
ską*
Mikołaj9 następca Aleksandra9 naśladował
II* Wprowadzał w życie plan zlikwidowania unii
ny mu przez Józefa Siemadzk^, kapłana unickiego.

Katarzynę
przedstawio
Najpierw

przekształcono Kościół unicki w Kościoł państwowy* Obok De-
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partamęntu dla Kościoła rzymskiego utworzono osobny Depar
tament dla unitów* Klasztory bazylianów poddano nowo

mia

nowanym biskupom unickim i stopniowo je likwidowano* Grecko-unickie kolegium poddano synodowi schizmatyckiemu*

Ko

lejne, ukazy carskie wprowadzał w życie sam Siemaszko, któ
ry w 1829 r* został biskupem* On to przyczynił

się do ob

sadzania stolic biskupich ludźmi oddanymi schizmie0
Siemaszko zaświadczył* że wszyscy trzej

nominaci przyrze

kli przed sakrą, że przejdą na prawosławie*
wprowadzano podręczniki prawosławne*

Sam

Do seminariów

Rozwijała

się

żywa

agitacja proschizmatycka wśród duchowieństwa*Opornych Siew

maszko usuwał administracyjnie

z

&

parafii, karał,

zsyłał

na pokutę do klasztorów* Zbierał przy tym podpisy za przy
łączeniem się do prawosławia. 12 lutego 1839 r*

przesłał

carowi odpowiednią prośbę z 1305 podpisami* Cesarz przyjął
ją 25 marca. Siemaszko wobec synodu złożył przysięgę*

Był

to oficjalny akt apostazji* Unia oficjalnie skonała na te#

renie Rosji*
«Rii

W Królestwie Kongresowym znalazła się część
zji chełmskiej z 250 000 unitów*

diece

Większość stanowili pod-

lasiacy* Tutaj funkcje Siemaszki przejął ks* Czerkaski,dy
rektor wydziału unickiego* Wraz z namiestnikiem Królestwa,
hrabią Berg

intensywnie zabiegali

Czerkas! w 1864 r*
biskupa, ale

od

o

zlikwidowanie unii*

uzależnił całe duchowieństwo

nie

od

specjalnej komisji* Poznosił klasztory

bazyliańskie /z wyjątkiem warszawskiego/, do seminariua
0

wprowadził niektóre wykłady w języku rosyjskim,kilku klery
ków wysłał przymusowo na naukę języka rosyjskiego do Kijowa
i Moskwy{ biskupa wywieziono do Wiatki,gdzie zmarł* Nie mo-
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gąc znaleźć współpracowników pośród miejscowego duchowień
stwa, sprowadził odpowiednich księży
nimi szereg stanowisk.

z Galicji i obsadził

Osieroconą stolicę biskupią

obsa

dził swoim człowiekiem, Wójcickim, sympatykiem schizmy .Mi
mo że Stolica Apostolska

odmówiła zatwierdzenia,

sprawo

wał on rządy, zniósł kapitułę chełmską, do seminarium wpro
wadził podręczniki rosyjskie.

Opornych kapłanów

do więzień. Akcje Wójcickiego kontynuował
Kiedy Pius IX potępił jego działalność

wtrącono

Marceli Popiel*

/enc«

z

13

1874 r ./» Popiel zwrócił się do cara Aleksandra II

maja

z ofi

cjalną prośbą o przyjęcie do Cerkwi prawosławnej.' W kilku
miejscowościach zorganizowano uroczystości powrotu do Cer
kwi /18?5 r./.- Urzędowo unia przestała istnieć również na
polskiej ziemi.
Przez.kilkadziesiąt lat

lud

unicki żył

przypominający pierwszych chrześcijan.
tać z posług księży prawosławnych,
granicę do Galicji, by zawierać

w

sposób

Nie chciał korzys

przekradał się

małżeństwa,

przez

apelował

do

cara, jednak bezskutecznie. Dopiero 1? kwietnia 1905r. car
Mikołaj II wydał dekret tolerancyjny. Unii jednak nie było.
Unici przechodzili więc na obrządek łacińskie Tylko

w Ga

licji przetrwały resztki unii: arcybiskupstwo lwowskie oraz
biskupstwo przemyskie i stanisławowskie; w 1946 r. na

sy

nodzie we Lwowie ogłoszono przyłączenie do prawosławia*,

U W.A G A :

Inne

i.n i c j a t y w y

p o l s k i e .
u n i j n e

Poza najpoważniejszym wydarzeniem unijnym
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.

na

tere-

nie dolski, jakim była Unia Brzeska, należy

wspomnieć

o

innych jeszcze próbach, które nie miały już tak wielkiego
znaczenia.

B

U g o d a

S a n d o m i e r s k a

w

1 5 7 0 r.

Ugoda sandomierska zrodziła się również m.in. z woli sku
teczniejszego przeciwstawienia się katolicyzmowi. Zawarli
ją luteranie, kalwiniści oraz bracia czescy. Postanowiono
odbywać wspólne synody poświęcone tym sprawom9 które

in

teresują wszystkie trzy strony, a więc szkolnictwu, tros
ce o chorych, walce ze złymi obyczajami. Ugoda była skierowana nie tylko przeciw katolikom, ale również

arianom.

Zdobyła szeroki rozgłos również na Zachodzie Europy i na
leży do najpoważniejszych wewnątrzprotestanckich
11
tyw ekumenicznych .
G e n e r a l n y
tów

w

S y n o d

T o r u n i u

w

inicja-

P r o t e s t a n 

1 5 9 5 r. Został on zwo

łany dzięki staraniom Brazma Glicznera, superintendenta
luteran wielkopolskich. Chodziło przede wszystkim o próbę
zaprowadzenia jedności w obozie protestanckim. Zaproszono
też schizmatykow.

Książe Konstanty Ostrogski próbował wy-

korzy tac ten synod dla podjęcia wspólnej opozycji w sto
sunku do przygotowanej Unii Brzeskiej. List księcia
strogskiego do obradujących w Toruni

0-

protestantów,w któ

rym to lifcie fi i^ ę pr ponował zawarcie konfederacji,
wpadł w ręce kr^la i do konfederacji nie doszło.

Nie o-

siągnięto te2 jedności w łonie samego protestantyzmu.
P r a w o s ł a w n o
d y s p u t a

— ' p r o t e s t a n c k a

r e l i g i j n a

w

W i l n i e

w
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15 9 9

r.

Doszło do niej również z inicjatywy Glicznera.

Nie osiągnięto doktrynalnego uzgodnienia stanowisko Posta
nowiono współpracę i wzajemną pomoc w obronie przed

kato

likami.
C o l l o ą u i u m ,
T o r u n i u

w

1 6 4 5

charitativum był ekspastor

c h a r i t a t i v u m
r.

Inicjatorem

w

colloąuium

z Gdańska, Bartłomiej Nigrinus,

pozostający pod wpływem Johna Duriego, Szkota,
pastorem kolonii angielskiej w Elblągu w latach

który

był

1625-1630

i

i szerzył idee zjednoczeniowe. Naprzeciw inicjatywie Nigrinusa wyszedł król polski Władysław IV /1632-1648/,

który

miał nadzieję, że tą drogą uda się zaprowadzić jedność wy
znaniową w kraju.

Król porozumiał się najpierw z prymasem

Maciejem Łubieńskim oraz przedstawicielami Kościołów

pro

testanckich. Katolicy przygotowali się do spotkania poprzez
synod warszawski /1643 r0/, który powołał do rozmów z pro
testantami w Toruniu liczną grupę teologów.

Z

Colloąuium

wykluczeni zostali arianie. Obrady i dyskusje trwały długp
i pogłębiały wzajemne niechęci.

Przypisy do rozdziału II
1

L.Krewza, 0 jedności cerkiewnej albo dowody, którymi się
pokazuje, iź grecka cerkiew z łacińską ma być zjednoczo
na, Wilno 1617, s.99»

2

Exarthesis, Lwów 1629, karta 6 i 7. Za E.Likowskim,
nia Brzeska, s.42.

y

Tekst cytuje E.Łikowski, Unia Brzeska s» 81.
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li

Stefan Batory do tego stopnia nie chciał w niczym na
ruszać przekonań religijnych Rusinów, że osobnymi uniwersalami dwukrotnie /1584 i 1585 ?»/ zabraniał narzucać im kalendarz gregoriański, chociaż ostatecznie
bardzo niewiele miał on wspólnego z przekonaniami re
ligijnymi. Por* tamże, s. 78*
$

Cyt. za E.Likowski, Unia Brzeska, s. 95«Również:
C.
Żochowski, Coiloąuium Lubelskie, Lwów 1680, s. 32.

6

K.Chodynicki /Kościół prawosławny i Rzeczpospolita
Polska, Warszawa 1934/ nie wspomina o tym ważnym szcze
góle „

7

Przywilej ten został wydany 2 sierpnia 1595 r. E. Likowski. Unia Brzeska, s. 113*114.

8

Baronius, Annales ecclesiastici, t. VII, De Ruthenis
a S. Sedereceptis, Yeuetiis et Augusta* 1739« s. 859*
863#

9

Tekst bulli przytacza E. Likowski, Unia Brzeska,
338-348.

10

Synodus provincialis Ruthenorum habita in civitau Za
mościa® anno MDCCII, Romae 1624; Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Parissiis 1902,
t. II, s. 1438-1538.

11

J. Narzyński ks., Kilka uwag o Synodzie sandomierskim
z 1570 r. W 400 rocznicę Zgody Sandomierskiej "Jednota” , 14 /1970/ nr 1, 5-6} £• Jelinek ks., Ugoda czy
zgoda, "Jednota11, 14/1970/.nr 3* 5-7» 0 odnowieniu ugody zob* Sesja.synodu, "Zwiastun", 10 /1970/ nr 7,
99-101; Jedność ducha w spójni pokoju. Odezwa na 400leci* Ugody Sandomierskiej /1570-1970/, "Zwiastun”,10
/1970/ nr 8, 113-114 to samo: "Jednota”,.14 /1970/ nr
5-6*
- - -
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Rozdział III

RUCH EKUMENICZNY W OKRESIE BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYM
POWSTANIE ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW

Chodzi tu o przypomnienie inicjatyw mających na ce
lu wzajemne zbl zenie Kościołów chrześcijańskich,które to
inicjatywy coraz liczniej wyrastały pod koniec XIX

i

w

pierwszej połowie XX w*9 zanim powstała Światowa Rada Ko
ściołów*
Próby podejmowane w kierunku zjednoczenia

chrześ

cijaństwa przed 1910 r. zwykło się określać terminem ”preekumenizm11* Ograniczyły się one najczęściej

do

solidar

ności w podejmowaniu akcji społeczno-charytatywnych.
Pierwsze inicjatywy zjednoczeniowe miały u
źródła dwie inspiracje, troskę o pokój i troskę
Z trorki o pokój zrodził się Światowy Al ans
dowej Przyjaźni poprzez Kościoły, z troski o

swego
o misje.

Międzynaro
misje

po-

wnt&la Międzynarodowa Rada Misyjna.

1.

ś w i a t o w y
r o d o w e j

A l i a n s

M i ę d z y n a 

P r z y j a ź n i

p o p r z e z

K o ś c i o ł y

Myśl o niędzynarodowej współpracy na rzecz
wysungli Niemcy i Anglicy z okazji konferencji

pokoju

pokojowej

w

Hadze /La Haye/ w 190? r. Utworzono komitet, który przy

gotował specjalną Konferencję w Lozannie /1914/.

Katolicy

ni* wzięli w niej udziału. Zorganizowali paralelną.

konfe

rencję pokojową w Liege pod przewodnictwem kard. ilerciera#
■i

W Lozannie oczekiwano ok» 15^ delegatów z 30 krajów. W ob
liczu TT-jjny delegaci podpisali w pośpiechu deklarację

za

p okojam i przetf w;/jardem ukonstytuowali międzynaraio:?;* ko
mitet, któremu udało się zorganizować zjazd w Londynie oraz
w Bernie w 1915 ~.f gdzie ustalono oficjalną nazwę:

World

Al liano-;, £er Prom otIng International Friendship throught
tiio Churchss - ”Swistawy alians dla popierania Międzynaro-Iowej Przyjaźni "poprze Kościoły11. Podczas wojny Alians po
dejmował: akcje pokojowa i starał się przychodzić
więźniom. Idea Aliansu popu lar;/z©wało kilka

z pomocą

czasopism:

w

Anglii "Th* Pąecemaker” /później zastąpiony przez <VoddttiLI*y»
w Niemczech "Svangelisćhe V/ochenbriefetł oraz lfDie Eiche"*
Owocną okazała się współpracą z biskupem Upsali,Na
tanem Sgderblomem, autorem słynnego "Apelu o pokój11 z lis2

topada 1914 r Cf oraz z ruchem ,fZycie i Działanie".

Dwa te

pokrewne * uchy nie stopiły się jednak zachowując swoją au
tonomię.

Z czasem doprecyzowano specyfikę zadań

Aliansu:

studia i popieranie międzynarodowej przyjaźni między

Koś

ciołami. W okresie międzywojennym oraz podczas drugiej woj
ny światowej Alians zrealizował szereg pięknych inicjatyw.
Kiedy jednak w ramach Światowej Rady Kościołów /ŚRK/
częły funkcjonować instytucje o podobnych celach,
stracił swój sens.

po

Alians

Organizacja rozwiązała się w 1948 r.f

a jej członkowie zaangażowali się do tego samego typu dzia
łalności w ramach SRK.
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2. M i ę d z y n a r o d o w a

R a d a

M i s y j n a

Koniec XiX *?. zaznaczył się ożywieniem misyjnej dzia
łalności Kościołów protestanckich. Powstały Mmłode Kościo ły,f w Indiach i Afryce. Na terenach misyjnych spotykali się
misjonarze bardzo różnych wspólnot chrześcijańskich. Wszys
cy przedstawiali się jako apostołowie prawdziwego chrzęściSi

jaństwa, a równocześnie zwalczali się wzajemnie. Nowonawróceni chrześcijanie pytali wciąż: “które to właściwie chrze
ścijaństwo jest prawdziwe?" Skuteczne prowadzenie misji do
magało się koniecznie porozumienia między misjonarzami. Mi- sje zrodziły zapotrzebowanie na ekumenizm.
Oprócz tej zasadniczej przyczyny uświad mienia sobie
potrzeby ekumenizmu, należy wspomnieć szereg względów prak
tycznych, które postulowały to samo, a więc:

sprawa współ-

nogo wydania Biblii, wychowanie młodzieży, niesienie pomocy
| lekarskiej i materialnej.
Problemy te poruszano na wielu konferencjach między
narodowych, w których zupełrde szczególne znaczenie

miała

konferencja w Edynburgu w .1210 r. Tę właśnie konferencję uważa się często za inaugurację ruchu ekumenicznego.
Wspomniana Światowa Konferencja Misyjna

w Edynburgu

zajęła się specjalnie tymi problemami. Komitet przygotowaw%

czy opracował szereg raportów i komunikatów stanowiących
dobrą podstawę studiów dla wszystkich stowarzyszeń

misyj

nych. Zgromadzono dziewięć tomów materiałów doskonale orien
tujących w zagadnieniach. Dlatego Konferencję

w Elynburgu

można uznać za przygotowanie i wstęp do przyszłej Konferen
cji ekumenicznej.
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W Edynburgu przygotowano

późniejszym ckumonisto

problematykę: a/ Ewangelia wobec świata niechrześcijań
skiego, b/ Kościół a tereny misyjne9 c/wychowanie i chry
stianizacja życia narodowego, d/ posłannictwo misyjne a
religie niechrześcijańskie9 e/ przygotowanie misjonarzy,
f/ fundament misji9 g/ misje a rządy9 h/ współpraca
rozwój jedności. Związek przynajmniej niektórych.z
liczonych tu zagadnień z problematyką ekumeniczną

wy
jest

niezaprzeczalny*
W konferencji uczestniczyli również przedstawicie
le anglikanizmu9 jak również "Młodych Kościołów99# Chrze
ścijanie

niezachodni stanęli tutaj na równi z chrzęści■B

Janami Zachodu*
Biskup Ch*H* Brent mocno podkreślił9że poważne róż
nice doktrynalne dzielą Kościoły, co utrudnia współpracę
również na terenach misyjnych* Wskazał na potrzebę poważ
nego i wspólnego zainteresowania się tymi trudnościami*
Konferencja edynburska9 z której narodzi się insty
tucja sr?na "Wiara i Ustrój”, powołała do życia

Komitet

Kontynuacyjny”9 który prowadził rozpoczęte przez nią dzie
ła* Popularyzował idee Konferencji na terenach misyjnych,
a od 1912 r* wydawał pismo "Międzynarodowy Przegląd

Mi-y

syjny" /The International Review of MissionsAWojna osła
biła działalność Komitetu* W 1920r* międzynarodowa konfe%
.
rencja misyjna w Crans-lez-Geneve rzuciła myśl powołania
stałego Komitetu misyjnego* Powstał on w 1921r.pod nazwą
Międzynarodowa Rada Misyjna /International Missionary Council/, która współpracowała z ruchami ekumenicznymi,

w

późniejszym okresie przede wszystkim ze Światową Radą Ko
ściołów*

Rada utworzyła kilka pomniejszych agend: Komisja Kościołów
do Spraw Międzynarodowych,

Sekretariat dla Azji,

Służbę

Wzajemnej Pomocy między Kościołami i Ekumeniczny Serwis Pra
sowy.
W międzynarodowym ruchu misyjnym odegrały
rolę światowe konferencje misyjne: a/ w
/1910 r./f o której była już mowa;
mie

b/w

poważną

E d y n b u r g u
J e r o z o l i 

/1928 r./, gdzie omawiano sprawy wychowania chrześ

cijańskiego, różniu rasowych, industrializacji,a szczegól
nie kwestię żydowską;

c/w

T a m b a r a m

- M a d r a s

/Indie, 1938 r*/, gdzie zwrócono uwagę na sprawę ewangeli
zacji w krajach niechrześcijańskich;

d/ w

W h i t b y

/Ontario - Canada 19^7 r#/, głównym tematem było
two chrześcijańskie w świecie rewolucji; e/ w
g e n

świadec

\f i 1 1 i n-

/NRF, 1952 r./, gdzie podjęto sprawę misji i ekume

nizmu; f/ w

G a n i ę

/2 8 grudnia 1957 r . —

8

stycznia

1958 r#/, - Miała ona wyjątkowe znaczenie. Przeanalizowano
zmiany, jakie dokonały się w strukturze misji zachodnich
na skutek ewolucji politycznej młodych narodów Afryki, po
wstawania młodych Kościołów oraz wzrostu ruchu
nego; g / w

New

integracja do ŚRK;

-

D e l h i

h/w

ekumenicz

/196l r./. Nastąpiła

M e k s y k u

/1963 r./ -

tu
pod

jęto problem f,Misja Boża a nasze zadanie”•
Z działalnością międzynarodowego ruchu

ekumenicz -

nego związało się nierozerwalnie nazwisko dra Johna R.Motta /I865 - 1955/* metodysty, działacza społeczno-ekumeniczh
nego, który z wielkim powodzeniem szerzył ideały

misyjne

wśród młodzieży uniwersyteckiej. Przez wiele lat był gene
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ralnym sekretarzem YMCA czyli Międzynarodowego

Chrześci

jańskiego Związku Młodzieży, Przewodniczył Konferencji

w

Edynburgu i konferencjom Międzynarodowej Rady Misyjnej
/1921-19W.
(i

W okresie poprzedzającym powstanie SRK wybitną ro
lę w szerzeniu i dojrzewaniu myśli ekumenicznej

odegrał

biskup Upsali N, Sbderblom,

3*

D z i a ł a l n o ś ć

e k u m e n i c z n a

N . S b d e r b l o m a

Lars Olaf Natan SBderblom /1866-1931/

urodził się

w Trttntt w środkowej Szwecji jako syn pastora. Już podczas
studiów teologicznych w Upsali zetknął się z ideą

ekume

nizmu ożywiającą Chrześcijański Ruch Studentów. Podroż po
Ameryce ukazała mu tragiczne rozbicie protestanckiego
chrześcijaństwa. Osobiście i na miejscu zapoznał

się

ze

stanem chrześcijaństwa w Anglii, Niemczech i Konstantyno
polu. Wchodził w trudną problematykę ekumeniczną

poprzez

podróże, działalność na rzecz pokoju oraz organizowanie ru
chu praktycznego chrześcijaństwa.
SBderblom został biskupem Upsali

w

roku

wybuchu

I wojny światowej. Stanął wobec faktu solidaryzowania się
wielu wybitnych teologów protestanckich z ekspanzjonisty—
czną polityką Niemiec /92 uczonych niemieckich wraz z wy
bitnymi teologami protestanckimi, jak Adolf von Harnack i
Adolf Schlatter, podpisało manifest za prowadzeniem

woj

ny/. Uznał, że W takiej sytuacji chrześcijanie

mogą

nie
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milczeć. Podjął starania,by dla sprawy pokoju zjednać przy
wódców kościelnych społeczności chrześcijańskich. Przez ca
łą wojnę utrzymywał z nimi kontakty,

by wspólnie skutecz -

niej pomagać ofiarom wojny. Otrzymał

później pokojową

grodę Nobla, ale

ważniejsze

było

zainaugurowanie

praktycznego chrześcijaństwa jednoczącego różne

na

ruchu

wyznania.

Późniejszy żywy ruch ekumeniczny wiele zawdzięcza inicjaty
wom tego okresu*
W 1917 r.

Kościoły Wielkiej Brytanii

zaproponowały

zwołanie, poświęconej sprawie pokoju, międzynarodowej

kon

ferencji chrześcijan krajów neutralnych oraz tych,które pro
wadziły wojnę* Postanowiono zaprosić również Kościół prawo
sławny i Kościół rzymskokatolicki.

0 pośrednictwo

zwróco

no się do arcybiskupa Uppsali. W ten sposób N.Sflderblom stał
się czołową postacią ruchu jednoczenia się Kościołów chrze
ścijańskich. Początki przyniosły gorzkie rozczarowania.Kon
ferencja odbyła się wprawdzie w Uppsali /grudzień 1917 r./,
ale przybyli jedynie przedstawiciele państw neutralnycli.Mimo to, niektóre

z

przyjętych

wówczas tez wzbogaciły póź

niejszy zorganizowany Ruch Praktycznego Chrześcijaństwa.
W 1919 r. Sbderblom wystąpił w Oud tfassenaar /Holan dia/ z formalną propozycją i planem założenia Światowej Ra
dy Kościołów. Postanowiono zwołać międzynarodową
cję Kościołów chrześcijańskich w roku 1918.
stosunkowało się pozytywnie do tej

konferen

Prawosławie u-

propozycji, Kościół ka

tolicki natomiast odmówił swego udziału

przypominając,

że

zjednoczenie winno dokonać się na drodze "powrotu do Rzymu”.
Ostatecznie konferencja odbyła się
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9-12 sierpnia 1920 r. w

Genewie > Położyła ona podstawy pod Ogólną Konferencję Koś
cioła Chrystusowego dla Praktycznego Chrześcijaństwa* Kon
ferencja ta odbyła się w Sztokholmie w 1925 r*

z udziałem

66l delegatów z 37 krajów*
Arcybiskup Upsali zdawał sobie sprawę9

że

zjedno

czenia chrześcijaństwa nie osiągnie się na drodze dyskusji
teologicznych* Wychodził z zasady, że “wiara dzieli,miłość
jednoczy11j dlatego też konferencja, która stanowiła ukoro
nowanie jego wieloletnich inicjatyw ekumenicznych, podjęła
problem współpracy Kościołów w celu realizacji Ewangelii w
życiu moralnym, społecznym, narodowym i międzynarodowym* Z
konferencji sztokholmskiej wyrosły w 1930 r*:
Rada Chrześcijaństwa Społecznego oraz Instytut

Ekumeniczna
Naukowych

Badań Społecznych*
Obok wspomnianych ruchów ekumenicznych, które

do

prowadziły do powstania SRK, należy wspomnieć o jednym je
szcze ruchu, który rozwijał się innymi, własnymi drogami i
pozostaje dotąd poza zasadniczym wielkim nurtem ruchu eku
menicznego znajdującego swój najpełniejszy i

najbardziej

widoczny wyraz w tejże ŚKR. Chodzi tu o Ewangelicki

kato

licyzm*

k.

i ;y
E w a n g e l i c k i

;

k a t o l i c y z m

\

Wewnętrzną odnowę protestantyzmu podjął już w XIX w.
tzw* Ruch 0xfordzki* Również w Niemczech podjęto wys łki w
tyra samym kierunku /T* Kliefoth, W© Ltłhe, W* Dietlem, Ch*

Vielmar/; nie znalazły one jednak zrozumienia u ogółu pro
testantów niemieckich.
Myśl o wspólnocie protestantyzmu

z całym chrześci

jaństwem i odnowie Kościoła ewangelickiego podjął w 1917r.
/4-00-lecie Reformacji/ A, Lttwentraut, a następnie

ii* Han-

sen, który ogłosił 95 tez pod wspólnym tytułem "Stiinuli et
claviN. Tezy stanowiły program

reformy protestantyzmu,

W

październiku 1918 r♦ wspomniani teologowie wraz z pastorem
Mośelem utworzyli związek Hochkirchliche Yereinigung

gru

pujący duchownych i laików. Główne hasła tej grupy /propa
gowane w organie ,fDie Hochkirche”/
protestanckich

w

—

to wcielenie wyznań

chrześcijaństwo ogólnoświatowe, episko-

palno-instytucjonalny ustrój

Kościoła, powrót do liturgii,

wprowadzenie Mszy niemieckiej i spowiedzi prywatnej* Zało
żenie tego ruchu wyraźnie łączyły instytucjonalizm Kościo
ła rzymskiego z wiarą luteranizmu ujętą w Confessio Augustana oraz Apologia Confessionis Augustanae,
ii

■

Na czoło reformistycznego ruchu skupionego
wokół
0
miesięcznika f*Bie Hochkirche" wysunęła się wkrótce nowa po♦%*

stać: - profesor z Marburga Friedrich

II e i 1 e

/1967/»

który wkrótce stał się faktycznym przywódcą Nowego protes
tantyzmu”,
łieiler podjął przede wszystkim trud
nowej koncepcji

Kościoła,

wypracowania

który stanowiłby

syntezę

teranizmu i katolicyzmu. Nic poprzestał na przyjęciu
Sttderloma myśli zawartej

w formie f,£vangelische

zit&t ale spróbował samodzielnie
się z subiektywizmu
tywizmu
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wiary

ją

pogłębić.

teologii liberalnej

starożytnego

Kościoła,

na

lu
od

Katholi«
Wycofał

rzecz obiek

Zracjonalizowany

protestantyzm postanowił ożywić życiem religijnym i dlate
go konsekwentnie nawiązywał do dziedzictwa nauki

katolic

kiej*
Zdaniem profesora z Marburga żaden

z

istniejących *

Kościołów nie odpowiada myśli Bożej* Kościołowi

katolic

kiemu zarzuca romanizację, centralizację, papizm, jurydyzm,
dogmatyzm i sekciarstwo; w protestantyzmie dostrzega jed1
nostronność, fanatyzm negowania, doktrynerstwo,
racjona
lizm, zagubienie biblijnego pojęcia Boga i osłabienie wiary we Wcielenie* Konsekwencją takiego stanu rzeczy
jego zdaniem - fakt, że w Kościele protestanckim

jest nastąpił

zanik życia modlitwy oraz ascetycznego ideału życiowego, a
zadomowił się gnostycko-manichejski purytanizm z niechęcią
do liturgii oraz instytucjonalnego ujęcia Kościoła. Należy
więc budować nowy Kościół, który stanowiłby syntezę . nie
przemijających wartości katolicyzmu i protestantyzmu, a
przez to - roalną podstawę zjednoczenia całego

chrześci

jaństwa* Postulowana nowa forma Kościoła mogłaby

spełnić

funkcję pomostu między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi.
Trzy powroty mają

rozstrzygnąć o kształcie

gelickiego katolicyzmu”: - powrót do ^Ewangelii,

"Ewan

powrót do

nauki starożytnego Kościoła oraz powrót do autentyfiZUfti nauki Lutra* Znaczy to, źo nowy protestantyzm winien przejąć
i przyswoić sobie najconniejsze elementy zarówno katolicyz
mu, jak i protestantyzmu. Katolicyzm posiada sześć

takich

wartościowych elementów:
a/

J e d n o ś ć *

Ileiler narzekał na

niesłycha

ny chaos istniejący w w protestantyzmie Kościołów

krajo-
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wychf Kościołów wolnych oraz wielu sektf a równocześnie po■

dziwiał wspaniały, ponadprzestrzenny i ponadczasowy uniwer
salizm Kościoła katolickiego wypowiadający się

w

jedności

wiary, języki władzy® Kościół realizujący ideał Iieilera mu* si w tyra względzie uczyć się od Kościoła rzymskiego, a rów
nocześnie dopuszczać różnorodność w przeciwieństwie do nieewangclicznego sekciarstwa. "Ewangelicki katolicyzm" winien
zjednoczyć Kościoły prawosławne, protestanckie, starokato lickie wraz z Kościołem rzymskim.
b/ R e l i g i j n y

a u t o r y t e t .

Jedności,

zdaniem Heilera, nie można osiągnąć bez religijnego autory
tetu, który dawałby odpowiedź na trudniejsze kwestie życio
we, gwarantował pewność i prowadził do zbawienia tych, któ
rzy poszukują, a nie mogą uwolnić się od wahań w

sprawach

najpoważniejszych. Sądził, że zasada wolności została w pro
testantyzmie przeakcentowana poprzez odrzucenie

wszelkiego

autorytetu, bez którego niemożliwe jest głębokie życie

re

ligijne. Fundamentalna różnica między autorytetem w ujęciu
katolickim i protestanckim leżałaby w tym, że

pierwszy

charakter instytucjonalny, drugi - personalistyczny

ma
cha-

ryzraatyczno-profetyczny. Autorytet biskupów winien wspierać
się, aczkolwiek nie wyłącznie, na wybitnej religijnie
bowości jednającej zaufanie wiernych. Prawdziwe
jaństwo jest niemożliwe zarówno bez silnych i

chrześci
natchnionych

duchem Bożym osobowosci, jak też bez rzeczywistej
sumienia.

.' ’

wolności

$p| - V\v

Z autorytetem religijnym Ileiler wiąże postulat
cesyjnego kapłaństwa, o czyn będzie jeszcze wzmianka.
i
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oso

suk

c/ I n d y w i d u a l n a

s p o w i e

d ź. Dusz

pasterstwo poprzez spowiedź indywidualną znajduje w oczach
profesora z Marburga szczególne uznanie* Przypisuje mu ol
brzymi moralny wpływ na kształtowanie sumień, dostrzega
-im potężną siłę uwalniającą oraz napełniającą
radością i pokojem. Spowiedź indywidualna

w

człowieka

nie może jednak

być obowiązkiem: winno się uszanować całkowitą suwerenność
sumienia. Kapłan nie jest obowiązany kierować się kodeksem
sam
rem i Mistrze
d/B o g a c t w o
ś w.
n y

l i t u r g i i

M s z ą

j a k o

p u n k t e m
c e n t r a l
j o i
• Heiler niejednokrotnie wypowiadał nieukrywany

po

dziw dla katolickiej liturgii pozwalającej przeżyć "święte”
i uobecniające na ołtarzu tajemnice Chrystusa. Protestanc
ka liturgia nie zawiera "mysterium tremenduranfw którym tak
mocno angażuje się uczucie od bojaźni do podziwu i tęskno
ty. Liturgia w ujęciu Ueilera ma być syntezą

najcenniej

szych wartości liturgii katolickiej i protestanckiej,a więc
przede wszystkim Msza w sensie

luterańskiej wieczerzy,

której przez wspólną i zrozumiałą dla wszystkich
ma się zaacentować jej społeczny charakter.

w

modlitwę

Nadto do

li

turgii należy włączyć głoszenie Słowa Bożego.
e/ M i
i

k u l t

s t y k a
świę

l i c k i e g o .

o ż y w i a j
t y c h

ąca

ż y c i e

K o ś c i o ł a

k a t o 

Właśnie ta mistyka pogłębiła i ubogaci

ła - zdaniem lieilera - pobożność katolicką.

Paweł i Jan,

głosząc uniwersalną religię chrześcijańską,

włączyli

do
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niej hellenistyczną mistykę i związali ją harmonijnie z re7igią objawioną. Obok historycznej wiary Objawienia żyje
chrześcijaństwie zdrowa mistyka Chrystusa* Według

w

Ileilera

również pobożność Lutra posiada mistyczne zabarwienie* Usu
nięcie mistyki z protestantyzmu zuboży o pobożność wiernych
i osłabiło ich kontakt z Bogiem* Postulowana mistyka w Koś
ciele ewangelickim mą zatem ożywić pobożność, nauczyć medy
tacji, natchnąć religijnym entuzjazmem, wzbudzić

miłość

tęsknotę za Bogiem* W takim sensie mistyka tworzy

i

istotną

część "Ewangelickiego katolicyzmu", nie usuwając

jednak na

dalszy plan centralnych idei ewangelicznych, o co

profesor

z Marburga wini mistykę katolicką*
f/ C z e ś ć

M a t k i

P a n a *

F*Heiler stwier

dził w protestantyzmie przewagę elementów filozoficzno - re
ligijnych nad szczerą i gorącą pobożnością,

oraz

brak we

wnętrznej dynamiki życia religijnego* Stąd też

pobożność i

głębokie życie religijne postawił jako warunek

odnowy pro

testantyzmu* Zauważył równocześnie, że intensywna pobożność
Kościoła wschodniego i katolicyzmu związała się

ściśle

kultem Matki Najświętszej* Doszedł więc do wniosku, że
nowieroa protestantyzmu należy poszukiwać m*in*

na

z
od-

drodze

wprowadzenia czci Maryi*
Do takiego postawienia sprawy doprowadziły
kiego teologa również osobiste przeżycia religijne,

niemiec
wspom

nienia i refleksje nad własną katolicką przeszłością* Wypo
wiedź protestanckiego poety M*Jungnickela: "Kościół ewange
licki jest zimny *** Kto go ogrzeje? Musimy przywrócić cześć
Maryi" stała się pod wpływem Heilera jednym
Hochkirchliche Bewegung.
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z haseł ruchu

Chwalenie Maryi posiada - zdaniem profesora

z Mar

burga - wyraźne podstawy biblijne. Ewange icy muszą się na
nowo nauczyć pozdrawiać Matkę Pana zgodnie ze słowami Pis
ma. flNie można uwielbiać Syna Bożego, nie oddając równocze
śnie głębokiej czci Jego ziemskiej Matce”. Na potwierdzenie
poprawności tego stanowiska lieiler powołuje się

na

wiarę

starożytnego Kościoła oraz przykład i naukę Lutra, który
jogo zdaniem -

-

należy do największych czcicieli Maryif ja

cy pojawili się we wschodnim czy zachodnim Kościele. Prote
stancka cześć Maryi nie raa jednak stanowić kopii

maryjnego

kultu w katolicyzmie /lieiler ostro krytykuje wiele form te
go kultu/. Należy stworzyć nową formę czci Matki Pana w

o-

parciu o Pismo święte, naukę starożytnego Kościoła, prakty
kę tegoż kultu w niemieckim średniowieczu oraz

wskazania

Lutra.

i;
Jeżeli chodzi o inne wartości katolicyzmu9należy do

dać, że lieiler przyjmuje dogmaty starożytnego Kośeioła oraz
pierwszeństwo papieskiego autorytetu moralnego /odrzuca pry
mat jurysdykcji/. Twierdzi, że Kościół ewangelicki może się
wiele nauczyć od katolicyzmu i posiada moc zasymilowania
wszystkich jego wartości. Kościół ewangelicki

i

katolicki

równocześnie, chrześcijański i uniwersalny, Kościół o duszy
ewangelickiej i katolickim ciele - to ideał

Kościoła

nie

zwyciężonego /Mt l6f19/*
Należy dodać, że lieiler wiele cech swego ewange icznego ideału dostrzegł również w Kościele starokatolickim

i

anglikańskim.
Zgodnie z powyższą koncepcją Ewangelickiego

katoli-

75

cyzmu Heiler rozwinął działalność ekumeniczną.
W kaplicy św# Michała w Marburgu wprowadził

odno

wione nabożeństwa ewangelickie, do których włączył sprawo
wanie sakramentów. Często odprawiał nabożeństwa ekumenicz
ne wspólnie z prawosławnymi. Włączył się w pracę
tanckiego ruch': reformistycznego Hocnkir hliche

protes
Bowegung.

Dzieło lleilera "Der Katholizismuo" pomogło wielu

protes

tantom skorygować swoje opinie o Kościele rzymskim*
publikował na łamach "Hochkirche" •Eine Heilige

Sporo

Kirche” 9

"Oekurnenische Einheit", i podjętego na nowo pisma
"Eine
C
* i
4
o
X *
v
i
* -f -i
IIei;ige Kirche”
. które stanowiły sukcesywnie
organy
wspomnianego ruchu Uochkirchliche Bewegung*. Umożliwiło mu
to propagowanie xd*i Ewangelickiego katolicyzmu.
wpływem Uochkirchliche Bewegung podjęło się

Pod jego

realizowania

ekumenicznych instytucji "Zycie i Działanie" /Life

and

Work/ oraz "Wiara i Ustrój” /Faith and Order/,przez co włó
czyło się w~szerzej zakreślony ruch ekumeniczny.
Realizując ideę ubogacania protestantyzmu wartościa
mi dostrzeganymi w Kościele rzymskim założył wl92?r. zgroI jmadzenio zakonne pod nazwą Ewangeliccy tercjarze Franeisz-

(kańscy /Eyangelische Franziskanertertiaren/,

a

następni#

wspólnotę eucharystyczną pod nazwą Ewangelicko - katolicki#
Bractwo Eucharystyczne /Evangelisch~Katholischen EucharisM
g

'

tischen Bruderschaft/. Zgromadzenia te miały m.in. uczest
niczyć we Mszy laterańskiej, czytaniu Pisma

świętego

wspólnych modlitwach. W 1931 r. Heiler wydał dla

i

członków

tych wspólnot ewangelicko-katolicki brewiarz,formularz -Aasg
ewangelickiej oraz podręcznik spowiedzi.
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>

Zeby wprowadzić w życie postulat sukcesywnego

ka-

płansiwó,, wielu duszpasterzy z kręgu Hochkirchliche Bewegung przyjmowało święcenia z rąk biskupów scłdsmtyckich.
Sam Heller przyjął sakrę biskupią od galliksafckiego

bis

kupa Vigue* Pragnął w taa sposób ubogacić pdtias/iany przez
siebie protestantyzm sukcesją apostolską*
Much Hochkirchliche Bewegung zawdzięcza?: B7ją

we

wnętrzną prężność grupie oddanej jego idei ladaii zrzeszo
nych w Eochkirchliche Vereinigungt którego Eeil^r
pierwss^jR przewodniczącym /1924-34/# Część

został

kósr

tego

stowarzyszenia uznała, że Heiler za mocno ake&£taje

róż

nice migdzy protestantyzmem i katolicyzmem;;

JtTO-

rzyła nowe stowarzyszenie Hochkirchlich-Oe!łuc^:!iivtche Bund,
Członkowie jego pragnęli zachować ideową wifi ^ Łasoi&^ay—
3 ty m Hochhirc.blichc ?ereiniguag9 ale chcieli 'p^sy iyst in-

tacsyiraioj rracować

rzecz zbliżenia do katolf.:>ysmu,

W

1934 r. nast&piło połączenie obu tych ruchów urr&* z jeszinnyŁ&i ruchami pokrewnymi; powstało n®we sto^arzysse
nie Hochklrchliche Ve:.łeinigang des Atfgsbu?gl&cihe£ Bek3r.itnisse*;. VI 194? r# związek przyjął nazwę Svaag3li£ch^e]fc.‘
%menische Y?»reinigung i sformułował n& sowo

b v 6j

program,

w którym doszły do głosu wyraźniej tendencje 3 k®:®#nic zno
uwzględniające całe chrześcijaństwo, jak również zdecydo
wana trola ^.wiązywania do ir&dycji chrześcijańskiej.
Id e e związku mają realizow ać reaktyw ow ać

nie bractw?' Ewangelickie 1’ercjarstwo

Francis^&oaakia

B y s m l i c ^ ^ k a n e n i c g n e Br?&$two św# Jsaa
4S
£.

po woj

i

/Sv«-&gelisch~0~

©knEanisch^ JohannesbrućereskafV • W ramach tego

ruchu

7?

powstało także żeńskie zgromadzenie zakonne pod nazwą Eku»
meniczne Siostry Maryi /Oekumenische Marienschwesterschaft/
Koncepcja i ruch katolickiego ewangelicyzmu podejmo
wane przez stowarzyszenia o zmieniających się nazwach dawno
już przekroczyły granicę ojczyzny Heilera« Objęły wiele Ko
ściołów protestanckich w Szwecji, Danii, Holandii,

Francji

/Taize/ i Ameryce* W okresie powojennym ruch ten - jakwska®
zUje jego nazwa, mocniej podkreśla swój związek

z

innymi

kierunkami ekumenicznymi, Heiler pod wpływem wybitnych dzia
łaczy tego okręgu zdecydował się na większe zbliżenie do Ko
ścioła katolickiego. Świadczy o~tym m0in© udział w

rozmo -

wach Una Sancta.
* %

Mm

Ogłoszenie dogmatu o wniebowzięciu, utwierdziło Hei»
lera w przekonaniu, że żaden z istniejących obecnie Kościo
łów chrześcijańskich nie może być tym, do którego należało
by "powrócić”. Sformułował więc następującą myśl:

Kościół

rzymski jer*t'Kościołem Piotrowym; Kościół protestancki - Ko
ściołem Pawiowym; Kościół przyszłości będzie Kościołem

Ja

nowym. Stanowić on będzie syntezę Kościoła Piotrowego

Paw

iowego i będzie dziełem Ducha Świętego.
id

W okresie poprzedzającym powstanie ŚRK ruch

ekume

niczny organizował się także w dwu instytucjach: znanych
A

|

pod nazwą: "Zycie i Działanie" oraz "Wiara i Ustrój".

5*

" Ż y c i e

i

D z i a ł a n i e "

Zorganizowany ruch ekumeniczny "Zycie i Działanie"
/Life and Work, Vie et Action/ wyrósł z ruchu
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praktycznego

chrześcijaństwa, którego duszą był N.Sbderblom* Za datę jego narodzin można uznać rok 1918 czyli rok międzynarodowej
konferencji Kościołów chrześcijańskich, która to konferen
cja powołała do życia stały komitet. Fakty te uważa się za
początek ruchu ”Życie i Działanie”. Historia tego ruchu utożsamia się z historią tzw. Ruchu Praktycznego

Chrześci

jaństwa. Komitet miał swoje pierwsze spotkanie w

Paryżu w

1919 r«» następnie w Genewie w 1920 r. W 1921 r*

ruch o-

trzymał swe ostateczne imię ł,Universal Christian Conference of Life and Work” . Najczęściej używa-się nazwy krótszej,
bardziej operatywnej "Life and Work11 czyli “Życie i
IrI®
ii
Mm‘
łanieVf•
~~
~
K o n f e r e n c j a

w

S z t o k h o l m i e

19-30 sierpień 1925 r. N.Sttnderblom zaprosił na
cję m.in. Ojca św. Przedstawiciele Kościoła
■'i\-

y , ,■■ '• .

■r ;• .■

";>v •

DziałlP
•

■

-

..

y

konferen

katolickiego

' :

4

nie wzięli w niej jednak udziału*
Nie zajmowano się specjalnie ani ekumenizmem,

ani

problemami ściśle teologicznymi. Utworzono pięć sekcji,któ
re podjęły tematy podstawowe dla życia chrześcijańskiego*
Stanowiły one niejako społeczny program Kościołów: a/ Koś
ciół a sprawy ekonomiczne i przemysłowe /chrześcijańskie
pojęcie własności, funkcja kooperacji w przemyśle,
dzieci i młodzieży, bezrobocie/;

praca

b/ Kościół a problemy mo

ralne i społeczne /rodzina, sprawy lokalowe, młodość, seks9
czas wolny, chrześcijańskie pojęcie kary, alkoholizo^/;
Kościół a stosunki międzynarodowe /zobowiązania

c/

chrześci

janina do inicjatyw pokojowych, do uczestniczenia

w orga

nizacjach międzynarodowych, równość v&s9 migracja

rasowa,
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małżeństwo a rasa, misje a rasa/;
chrześcijańskie;

d/ Kościół a wychowanie

e/ Kościół a metody, współpracy i organi

zacji*

•

1 ^ ^ ‘r

Mimo wyraźnie praktycznego nastawienia

Konferencja

nie potrafiła ominąć zagadnień teoretycznych.

Poświęcono

sporo uwagi sprawie "Królestwa Bożego" oraz podziału chrze
ścijaństwa* Podkreślono mocno rozróżnianie idei /= Ewange
lia/ oraz doktryny i formuł

/= Kościół/* Idea

Bożego leżała u podstaw rezolucji podejmowanych

Królestwa
wspólnie,

jak też rozbieżności wśród zebranych: jedni uważali Króle
stwo Boże za coś całkowicie nadprzyrodzonego, inni widzie
li w nim cel konkretnych inicjatyw ludzkich,

aczkolwiek

wspieranych pomocą "z góry"*
Konferencja Sztokholmska była pierwszą wielką mani
festacją woli jedności w chrześcijaństwie;

zgromadziła

chrześcijan różnych Kościołów na modlitwie i reflekcji nad
sposobami skutecznego służenia człowiekowi, zgodnie z has
łem tej Konferencji: "communio in adorundo et serviendo oecumenica". Owocem Konferencji było również 7 grubych

to

mów zawierających szczegółowo opracowane programy akcji spo
łecznych*
^

K o n f e r e n c j a
12-26 lipiec 1937 r*

w

O k s f o r d z i e *

W okresie między obu

Konferencjami

działał Komitet kontynuacyjny• Zaszła zmiana na stanowisku
przewodniczącego* Po śmierci N.Sftderbloma /1931 r*/
cję

funk

jego objął Dr CłuH.Bell, biskup anglikański, który póź

niej został przewodniczącym Komitetu Centralnego ŚRK*
Na konferencję przybyło 425 całonków, w tym 300 de-

80

legatów oficjalnych z ok* 40 krajów* Greckie

prawosławie

przysłało liczną delegację* Zaproszono 25 specjalnych goś
ci i 100 osób świeckich* Kościół katolicki nie był repre3
'
zentowany .
Zasadniczą problematykę Konferencji streszcza for
muła: "Kościół - Naród - Państwo"* Pięć komisji rozpraco
wało dziewięć bardziej szczegółowych zagadnień: a/ chrze
ścijańska koncepcja człowieka;
toria;

b/ Królestwo Boże

a his

c/ Wiara chrześcijańska a życie wspólnotowe;

Misja Kościoła w świccie;
a państwo;
wychowania;

e/ Kościół a naród;

d/

f/ Kościół

g/ Kościół, naród i państwo w ich stosunku do
h/ Kościół, naród i państwo w ich stosunku do

porządku społecznego; i/ Kościół powszechny a świat naro
dów*
W ogólnych charakterystykach Konferencji zwracano
uwagę na doskonałe jej przygotowanie, panującego
ducha braterstwa i tęsknoty za jednością*

na niej

Sztokholmskie

hasło "communio in adorando et serviendo oecumenica"

od

żyło tutaj m*in* w codziennych wspólnych modlitwach,w któ
rych największą część czasu poświęcono na cichą

adorację*

Również te wspólne modlitwy ujawniły bolesną potrzebę głęb
szej jedności /trudność znalezienia takiej formy modlitwy,
którą wszyscy mogliby przyjąć^
Oksford mocniej niż Sztokholm ujawnił

zapotrzebo

wanie na teologię, bez której trudno organizować szczegól
nie niektóre rejony wspólnej działalności /np*misyjnej czy
implikującej określoną koncepcję Kościoła/*
Ruch ŻiDz został wintegrowany w ŚfiK od samego

po-
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czątku jej istnienia czyli od 1948 r. Funkcję tego

ruchu

przejął departament "Kościół a społeczeństwo"• Departament
ten nie zwoływał specjalnych Konferencji na wzór sztokholm
skiej 9 czy oksfordzkiej, niemniej na różne sposoby

służył

zbliżeniu chrześcijaństwa do zróżnicowanej i wciąż zmienia
jącej się sytuacji politycznej, społecznej i

ekonomicznej

współczesnego świata w całości i w poszczególnych jego re
gionach.

6.

"Wiara

i

Ustrój"

/W i U/

Generalne zgromadzenie protestanckiego Kościoła

e-

piskopalnego w Stanach Zjednoczonych powołało w 1910r. "Ko
mitet unijny", któremu zlecono przygotowanie światowej kon
ferencji, w której wzięłyby udział wszystkie te "grupy
chrzęścijan9 które uznają w Jezusie Chrystusie Boga i Zba
wiciela" i która podjęłaby problemy związane z "wiarą i ustrojem" Kościoła.
W ramach przygotowania konferencji utworzono >0 ko
mitetów reprezentujących chrześcijaństwo rozsiane po całym
świecie.
W jesieni 19*14 r. skierowano list /w jęz. łacińskim/
do kard. Gasparri*ego z prośbą o poinformowanie papieża Be
nedykta XV o projekcie konferencji ogólnoświatowej. Kardy
nał w imieniu papieża odpowiedział, że papież żywi szczerą
sympatię dla organizatorów Konferencji, ale oficjalnie nie
może wziąć udziału w obradach ze względu na teologiczne za
sady, których trzyma się Kościół katolicki odnośnie do ru
chu ekumenicznego^.
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Po wojnie liczba komisji przygotowawczych wzrosła
do 69*

W sierpniu 1920 r. zwołano do Genewy konferencję

przygotowawczą. Przewodniczył bp Brent, uczestniczyło 70
Kościołów i wspólnot chrzęścijauskich z 40 krajów. Usta
lono główne wytyczne doktrynalne i organizacyjne przysz
łej konferencji. Realizację ich zlecono Komitetowi

kon-

tynuacyjnemu, który kilkakrotnie spotykał się na specjal
nych konferencjach /Sztokholm, Bern, Lozanna/.
K o n f e r e n c j a

w

L o z a n n i e

3-21

sierpień 1927 r*/^Konferencję, w której wzięła udział m.
in. liczna delegacja prawosławia, zainaugurowało uroczy
ste nabożeństwo w katedrze lozańskiej z kazaniem bpa Ch.
H.Brenta. Następnie delegaci przystąpili do omawiania
starannie uprzednio przygotowanych zagadnień:
A. "Apel o jedność". Ujawniło się powszechne i go
rące pragnienie jedności oraz przekonanie, że jedność Ko
ścioła jest wolą Bożą. Postanowiono dołożyć wszelkich
starań/ by ją wypełnić.

B. Posłannictwo Kościoła w świe-

cie. Zgodzono się, że jest nim Ewangelia, którą Kościół
winien światu.
Co do tych dwu punktów nie było większych rozbież
ności. Nieco inaczej wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o
temat:
C.

Natura Kościoła. Określono Kościół jako wspó

notę wierzących w Jezusa Chrystusa, lud Nowego Przymie
rza, ciało Chrystusa i świątynię Bożą.
szereg znaków, po których można Kościół

Wyliczono
rozpoznać:

też
a/

Słowo Boże zawarte w Piśmie św. /różnice zdań co do spo-
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sobu interpretacji Pisma świętego: jedni - przez Tradycję
/prawosławni/: drudzy - przez natchnienie Ducha Świętego;
inni - przez jedno i drugie/;
którego Chrystus objawił

i

b/ Wyznanie wiary

w Boga,

którego jest Wcieleniem;

c/

Przyjęcie mandatu głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworze
niu; d/ Sprawowanie sakramentów; e/ Uznawanie "ministrów”
ustanawianych dla akcji duszpasterskiej, przepowiadania i
sprawowania sakramentów; f/ Realizowanie braterskiej wspól
noty przez modlitwę, kult, środki łaski, troskę o

świę

tość i służenie bliźniemu*
Skatalogowano też szereg różnic

w pojmowaniu Koś

cioła: a/ Jedni: Kościół jest tylko niewidzialny i w nie
bie; inni: jest również widzialny
organizacja;

stanowi pewną także

b/ jedni: tylko Chrystus mógł ustalić

dzialne elementy
inni: może

i

w

wi

Kościele; dlatego są one niezmienne;

je ustanawiać również Kościół kierowany przez

Ducha Świętego i mogą się zmienić;

c/ jedni:

tylko któ

ryś z istniejących aktualnie Kościołów jest Kościołem praw
dziwym; inni: Kościołem prawdziwym są

wszystkie Kościoły

wzięte kolektywnie, albo przynajmniej niektóre dziś

ist

niejące Kościo&y wzięte łącznie;
D. Wyznania wiary. Prawosławni przedstawiciele pro
ponowali przyjęcie symbolu Nicejskiego jako wspólnej
muły wyznania wiary chrześcijańskiej. Konferencja

for

zgodzi

ła się na Skład Apostolski i Symbol Nicejski, ale podkreś
liła, że wiarę chrześcijańską można wyrazić w bardzo
ny sposób i nie musi się wiązać z takimi czy innymi

róż
teks-

tarai •
E. "Ministrowie”. Sprawa "ministrów” wywołała wiele
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sporów, ponieważ wiąże się z nią problem święceń

kapłan -

skich i w ogóle kapłaństwa. Podobnie F 0 Zagadnienie sakramentów. Konferencja przyjęła de
klarację na temat "jedności chrześcijaństwa i aktualnie ist
niejących Kościołów11,

przygotowaną przez zespół pod

kie-

runkiem N.Sbderloma; Głosowano za jednością, odrzucono uniformizm. Do jedności należy tylko to, co Chrystus ustanowił
jako nie podlegające zmianom.
Konferencja lozańska uczyniła dalszy i duży

krok

kierunku przezwyciężenia izolacjonizmu Kościołów.

w

Zgroma

dziła nie tylko entuzjastów jedności, ale .też oficjalnie de
legowanych przez Kościoły przedstawicielio
Nie doszło do sformułowania planu wspólnego
nia na rzecz jedności; nie powiedziano Kościołom,

działa
co

czynić, niemniej rozproszyło się wiele nieporozumień
przedzeń, przeanalizowano podstawowe problemy,

mają
i

u-

których nie

dało się pominąć dążąc do zacieśnienia współpracy ...
K o n f e r e n c j a
sierpnia 1937 r.

w

E d y n b u r g u

3-18 j

Konferencja lozańska ustanowiła stuosobo

wy Komitet kontynuacyjny, któremu zleciła podejmowanie
wszelkich inicjatyw ekumenicznych w ramach konferencji WiU,
jeśli je uzna za wskazane. Komitetem kierował

najpierw bp.

Brent, a po jego śmierci /1929 r./ dr William Tempie,arcbp.
Yorku /aż do śmierci w 1944 r./.
Komitet rzeczywiście kontynuował prace lozańskie.
M.in. w 1929 r. powołał do życia Komisję teologiczną, która
miał-a prowadzić dalej studia nad zagadnieniami dyskutowany
mi w Lozannie oraz przygotować tematy na zbliżającą się no-
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wą konferencję* Corocznie Komitet odbywał swoje posiedze
nia, na których systematycznie przygotowywano

Konferencję

w Edynburgu*
Konferencja w Edynburgu zgromadziła 504 osoby
pełnymi prawami na wszystkich sesjach, w tym: 443

z

delega

tów z 123 Kościołów i wyznań chrześcijańskich z 43 krajów,
53 przedstawicieli młodzieży oraz 8 gości specjalnych*

Ze

strony katolickiej przybyło czterech obserwatorów "nieofi
cjalnych11.

/

'

Ml

Konferencja podjęła następujące zagadnienie

teolo

giczne:
a/ Łaska* Udało się ustalić taki tekst, który
kał jednogłośną aprobatę, co było dla wielu

zys

zaskoczeniem.

Najtrudniej było uzgodnić zdania co do współpracy człowie
ka z łaską. Przedstawiciele prawosławni postulowali wpraw
dzie wprowadzenie do tekstu terminu

coopera-

tio* Ostatecznie przyjęto następujące sformułowanie:
"W tym, co dotyczy stosunku między łaską Bożą a wolnoś
cią człowieka, wszyscy wyznajemy, na jedynej

podstawie

Pisma świętego i chrześcijańskiego doświadczenia,że su
werenność Boża przewyższa wszystko ••* To dzięki
życzliwej łasce dostępujemy naszego zbawienia*

jego
Z

giej jednak strony jest wolą Bożą, by jego łaska
aktywnie przyswajana przez własną wolę człowieka

dru
była
i

by

człowiek był odpowiedzialny za swoje decyzje11 .
Po długich dyskusjach nad adagium "Sola grat ia" zgo
dzono się na następujący tekst:
“Nasze zbawienie jest darem Boga i owocem
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Jego

łaski *

Nie opiera się na zasłudze człowieka; swoje korzenie
fundament posiada w przebaczeniu* jakie Bóg przez

i
swą

łaskęv udziela grzesznikowiv którego On przyjmuje w ce°
lu uświęcenia go* Nie chcemy jednak twierdzić, że dzia
łanie łaski Bożej znosi wolność i odpowiedzialność
dzi: raczej i jedynie wówczas realizuje się

lu

prawdziwa

wolność* kiedy wiara odpowiada Bożej Łasce* Opierać się
wezwaniu łaski pochodzącej od Boga ni* oznacza wolności,
lecz niewolę; doskonała wolność kryje się jedyni# w doc

skonałej harińonii z dobrą, miłą i doskonałą wolą Boga11 •
b/ Pismo święte a Tradycja* Temat ten wywołał wiole
bardzo ostrych sporów* Zgódzono się jednak na sam fakt Tmdy cji *
c/ Kościół* Różnice zdań w tym przedmiocie szły chy
ba najgłębiej*
d/ Communio sanctorum* Jedni utożsamiali je z
ciołem, inni rozumieli je szerzej, niż Kościół* Z tym

Koś
za

gadnieniem złączono problem wyjątkowego miejsca Matki Najśw.
oraz szczególnej czci jej należnej* Mimo zdecydowanej
stawy

po-

prawosławnych /oraz bpa E.J*Palmera, anglikanina/,

nie przyjęto tekstu słów o wyjątkowej czci należnej Maryi.
Jedynie w załączonej nocie podkreślono, że według

prawo -

sławnych, niektórych grup i pewnych indywidualnych wiernych,,
Maryja jest Theotokos, zawsze dziewicą i powinna być czczo
na więcej niż jakiekolwiek stworzenie*
■

e/ Sakramenty* Zgodzono się, że są zewnętrznymi i wi
dzialnymi znakami niewidzialnej łaski; że są darem

Chrys

tusa dla Kościoła* Jeśli chodzi o Eucharystię, zgodzono się
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na formułę o rzeczywistej obecności Chrystusa w Euchary
stii, z tym jednak, że różnie rozumiano tę rzeczywistą obecność*
f/ "Ministrowie11• Osiągnięto zgodę co do tego,
"minister" jest konieczny dla Kościoła, że jest

że

ustano

wiony przez Chrystusa, że jest* darem Bożym, że jest prze
znaczony do posługiwania Słowu i sakramentom oraz że ist
nieje historyczny zwyczaj■ustanawiania "ministrów" przez
modlitwę i włożenie rąk*

Zasadnicza różnica wystąpiła w

kwestii'sukcesji apostolskiej.
g/ Jedność Kościoła w życiu i w kulcie* Stwierdzo
no fakt jedności duchowej, brak zamierzeń

tworzenia ja

kiegoś nowego tworu kościelnego oraz wolę odkrywania peł
ni takiego Kościoła, jaki został przez Boga

zamierzony#

Kościół jest jeden, lecz istnieją różne' koncepcje jednośfci: 1/ współpraca,

2/ interkomunia,

3/ unia organiczna*

Czy ta ostatnia nie implikuje jednak autorytetu, którego
wszyscy się obawiają? Mówiąc o unii organicznej podkreś
lano, że posłuszeństwo w takiej jedności należałoby

się

całemu "ciału", a nie jakiejś jego części* Konieczność
organizacji wydawała się jednak nieunikniona w tej wizji
jedności#
W ogólnej charakterystyce Konferencji podkreśla się,
że: a/ miała ona zdecydowanie teologiczny /dogmatyczny/
charakter;

b/ dał się odczuć zasadniczy wpływ i

wielki

H

pozytywny wkład delegacji prawosławnej;

c/ stanowiła

bardzo poważną konfrontację poglądów na podstawowe praw
dy chrześcijańskie#
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Edynburg, podobnie jak Oksford, zatwierdził
światowej Rady Kościołow. "Wiara i Ustrój" nie

zasadę

roztopiły

się w tej nowej, wielkiej organizacji. Zachowały swoją autonomię i w jej ramach organizowała następne konferencje
o wielkim znaczeniu dla zbliżenia ekumenicznego Kościołów
na płaszczyźnie teologicznej.
■I

W s p ó l n o t a

T a i z e .

Oo stworzenia

ak

tualnego klimatu ekumenicznego przyczyniła się w znacznej
mierze protestancka wspólnota zakonna w Taize./Communaute
de Taize/, założona przez kalwinianina, Rogera"Schutza,
tuż*nad granicą francusko-szwajcarską, w małej wiosce burgundzkiej, w pobliżu benedyktyńskiego opactwa w Cluny. Do
tychczasowa działalność wspólnot; dzieli się dośe wyraźnie
na dwa okresy: a/ okres organizowania życia/1940-1950/,

b/ okres

zakonnegó

działalności ekumenicznej /od 1950

ęoku/. Do powstania ŚRK świadomość ekumenicznego powołania
dopieroIwe wspólnocie dojrzewa^. -

P r z y p i s y

1

Por. Kupiec K., S.C.Napiórkowski, 0 poglądach i dzia
łalności ekumenicznej Friedricha Heilera /1892-1967/t
Zeszyty Naukowe KUL 12 /1969/ nr 4, s. 31-43*

la Przestało wychodzić po śmierci F.Heilera.
2

Liczy obecnie /1970 r./ ok. 40 kapłanów, którzy otrzy
mali święcenia z sukcesją, o którą zabiegał F.Heiler.

3

W oficjalnym raporcie tak stwierdzono na temat nieobeoności Kościoła rzymskiego w Oksfordzie: "Kościół rzym
ski nie wziął oficjalnie udziału w Konferencji. Uczest
nictwo jego w dyskusjach tak życiowo doniosłych dla wia
ry chrześcijańskiej i przyszłości chrystianizmu,byłoby

09

mile widziane. Niektórzy z jego myślicieli i uczonych
wnieśli swój nieoficjalny lecz cenny wkład w przygoto
wanie Konferencji: autorytety jednak Kościoła rzym
skiego nie chciały jakiegokolwiek udziału oficjalnego.
Arcybiskup Canterbury w przemówieniu prezydialnym wy
raził nadzieję, że może nadejść dzień, kiedy wspólne
niebezpieczeństwo i wyczucie realnej sytuacji chrześ
cijaństwa skłoni rzymskie autorytety do czynnej współ
pracy z ich odłącznymi braćmi". Za. G.Thils, Histoire
doctrinale du mouvement oecumenigue, s.32-3* •
4

Faith and Order Pamphlet, nr 30, s. 12 n.
Niemieckie
tłumaczenie listu kard. Gasparii*ego zawierającą odpo
wiedź papieża zob. R.Rouse<°S. Ch.Neill, Geschichte ...
II, 12.

5

fiapport officiel de la Conference d^Bdimbourg /1937/f
edition fra$caise: Foi et Constitution.Actes officiels
de la Oouxieme Conference universelle, Paris 1939» s.
142.
.
;* v
i
Mi

•

m

6

Tamże, s. 258.

7

Atjres: P - 71 TAIZfi-COMMUNAUTŹ. France. Wspólnota Taize posiada już swoją literaturę, np. F.Biot, Communautes protestantes, Paris 1961; P.Anson, The Cali of the
Cloister, London 1956; J.Mignon, R.Giscard^ Taize Comzpunaute et.Unitę, Paris; J.M.Paupert, Taize i Kościół
jutra, Warszawa 1969f P.ax /oryg. fr. Taize et l'Kglise
de demain/. Od 1951 r« bracia w Taize. wydają kwartal
nik teologiczny "Verbum Caro" o tendencji zdecydowanie
ekumenicznej. Na.bieżąco o .życiu wspólnoty informuje
biuletyn "Aujourd hui. Journal de Taize",
Communaute
de Taize.*1
.
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Rozdział

IV

ŚWIATOWA RADA KOŚCIOŁÓW

Powstanie ŚRK stanowi fakt niezmiernej doniosłości
dla światowego ruchu ekumenicznego. Jest punktem wyjścia
nowych inicjatyw ekumenicznych; jest też punktem dojścia
wielu długich i niełatwych działań ze strony

różnych o-

sób oraz instytucji*

1*

G e n e z a

W Edynburgu w 1910r* powstała myśl zwołania
towej konferencji Kościołów chrześcijańskich*

świa

Pierwsza

wojna światowa nie pozwoliła zrealizować tej myśli*

Ar

cybiskup Uppsali Natan SBderblom dwukrotnie występował z
projektem utworzenia ŚRK: w 1914 i w 1919 r* Ten sam po
stulat wysunął w 1920 r. patriarcha Konstantynopola oraz
dr J.H. Oldham podczas międzynarodowej konferencji misyj
nej w Crans /mówił o światowej Lidze Kościołów/. W 1925r.
na światowej konferencji w Sztokholmie wskazano

na

ko

nieczność powołania do życia podobnego organu /"International Christian Council”/* W Lozannie w 1927r.

siódma

Komisja, która pracowała pod kierunkiem N.Sttderbloma,po
nownie podjęła tę myśl zwracając uwagę, że
Rada zajęłaby się tymi sprawami, które

postulowana

stanowiły poprzed-

flj

nio przedmiot zainteresowania ZiDz oraz WiU*

Na

razie

jednak zgodzono się, żeby obie te instytucje działały od
dzielnie* W 1932 r. zdecydowano, że działania obu

wspom

nianych ruchów nie powinny być niezależne i autonomiczne*
Rozpoczęły się zatem starania o zbliżenie ŻiDz oraz
jak również "światowego Aliansu", Światowej

WiU,

Konferencji

Misyjnej", "Chrześcijańskiej Unii Młodzieży Męskiej-YMCA.
Doświadczenie wskazywało na potrzebę współpracy: ŻiDz wi
działo potrzebę podstaw teologicznych;

WiU

dostrzegało,

jak wielką rolę w zbliżeniu międzychrześcijańskim odgrywa
wspólne działanie.

Decydującą inicjatywę

tych ruchów podjęto w 1936 r.

zbliżenia

obu

Przedstawiciele ŻiDz,

WiU

oraz innych organizacji ideowo do nich

zbliżonych

łały Komitet Trzydziestu Pięciu, który w 1937 r.
wał specjalny raport

powo
opraco

zalecający ukonstytuowanie ŚRK oraz

proponujący jej strukturę. Raport miał być przedłożony na
Światowej Konferencji Kościołów, której

zwołanie przygo

towywano.

na konferencji w

Raport wywołał żywe dyskusje

Edynburgu w 1937 r.

Dalszą pracę nad udoskonaleniem pro

jektów zlecono Komitetowi Czternastu.Zbierał się on

kil

kakrotnie, by przedyskutować sprawę autorytetu przyszłej
ŚRK, bazy doktrynalnej itp. zagadnień* Ustanowiono też Ko
mitet Tymczasowy z arcybpem Yorku drem \f.Tempie na

czele

oraz Komitet Administracyjny, którego sekretarzem general
nym został M*Vissert Hooft. Ruch ŻiDz poddał cię całkowi
cie Komitetowi Tymczasowemu i odtąd będzie działał w

ra

mach Chrześcijaństwa Praktycznego. Ruch WiU nie poszedł aż
tak daleko; zastrzegł sobie pewną autonomię i jego Komitet
Kontynuacyjny nie przestał funkcjonować* Okazało się to nie
wygodne dla ŚRK, ponieważ niektóre Kościoły, żywiąc
ufność do ŚRK, ograniczały się jedynie
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do

nie

członkostwa w

ruchu WiU9

a

więc tylko pośrednio uczestniczyły

Komitet Tymczasowy

w

ŚRK.

wykończył w 1938 r® wstępny pro

jekt światowej Rady Kościołów zgodnie z postulatami

edyn-

burskimi /1937 r«/» zaaprobował gof podpisał i rozesłał do
wszystkich Kościołów9 które uczestniczyły w konferencji
Edynburgu. W 1939 r. postanowiono zwołać pierwsze

w

Zgroma«

dzenie Ogólne,na którym miała ostatecznie powstać ŚRK® Wy
znaczono też datę tego wydarzenia: 1941 r. Poinformowano o
tym Watykan® Tymczasem wojna nie pozwoliła zrealizować wyraźnych planów® Komitet Tymczasowy nie przestał jednak-działać® Za swoją stałą siedzibę obrał Genewę, skąd

prowadził

ożywioną działalność prze de'wszystkim charytatywną®
•fc •
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Tuż po wojnie poczęły się organizować w poszczegól —
nych krajach Rady Kościołów /np® Brytyjska Rada Kościołów,
Narodowa Rada Kościołów w Nowej Zelandii/®

W 1947 r® powW

stał sławny już ośrodek ekumeniczny w zamku Bossey /InstiJ*'
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tut Oecumenique au Chateau de Bossey - Szwajcaria/-dzięki
fundacji Johna D®Rockefellera®‘
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Te wszystkie inicjatywy ^ekumeniczne
wreszcie do ogólnoświatowej konferencji

doprowadziły

w Amserdamieg

na

której powołano do życia ŚRK. 23 sierpnia- 1948.j ® delegaci
ok® 150 Kościołów przyjęli następującą rezolucję:
"Ustanawia się odtąd Zgromadzenie Rady Ekumenicznej Ko
ściołów. Członkami tego Zgromadzenia są delegaci wybra
ni przez Kościoły należące do Rady.

Ekumeniczna

Rada
1
Kościołów otwiera więc swoją definitywną działalność" •

2.

S t a t u t

i

o r g a n i z a c j a

W Edynburgu określono też funkcje Ś3K: a/ kontynuo
wanie prac ruchów WiU oraz Praktycznego Chrześcijaństwa;
b/ ułatwianie Kościołom podejmowanych wspólnie akcji;

c/

inicjowanie i popieranie wspólnych studiów; d/ rozwijanie
ekumenicznej świadomości u wiernych wszystkich Kościołów;
e/ nawiązywanie kontaktów między różnymi stowarzyszeniami
konfesyjnymi mającymi powszechny charakter, jak również z
innymi ruchami ekumenicznymi;

f/ zwoływanie stosownie do

okoliczności i potrzeb konferencji światowych, które będą
mogły ogłaszać swoje własne postanowienia; g/

wspieranie

Kościołów w prowadzonej przez nie ewangelizacji świata.
fl|

d

Au tor-/te t ŚRK określono w ten sposób, żf nlt,

twżna

jej uważać ;r.& jakiś ponnl -Kościół czy instytucję,która i^a
pra\*o ingerować w życie Kościołów członkowskich*

tencje jej są tylko takie, jakich jej udzielają
członkowskie* Te zaś zleciły jej inicjowanie,
i harmonizowanie różnego typu akcji o znaczeniu

Kompe

Kościoły
popieranie
społecz

nym i kościelnym oraz zwoływanie regionalnych czy świato

wych zgromadzeń Kościołow.
Baza doktrynalna stała się przedmiotem wielu dysku
sji. Ostatecznie przyjęto następującą formułę:
*£ftada £ku r uiczaa jssf7 bratnim związkiem

Kościołów,

które przyjmują naszego lana Jezusa Chrystusa jako Bo
ga i Zbawicie la11.
/Dopiero w New - Delhi w 1961 r* poszerzono

tf

#

sformułowaną bazę dodając słowa: "zgodnie z Pismeu Świę-
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tym i starają się razem odpowiedzieć na ich wspólne powołanie ku chwale jedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Święte
go"/.
Stripktura ŚRK ulega różnym zmianom zależnie od
trzeb, zachowuje jednak pewien dość stały schemat*
załącznik I/*

po

/Zob.

Najwyższym autorytetem i władzą jest Zgro

madzeni e Ogólne, zwoływane co kilka lat /według uchwały co 6 lat/* Zgromadzenie Ogólne wybiera Komitet

Centralny

/90 człoftków/. Praktycznie olbrzymie zn&czenie posiada staftow£ąfco sekretarza generalnego, którym był M.Yissert Hooft,
a po nim Sugene Carson Blacke.
Wewnętrzna struktura ŚRK wykazuje,

że

działalność

jej skierowana jest w 2 kierunkach: teoretycznym

i

prak

tycznym. Dla teorii stworzono oddział studiów obejmujący 4
pododdziały: a/ Referat Studiów Misyjnych,
wangelizacji,

ć /

b/ Referat

E-

Referat NKościół a Społeczeństwo” .i

d/

"Wiara i Ustrój", który tó ruch zachował swą odrębność na
wet w strukturze ŚRK.

Działalność

praktyczną

Rady

rują następujące poddziały: a/ Referat Laikatu,
rat Młodzieży,

c/ Referat Mężczyzn i Kobiet

kie

b/ Refe

oraz d/

In

stytut Ekumeniczny w zamku w Bossley. Poza tymi dwoma nur
tami stoją cztery komórki: a/ Komisja fHta
Spraw Międzynarodowych,
terialnej*

Kościołów

b/ Agencja Kościelnej Pomocy

c/ Informacja i

d/ Finanse.

i
Ma

ŚRK .współpracuje

ściśle/poprzez swoje agendy/ ze Światową Radą Misyjną. Komitet Centralny zbiera się raz w roku.
sprawozdania poszczególnych komórek ŚRK.
2
blikuje w specjalnym piśmie "Minutes" •

M.in.

przyjmuje

Wyniki obrad pm—
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Instytut Ekumeniczny w Bossey /nad Lemanem, pod GeA

♦.

•

H

•i

«*

newą/ przybrał charakter placówki naukowo-badawcze j .Został
afiliowany do teologicznego fakultetu teologicznogo w Ge
newie, stanowi, zatom uniwersytecki ośrodek studiów

eku

menicznych*

3*

Z g r o m a d z e n i e

O g ó l n e

ŚRK
#i

r

W działalności ŚRK zupełnie wyjątkową rolę odgrywa-

ją Zgromadzenia Ogólne poprzedzane starannymi przygotowa
niami; Stanowią one jedyny w swoim rodzaju przegląd poglą
dów różnych Kościołów, wyrażają wolę jedności w chrześci
jaństwie, dają świadectwo tej jedności światu,

podejmują

najbardziej palące zagadnienia swego czasu, by szukać

na

nie odpowiedzi, wytyczają plany wspólnej działalności itp.
Każde Zgromadzenie Ogólne stanowi poważny krok
■

w

życiu

■i

chrześcijan i w ruchu ekumenicznym*
-

W

^

.

. a.

A m s t e r d a m

/1948 r./. Zgromadzenie

od

było się w dniach 22 VIII - 4 IX 1948* r. Przybyło 350 de
legatów ze 150 Kościołów*! Wspólnot z 350 zestępcami, 500
■

®

*

i

doradcami, około 100 przedstawicielami młodzieży, gości i
innych osób* Razem około 1500 uczestników z 43 krajów.Byli to raczej "ludzie Kościoła'1 niż teologowie.

Kościoły

"młode” podkreślały jak wielkim skandalem dla krajów

mi

syjnych jest wewnętrzne rozbicie chrześcijaństwa.
Prawosławie rosyjskie i Kościół katolicki nie wzię
ły udziału.. Wysłano zaproszenia do sporej liczby
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ważnych

osobistosci katolickich, szczególnie z Holandii, które zo^

^a* 'łvj,- • "*» *

''Sy »• • ; j

i

^^

W

0 j[

J ^

j 8

stały przyjęte. Tymczasem 5 czerwca 1948 r . Sw.

IB

ć'*1

Officium

opublikowało Klonitum utrudniające kontakty międzywyznanio
we katolików^.
Główny temat Zgromadzenia sformułowano: "Nieład czło
wieka a plan Boży". Cztery Komisje rozpracowały cztery za
gadnienia: a/ Kościół powszechny w planie Bożym,
Boży a świadectwo Kościoła, c/ zadania Kościoła

b/ plan
w obliczu

braku ładu społeczhego, d/ Kościół a brak ładu międzynaro
dowego. Najdonioślejszym wydarzeniem Zgromadzenia w Amster
damie było powołanie do życia ŚRK /"jedno z

najdonioślej

szych faktów w historii dusz od podziału chrześcijaństwa"
- R.Rouquette, Etudes, lipiec-sierpień 1948, s. 51*

Domi

nował temat Kościoła, jak również dialektyczna metoda

K.

Bartha, który uczestniczył w obradach: - rozróżniać, co istotne, a co nie istotne.

".

.

>

"Uteologiczniała całość Zgromadzenia komisja

., v
WiU9

która kładła akcent na ustalenie: w czym się zgadzamy,

w

czym się nie zgadzamy".
tfki

b0 E y a n s t o n

/Illinois, USA, 1954 r./.

Na

Zgromadzenie /15-31 sierpień 1954 r./ przybyło 502 delega
tów, 499 gości akredytowanych, 145 konsultantów, 96 przed
stawicieli młodzieży, 31 "delegatów bratnich" i

25 obser

watorów; łącznie 1298 osób ze 162 Kościołów członkowskich i
42 krajów.
Temat główny "Chrystus jedyną nadzieją świata" przy
gotowała komisja 25 teologów w Bossey. Ujawniła ona

dwie

wyraźne tendencje: a/ Teologowie europejscy przejawiali wię-
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cej ducha mistyki* Nadzieję chrześcijańską rozważali w ka
tegoriach eschatycznych.

Zadanie chrześcijanina polega

-

według nich - na uwalnianiu się od więzów świata9 a nasta
wiani e się na eschata. b/ teologowie przede wszystkim ame
rykańscy wykazywali więcej realizmu i praktycyzmu.

Rozwa

żania nad nadzieją chrześcijańską prowadziły ich do wniosków9 że tozeha przetwarzać i ulepszać świat pod względem
/

'

,

■

moralnym, politycznym, społecznym przez wprowadzenie Ewan
gelii w konkretne życie9 przy czym szczególny
dło się na ustosunkowanie

akcent kła

chrześcijańskiego ładu społecz-

no-państwowego. Obie tendencje były mniej więcej jednakowo
reprezentowane.•-

‘

Kościół katolicki nie był reprezentowany* Negatywne
stanowisko sformułował jasno i nieco szorstko kard. Samuel
Stritch,arcjfbp Chicago, w liście z 8 lipca poświęconym ka
tolickiej koncepcji jedności chrześcijaństwa.
Główny temat, "Chrystus jedyną nadzieją światanf

o-

bejmował trzy zagadnienia bardziej szczegółowe: a/C h r y ~
s t u s

n a d z i e j a

nasza*

Chodziło tu o spra

wę Królostwa mesjańskiego, którego oczekujemy

i które się

teraz realizuje* Doszły do głosu dwie mocne tendencje:

B*

Niebuhra i K*Bartha, czyli tendencja "chrześcijaństwa zaan
gażowanego społecznie" i tendencja eschatologiczna; znala
zły ono wyraz w oficjalnym raporcie mówiący*• dwu pokusach
chrześcijanina:
"2 jednej strony doświadcza pokusy

zrezygnowania z

togo świata i skoncentrowania swojej uwagi

na

prayszlym# Możo napomnieć9 że Bóg postawił go
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świeoie
pośród

świata właśnio dlatego, że realizował zadanie pojedna
nia z Nim. /. ._•/ W tej nostalgii za Państwem

niebies

kim i wszystkimi jego błogosławieństwami ryzykuje omi
nięcie bliźniego, który wpadł między zbójców, i

pozo

stawienie go na skraju drogi. Wierzący narażony

jest

na pokusę w inny jeszcze sposób. Ponieważ jest on

po

wołany z ciemności do światła i ponieważ dana mu ucze
stniczyć hic et nunc w chwale zmartwychwstałego Chrystusa, może zapomnieć, że tutaj otrzymał jedynie przed
smak tej /chwały/. Może tak ekskluzywnie przywiązać się
do możliwości tego świata, że zapomni, iż cały

świat

poddany został sądowi Boga. Może pomylić rezultaty

o-

siągane przez człowieka - z Królestwem Bożym i stracić
w ten sposób jedyne prawdziwe kryterium’oceny
czynów
4
••V ' •• ■ - * ;X\ •' ■• ' *• 'M
ludzkich" .
*
•

i

a

CL ct / n C e
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b/ C h r y s t u s
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*

i

*

V

'
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■ :*■ v

lud.

Ł

W roz

winięciu tegc tematu ukazała się eklezjologia, w szczegól
ności misja Kościoła, pojecie jedności oraz odnowy Kościo
ła. Stwierdzono, że jedność Kościoła jest celem,

do któ

rego dąży i który osiągnie w Chrystusie. Do tego celu dą
ży też historia i cało stworzenie. Przyznano jednak,

że

nie ma zgody co do dróg prowadzących do tej jedności.

0

sainej jedności powiedziano:
"Kościół jest jeden z samej swej natury. Gdzie Chrys tus, On sam działa, gdzie oddaje mu się wiernie
tolskie świadectwo przez Słowo i sakrament,
Kościół jeden

tam

apos-r
jest

._•/ Jedność Kościoła jest w ten sposób

skryta pod różnymi podziałami, że stwierdzając ją spra
wiamy często wrażenie, jakbyśmy żartowali" .
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c/ C h r y s t u s

i

świat.

W związku z tym

tematem wypowiedziano szereg pełnych optymizmu stwierdzeń,
np. ie chrześcijanin odrzuca tezę o bezsensie historii, źe
w każdym czasie realizują się plany Boże, że jednak chrze
ścijanin ni * wierny w postęp automatyczny czy fatalistycznie nieuniknio^ upadek.
#

lieiJ.^ne wyżej zagadnienia rozpracowywano w pierw
szym tygodniu.

W drugim natomiast tygodniu podjęto

sześć

następujących tematów dyskutowanych w sześciu osobnych ko
misjach: a/ Nasza jedność

w

Chrystusie i nasz podział

w

Kościele. Na pierwszy plan wysunął się problem jedności Ko
ścioła; b/ misja Kościoła w stosunku do tych,którzy są po
za Kościołem; c/ społeczeństwo

i jego odpowiedzialność

ramach ogólnoświatowych; d/ udział chrześcijan w

walce

wspólnotę międzynarodową; e/ Kościół pośród napięć

w
o

raso

wych i etnicznych; f/ chrześcijanin w życiu zawodowym.
W Evanston Ameryka odkryła ŚRK oraz

wielki problem

ekumeniczny.
Dyskusje miały charakter bardziej

praktyczny,

ale

ostateczne raporty, redagowane przez najwybitniejszych te
oretyków /nie tylko teologów/,posiadają wielką wartość dok
trynalną. Dostarczają wiele cennego materiału przede wszy
stkim na temat jedności Kościoła oraz jego

doktryny

spo

łecznej .
c.N ew-D e

lhi

/1961 r./. Okres między

madzeniem w New-Delhi wypełniła intensywna praca

Zgro

licznych

sekcji, przede wszystkim WiU, Studiów Misyjnych, Ewangeli
zacji oraz "Kościół i Społeczeństwo11•Wypracowane przez nie
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teksty weszły do akt Zgromadzenia w New-Delhi* W Zgroma dzeniu Ogólnym w New-Delhi /18 XI - 6 XII 1961 r®/

wzięło

udział około 1600 osóbf w tym 600 delegatów Kościołów człon
kowskich, 100 przedstawicieli młodzieży oraz 250

dzienni

karzy* Hasłem, a zarazem głównym tematem Zgromadzenia,były
słowa: "Chrystus - światłością świata"* Trzy sekcje
pracowywały je w trzech szczegółowych'tematach: a/

roz
koino-

niaf b/ martyria, c/ diakonia*
a/ Koinonia - jedność. Najwięcej zasłużyła się

tu

komisja WiU9 której wcześniej przygotowane i doskonałe teks
ty zostały włączone do oficjalnego raportu^*
Podjęto próbę poszerzenia i doprecyzowania tego,czym
jest jedność Kościoła* Nie ograniczono się do ogólnych sfor
mułowań o jedności, o którą modlił się ChrystusQ Podkreś
lono m*in* apostolskość prawdziwej wiary.
b/ Martyria - świadectwo* Temat ten objął przede
wszystkim problematykę misyjną. W związku z nią pojawił się
stary problem: które religie nie są chrześcijańskie? Wiele
uwagi poświęcono również sprawie laikatu* Podniesiono bar
dzo interesującą myśl o prymacie ludu chrześcijańskiego
/laos/ w stosunku do kleryków /clercs/ i laików
NBP

/laics/*

Każdy poszczególny członek ludu chrześcijańskiego ma
wiązek wypełniać zlecone mu przez Chrystusa zadanie

obo
ewan

gelizacji*
c/ Diakonia - służenie. Przedmiotem refleksji

stało

się służenie jednostkom i społecznościom, które dzisiaj
przeżywają wielkie przemiany i wykazują zdecydowaną

wolę

"nowego"* Wybijały się trzy tematy: pokój, sprawiedliwość
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i wolność. Odważnie zajmowano stanowisko w stosunku do pro
blemów aktualnych, jak segregacja rasowa. Możność

służenia

nazwano darem Ducha Świętego.
Zgromadzenie w New-Delhi dokonało trzech

doniosłych

aktów:
a/ Witegrowania do SRE Międzynarodowej Rady
nej. Doktrynalnie przygotowano ten akt poprzez

Misyj

pogłębienie

pojęcia jedności Kościoła, która to jedność, jak się okaza%

ło, nierozerwalnie łączy się z ewangelizacją świata. SRK na
brała teraz bardziej zdecydowanego charakteru misyjnego.
łonie ŚRK utworzono Komisję Misji i Ewangelizacji,

W

której

przewodniczącym został były przewodniczący Światowej

Rady

Misyjnej. Powołano go też na jednego z sekretarzy SRK.
b/ Poszerzenie bazy doktrynalnej. Zgromadzenie Ogól
ne ŚRK w New-Delhi przyjęło poszerzoną formułę-bazę doktry
nalną, którą musi przyjąć każdy Kościół, jako warunek

do

puszczenia do ŚRK w charakterze członka. Formuła-baza brzmi
następująco. ”ŚRK jest bratnim związkiem Kościołów,

które

wyznają Pana Jezusa Chrystusa jako Doga i Zbawiciela

zgod

nie z Pismem świętym i starają się razem odpowiedzieć

na

ich wspólne powołanie ku chwale jedynego Boga9 Ojca, Syna i
Ducha Świętego”. Nowa formuła uzyskała 383 głosy "tak",

36

”nie", 7 osób wstrzymało się od głosu.
A

4fK|

W stosunku do bazy z Amsterdamu ;powstały następują
ce zmiany: a. "przyjmują” zastąpiono czasownikiem "wyznają”;
b. opuszczono zaimek "naszego” przed słowami "Pana

Jezusa

i

Chrystusa”; dodano "według Pisma Świętego”; dodano
trynitarną. Przez ”wyznają” podkreślono mocniej

102

formułę

związek

z

Chrystusem; opuszczenie "naszego” miało zaznaczyć uniwersa
lizm panowania Chrystusa, które rozciąga się nie

tylko

na

.

chrześcijan, a nawet nie tylko na ludzi; ”według Pisma Świę
tego” przypomina stare ”sec ndum Scripturas”, przez co

na

wiązuje do dawnej wiary chrześcijańskiej, a również daje wy
raz wiolkiego szacunku dla Pisma świętego; słowa o wspólnej
odpowiedzialności na chwałę Boga podkreślają wspólny cel Ko
ściołów.
c/ Przyjęcie nowych Kościołów. 20 listopada

Zgroma

dzenie przyjęło 23 nowe Kościoły, w tym prawosławną Cerkiew
Rosyjską /na 149 uprawnionych do głosowaaia Kościołów

142

głosowały za przyjęciem, 3 - przeciw, 4 wstrzymały się

od

głosu/, Prawosławną Cerkiew Rumuńską oraz Polską

Cerkiew

Prawosławną /144 - za, 2 - przeciw, 3 - wstrzymały

się

głosu/. Odtąd ŚRK liczyła 198 Kościołów z 60 krajów

od

i

re

prezentowała mniej więcej połowę chrześcijan.
■■

Przystąpienie

Prawosławnej Cerkwi Rosyjskiej

ŚRK posiada ogromne znaczenie dla tej ostatniej:

do

poszerza

jej reprezentatywność i zaprowadza znaczną równowagę w ukła
dzie *&ił”'9 ponieważ aż do tego momentu dominowały Kościoły
prote&tanćkite. Zaangażowanie teologów prawosławnych

w róż

nych feomisjaeh musi wpłynąć na pogłębienie opracowanych zagadnleń'-! zapewnienie większej ”katolickości” /w sensie wie
lostronności/ propozycji doktrynalnych.
Cechą charakterystyczną Zgromadzenia w New-Delhi by
ło zdecydowane wkroczenie na arenę młodych Kościołów Afryki
i Azji. Sprzyjało temu samo miejsce Zgromadzenia.
Zgromadzenie wybrało sześciu nowych prezydentów. 5Ło-
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•h

stali nimi: M*Charles, C*Parlin, świecki, prawnik i ekono
mista! z Kościoła Metodystów w Stanach Zjednoczonych(Frań■

■

cis Lbiam, świecki, lekarz, gubernator wschodniej

prowin

cji Nigerii, kierujący Kościołem prezbiteriańskim; dr A*M*
Ramsey arcybp Cruterbury i prymas Anglii; arcybp Jacobs/lub
Jacovos/, kr* rający greckoprawosławną diecezją obu Ameryk ;
Martin Niemft'ler, pastor,przewodniczący ewangelicko--luteH

ranskiego Kościoła w Hessen-Nassau, oraz G.Dawid Moses,pro
fesor, wyświęcony w Zjednoczonym Kościele Indii
oraz Pakistanu*

-

Północnych

v

Podobnie jak w Evanston na zakończenie Zgromadzenie
w New-Delhi wydało specjalne orędzie do Kościołów członkow
skich. ’ Przytaczamy je tutaj dla zorientowania

w duchowym

li

klimacie*; jaki towarzyszył obradom*

0
T r z e c i e g o

r ę d z i e

Z g r o m a d z e n i a

ŚRK

"Trzecie Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów,
ły radujące w New-Delhi,

kieruje niniejszy

ob

list do Kościo —

łów członkowskich i ich zborów*
Radujemy się i dziękujemy Bogu za to, że

odczuwamy

tu swoją społeczność tak głęboko, jak przedtem,a nawet głę
biej * Nowe Kościoły,jako członkowie.w przeważającej mierze
pochodzące zarówno ze starych prawosławnych tradycji wschod
niego chrześcijaństwa, jak i z Afryki, Azji i. Ameryki Ła
cińskiej oraz z innych części świata, wykazują w sposób wi
doczny,że chrześcijaństwo zadomowiło się już w każdej czę-
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ści świata. W tej naszej społeczności potrafimy mówić

i

działać swobodnie, gdyż wszyscy jesteśmy współpracownikami
Chrystusowymi* Wspólnie staraliśmy się zrozumieć nasze po
wołanie do składania świadectwa, służby i jedności*
Jesteśmy głęboko wdzięczni za modlitwy niezliczonej
liczby ehrześcijon i za studiowanie naszego głównego tema
tu "Jezus Chrystus światłością świata11, co umożliwiło wie
lu ź was współuczestnictwo w naszej p£acy. Teraz wracamy do
naszych Kościołów, ażeby wspólnie z Wami urzeczywistnić te*
cośmy tu pojęli*

x

■.

Na całym świecie trwają pilne, a nawet żarliwe

po

szukiwania nowych form życia, wolności i dobrobytu* W pew
nych krajach odczuwa się rozczarowanie do

dobrodziejstw,

jakich dostarcza społeczeństwu wysoko rozwinięta techni a,
nadwszystkim zaś unosi się cień groźby ogólnej zagłady,ja
ką przynosi z sobą wojna. A jednak groźba ta ludzkości n e
hamuje i pęd do przemian nie słabnie* Jako chrzości anie
bierzemy czynny udział w tym żarliwym pragnieniu życia,wy
zwolenia się z nędzy, ucisku i chorób* Dog i dzisiaj dzia
ła i otwiera przed ludzkością nowe możliwości*

On

nawet wówczas, gdy moce zła buntują się przeciwko

działa
Niemu i

ściągają Jego sąd* Nie wiemy, jakimi drogami nas Bóg

to~

wadzi, lecz pokładamy ufność w Jezusie Chrystusie,który oU
wieków na wieki jest naszym życiem*
Zwracając się do ludzi jako chrzościjanio mjtU iy #<*c
wyraz tej prawdzie naszej wiary, że jest tylko
do Ojca - Jego Syn, Jezus Chrystus* Na tej j^dycaj

drodze

musimy się spotkać z naszym bratem - naszyu -fratem w Chry-
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stusie. Spotykamy na niej również naszego brata - człowieka
i zanim zaczniemy z nim mówić o Chrystusie, sam Chrystus już
przedtem go szukał. Chrystus jest drogą. Dlatego powinniśmy
iść wspólnie i świadczyć o Nimf świadczyć wszystkim ludziom.
Takie jest Tego Przykazanie. Nie można wyświadczyć

większej

usług? lud^ion, niż opowiadać im o życiuQfcrystusaf nie
też

*vutecz.x*.&jszego świadectwa niż życie poświęcone

ma
służ

bie o Obojętność lub wrogość ludzi może utrudniać nam swobod
ne zwiastowanie. Boga jednak nie można zmusić do milczenia.
On mówi poprzez £&«i*jożeństwo i przez cierpienie Jego Kościołaf poprzez modlił ' f cierpliwość Kościoła, które Bóg łasA

kawie przyjraujet

^ ó r e stanowią cżęść świadectwa,

jakie

On daje o Jezusie Chrystusie.
Musimy wspólnie prz<*Myśl®ć konkretne formy chrzęścijańskiej służby w dniu dzisiejszym i wspólnie na tej podstar
wie działać. W żadnej dziedzinie chrześcijaństwa współpraca
nie była bardziej zwarta i skuteczna niż w służbie

ludziom

w chwilach ciężkiej potrzeby.
Nie ma też dla chrześcijan bardziej palącego zadania
niż działanie na rzecz międzynarodowej wspólnoty dla
wiedliwego pokoju i wolnościf tak aby przyczyny

spra

wielkiej

współczesnej niedoli mogły być usunięte. Powinniśmy

wystę

pować przeciw niesprawiedliwości wyrządzonej każdej

rasie

oraz każdemu człowiekowi z powodu jego rasowej przynależno
ści. Powinniśmy uczyć się wnosić nasz chrześcijański

wkład

w służbę ludzkości również przez świeckie instytucje.
Chrześcijańska miłość wymaga nie tylko dzielenia się
dobrami tego świata, lecz także osobistej służby.
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Wszędzie

na świecie młodzi ludzie dają przykład takiego samorzutnego
poświęcenia się#
Powinniśmy również wspólnie szukać

pełnej chrześci

jańskiej jedności# Dla osiągnięcia tego celu potrzebny jest
każdy członek rodziny chrześcijańskiej, wywodzący

się bądź

to ze wschodniej czy zachodniej tradycji,bądź też z dawnych
jak i młodych Kościołów, mężczyźni i kobiety, młodzi i doj
rzali, z każdej rasy i każdego narodue Nasi bracia są
dani, nie my ich sobie wybieramy. W pewnych sprawach

nam
nasze

przekonania nie pozwalają nam jeszcze działać wspólnie,lecz
uczyniliśmy postęp przez określenie treści tej jedności,której szukamy. Szukajmy przeto rzeczy, które wszędzie

wspól

nie możemy już teraz czynić i wykonujay* je wiernie

modląc

się i pracując zawsze dla tym pełniejszej jedności,

której

Chrystus pragnie dla swego Kościoła#
V|

|

Niniejszy list podpisany jest przez Ogólne

Zgroma

dzenie Światowej Rady Kościołów, lecz rzeczywisty list

pi

sany do dzisiejszego świata nie składa się ze słów. My, chrze
ścijanie, gdziekolwiek się znajdujemy, jesteśmy listem Chry
stusa do świata, który do niego należy, napisany nie
mentem, lecz Duchem Boża żywego i nie na tablicach

atra
kamien

nych, lecz na tablicach żywych serc. Poselstwo głosi,że Bóg
pojednał świat z sobą. Zwiastujmy je więc i żyjmy nim z ra
dością i ufnością, ponieważ Bóg, który kazał ciemności stać
się światłością, rzucił jasny blask w nasze serca, by przez
nas powstało oświecenie ku poznaniu chwały Bożej w

obliczu

Jezusa Chrystusa"•
d. U p p s a 1 a/1968 r./®. Zgromadzenie

w tJppsali
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trwało od 4 do 19 lipca 1968r® 0 miejscu zadecydowała m»in»:
pamięć o ekumenicznej działalności arcybpa miasta Natana S#w

derbloraa, który w grudniu 1917r, zorganizował tutaj
narodową konferencję p&Kojową

krajów

między

chrześcijańskich

nie

biorących udziału w wojnie® Podkreślano też9 że Zgromadzenie
zorganizowała

ochód dwudziestej rocznicy powstania ŚRK*

dniach poprzedzających Zgromadzenie /1-3 lipiec/ w

W

Uppsali

obradowała ^łodsież wypowiadająca zdecydowanie krytyczne sta
nowisko wobec ŚRK i żądająca większego radykalizmu

odnośnie

do palących problemów naszej epoki: rozbrojenia9 kolonializ
mu, pomocy dla krciiów w rozwoju itd.
W Zgromadzaniu udział wzięło ok. 2500 osób9 w tym pra
wie 800 oficjalnych delegatów 232 Kościołów członkowskich*
Do

Uppsali przyjechało row:aież kilkunastu delegatów

obser

watorów z ramienia Kościoła katolickiego. Jeden z nich

Ro-

£

berto Tucci TJf jako pierwszy w historii ŚRK

przedstawiciel
%

Kościoła rzymskiego9 przemówił oficjalnie

z trybuny Zgroma

dzenia Ogólnego /na temat: "Ruch ekumeniczny - ŚRK i Kościół
rzymskokatolicki"/* ŚRK udzieliła delegatom katolickim
wa zabierania głosu*

Bardzo przyjazne

pra

orędzie nadesłali do

Zgromadzenia: patriarcha Atenagoras? U Thant i Paweł VI*
Ogólnym tematem były słowa Obj.: "Oto wszystko czynię
nowym"9 które rozpracowano w sześciu grupach: a/ katolickość,
czyli powszechność Kościoła, b/ misja,

c/ rozwój

trzeciego

świata9 d/ sprawy międzynarodowe i pokój światowy9 e/ moder
nizacja kultu chrześcijańskiego i f/ nowy styl życia chrześcijańskiego*
Najwięcej uwagi poświęcono sprawie pierwszej
ciej.
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i trze

"Duch Święty a katolickość Kościoła" - tak sformuło»
•ano temat pierwszy poświęcony jedności chrześcijaństwa.
Dokument opracowany przez sekcję pierwszą i przyjęty przez
Zgromadzenie stwierdza, żc celem ruchu

ekumenicznego jest
W

sobór wszystkich Kościołów* Kościoły zjednoczone

w Badzie •

“chcą pracować w tym kierunku, aby możliwy był sobór wszy
stkich Kościołów, który by mógł przemawiać w imieniu wszy*
stkich chrześcijan i wskazywać drogę ku przyszłościn*
nie chce poprzestać na współpracy kulturalnej,
i politycznej, chce dotrzeć do sedna sprawy,

ŚRK

społecznej
które dzieli

lub łączy Kościół, tzn* do zagadnienia wiary i ustroju ko
ścielnego*
Wydarzeniem wielkiej wagi /ocenionym jako

nie krok,

lecz skok ku jedności/ było wybranie do komisji WitJ w cha
rakterze pełnoprawnych członków 9 przedstawicieli Kościoła
rzymskokatolickiego, oczywiście za wiedzą i zgodą Watykanu.
Dokument poświęcony jedności Kościoła podkreśla,

że

nie chodzi o jedność organizacyjną i kultyczną, gdyż takiej
jedności nie było nawet za czasów apostolskich* Chodzi tyl
ko o to, aby jedność Kościoła, mimo istniejącej różnorod
ności, zdecydowaniej się ujawniła* Mają do tego służyć :
wzajemne uznawanie się Kościołów, współpraca na

szczeblu

parafialnym, na płaszczyźnie społecznej, szukanie

jednoś

ci w nauce,'w chrzcie i Eucharystii*
Stosunek chrześcijaństwa do trzeciego świata

oraz .

sprawy rozwoju - stały się drugim czołowym tematen. Uffpsali*
Ogromny wkład wniosła tu młodzież* Przeważyła

opinia, ie

Kościół musi być otwarty na wszystkie problemy tego

świa-
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ta, o ile dotyczą one człowieka* Zwyciężyła umiarkowana te
ologia rewolucji, zgodnie z którą chrześcijanie winni czyn
nie pracować nad wyeliminowaniem skompromitowanych struktur
społecznych /Ameryka Południowa czy też Azja/*
przemocy, ale nie za wszelką cenę*

Mają unikać

W sytuacjach

drastycz

nych, gdy grupa uprzywilejowanych utrzymuje w nędzy i poni41

*

«

,

,«

*f

*

**

/• ’ # f

„I %

•

«'-. '

'

fi

**

• *

'*

., *

•

żeniu masy ludzkie, chrześcijanie mają nie tylko prawo, ale
i obowiązek wzięcia udziału w ruchach rewolucyjnych ucieka
jących się do siły* Zgodzili się na to protestanci,
; •
9' ,V \
•
sławni i katolicy *

prawo-

Wydaje się, że dość trafnie scharakteryzowano Yaticanum II w porównaniu do Zgromadzenia w Uppsali

w następują

cych słowach: "Sobór Watykański II usiłował pokazać Kościół
światu* Taka była oficjalna opinia katolicka. Uppsala nato
miast chciała Kościołom ukazać świat

z

całym jego splotem

■
#

* *

•

*

9

*

4; 4 # f

• *

#

zagadnień i cierpień, a to w tym celu,

aby pobudzić sumie

nia chrzęścijańskie do czynnego włączenia się

w dzieło bu

dowy lepszej przyszłości, w której człowiek człowiekowi był
by rzeczywiście bratem"*
. Al

W

Zgromadzeniu uppsalskim .uczestniczyła

Polaków^*

spora grupa
. '

w

Na stanowisko sekretarza generalnego

wybrano dra Eu-

gene Carson Blacke*a*
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ŚRK

rewolty studenckie,
V *

4

zabój-

*

stwa, wojny - oto znamiona 1968 roku. W tym klimacie zebra
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ło się Zgromadzenie »®£psali przede wszystkim, aby słuchać.
Usłyszeliśmy krzyk tych9 co tęsknią za pokojem, głod
nych i wyzyskiwanych, którzy żądają chleba i sprawiedliwoś
ci, ofiar dyskryminacji, które domagają się ludzkiej

god

ności, i milionów tych, co chcą poznać sens życia.
Bóg słyszy ten krzyk i sądzi nas. Od Miego też pocho
dzi Słowo Wyzwolenia* Słyszymy, gdy mówi - idę przed wami.
Chrystus znosi waszą grzeszną przeszłość. Duch pozwala

wam

żyć dla innych. Oczekujcie mojego Królestwa z radosnym

na

bożeństwem i działając z odwagą. Fan mówi: "wszystko czynię
nowym".

“

Prosimy was, ufając w Bożą moc odnowy, abyście

przy

łączyli się do tego oczekiwania Bożego Kościoła przez wkro
czenie na drogę odnowy, którą Chrystus doprowadzi do końca.
1. Wszyscy ludzie stali się sobie sąsiadami. Rozdarci
przez dzielące nas różnice i napięcia między nami,

ciągle

nie umiemy współżyć Z; sobą. Bóg jednak wszystko czyni
wym. Chrystus chce, aby Jego Kościół był zapowiedzią
wionej społeczności ludzkiej.

no
odno

'

Dlatego my, chrześcijanie, tamygdzie żyjemy,

zamani

festujemy naszą jedność w Chrystusie przez realizację

peł

nej wspólnoty z ludźmi odmiennych ras, klas, wieku, przeko
nań religijnych i politycznych. Szczególnie będziemy stara
li się przezwyciężyć rasizm, gdziekolwiek on się ujawni.
2. Odkrycia naukowe i ruchy rewolucyjne

w

czasach otwierają przed ludźmi nowe możliwości i

naszych
stwarzają

nowe niebezpieczeństwa. Człowiek czuje się zgubiony, bo nie
wie, kim jest. Bóg jednak wszystko czyni nowym.

Zwiastowa

nie biblijne głosi, że człowiekowi zostało powierzone stwo
rzenie, że w Chrystusie objawia się "nowy człowiek”,
• «

_

#

A

•

który

-• W

*M
m

domaga się decyzji*
Dlatego wraz z innymi ludźmi przyjmujemy nasze zwierz
chnictwo nad stworzeniem, będziemy strzec, rozwijać i współ% ■

nie wykorzystywać jego zasoby• Jako chrześcijanie

głosimy,

że Jezus jest Panem i Zbawicielem* Bóg może w Chrystusie uczyńić z nas nową ludzkość*
3* Rosnąca przepaść między biednymi a bogatymi,

po

większona jeszcze przez wydatki zbrojeniowe, ma dzisiaj za
sadniczy wpływ na podejmowanie decyzji. Bóg jednak wszystko
T

*

** I

V

_

,

,

*

1 • ' *'* i

*

ł

«

#

czyni nowym* Pozwoli nam spostrzec, że chrześcijanie

odma-

• A

wiając swoimi"czynami godności innym ludziom, zapierają się
M r9

•%

4

•'

Jezusa Chrystusa, wbrew wszystkiemu, co twierdzą o swej wiel9*
r*

Dlatego wraz z ludźmi o wszelkich przekonaniach * my
chrześcijanie, chcemy utwierdzić prawa ludzkie w sprawiedliwej światowej społeczności*

Będziemy działać

na

rozbrojenia i rzetelnego wobec wszystkich handlu*

rzecz

Jesteśmy

fl •

gotowi opodatkować się,

uprzedzając

utworzenie światowego

IHi

systemu podatkowego* ~

v

Powyż

lodlitwy, dyscypli

ny i wzajemnych korektur w światowej społeczności* Światowa
Rada Kościołów, regionalne, krajowe i lokalne jej odpowied
niki 5ą zaledwie zaczątkiem tej

społeczności*

wszystko czyni nowym* Ruch ekumeniczny musi
dziej śmiały i bardziej reprezentatywny*

stać się

jednak
bar

Nasze Kościoły mu

szą uznać, że ruch ten zobowiązuje do odnowy*
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Bóg

Dlatego potwierdzamy nasze przymierze, aby wspierać
się i korygować wzajemnie. Aktualne plany połączeniowe Ko
ściołów zmuszają do decyzji9 staramy się pogłębić wspólno
tę

z tymi Kościołami, które nie dzielą z nami pełnej spo

łeczności. Zdajemy sobie sprawę9 że nigdy nie zrealizujemy
w .pełni tego, w co wierzymy i dlatego pragniemy, aby

Bóg

nam w tym dopomógł* Cieszymy się jednak, że możemy z

mod

litwą oczekiwać tej chwili, gdy Bóg odnowi nas, wszystkich
ludzi, wszystko*9.
C z ł o n k o w i e
n i c t w a.

n o w e g o

k i e r ó w

-

Honorowym prezydentem ŚRK wybrano dra Wille1948 •1966

a Adolfa Yisserta Hoofta

Po

sekretarza

pias-

ustąpie

niu Yisserta Hoofta funkcje sekretarza generalnego ŚRK peł12
Dr Blacke
ni dr E® C® Blacke - od 1 grudnia 1968 r*
jest amerykańskim prezb^terianine

k.

K o n f e r e n c j a
p r z y s t ą p i e n i u

WiU
do

po
ś R K

WiU przystępując do ŚRK zastrzegła sobie pewną auto
nomię. Włączając się intensywnie i owocnie do prac przygo
towujących materiały do Zgromadzenia Ogólnego, na

samych

Zgromadzeniach podejmowała najtrudniejsze zagadnienia teo
logiczne wnosząc wybitny wkład w obrady, ale nie zrezygno
wała z bardziej autonomicznej pracy. Wynikiem tege

poczu

cia autonomiczności były dwie konferencje WiU: w Łund
Montrealu.

~

i
.
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a* Ł u n d

/Szwecja, 15-28 sierpień 1952 r*/*Konfe-

rencja podjęła trzy tematy: Kościół, kult oraz

interkorau-

nia« Materiały przygotowała specjalna komisja teologiczna*
Teksty przyjęte przez konferencję w Lund posiadają olbrzy
mią wartość teologiczną*

W konferencji wzięło udział

delegatów oficjalnych oraz wielu gości

220

i sympatyków* Pra

wosławie us£/ywniło swoje stanowisko* Przybyli tylko- nie
liczni przedstawiciele nie

wszystkich patriarchatów*

Ze

strony katolickiej uczestniczyła niewielka grupa, ale tyl
ko w charakterze "oficjalnych obserwatorów11 z ramienia
kariusza apostolskiego Sztokholmu* Zgodnie z dewizą
munio in

adorando et serviendo oecumenica91- rano

wi

ftcomi

wie

czorem urządzano wspólne modlitwy, nabożeństwa.
Jeśli chodzi o pierwsze zagadnienie,czyli "Kościół",
ograniczono dyskusję do sprawy "Jakie więzy jednoczą

Koś

ciół z Jezusem Chrystusem?". Zgodzono się, że zarówno tego
zagadnienia, jak i innych problemów eklezjologicznych

nie

powinno się rozważać w oderwaniu od chrystologii oraz pne•

M

umatologii /nauki o Duchu Świętym/*

Wyliczono kilka

mentów jednoczących aktualnie Kościół: jedność Łudu
go, jedność wiary, jedność miłości bratniej,
przepowiadaniu Ewangelii* Postawiono jednak
jest ta jedność: horyzontalna czy wertykalna?

ele
Boże

jedność

w

pytanie, jaka
Do

pełnej

jedności Kościoła trzeba zaliczyć - jak podkreślono - tak
że czasową ciągłość Kościoła* Zapewnia ją ustawiczny wpływ
Chrystusa na Kościół oraz ciągłość pewnych form historycz
nych /przepowiadanie Ewangelii, sprawowanie

sakramentów/*

Nie osiągnięto zgody co do tego, czy do ciągłości niezbęd
na jest jakaś stała konkretna forma posługiwania.
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Wszyscy

apelowali do Biblii, ale jedni wykazywali na jej podstawie
konieczność episkopatu, inni prezt&teriatu.a jeszcze
podawali w wątpliwość nieodzowność jakiejkolwiek
konkretnej formy służenia *** Osiągnięciem

inni
stałej

jednak było to,,

że uczestnicy stali się skłonniejsi do uważniejszego zaję
cia się problemem wiary i ustroju Kościoła*Podkreślono też
piękną myśl: "historia, która nas łączy /.

jest

dłuż

sza, szersza i bogatsza niż historia, która dzieli nasze
Kościoły" *
Kult zaliczono do istotnych elementów Kościoła, obok
wiary i ustroju. Uznano go również za istotny dla

ekume

nizmu, podczas gdy dotąd mówiło się przede wszystkim o

e-

wangelizacji* To wyeksponowanie kultu /liturgii/ jest nier
wątpliwą zasługą zdecydowanej postawy kościoła
nego*

Podobnie jak przy zagadnieniu Kościoła

prawosław
dostrzeżono

również tutaj probiera, kim właściwie jest minister
jaka geneza i natura jego posługiwania /od Boga

kultu,
czy

od

wspólnoty, której służy/, Do zgody nie doszło,
Interkomunia stawała się zagadnieniem coraz bardziej
-

f - . W
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aktualnym, ponieważ chrześcijanie różnych wyznań coraz czę
ściej spotykali się na wspólnych nabożeństwach

z Euchary

stią włącznie* Właśnie uczestnictwo w Eucharystii

stawało

w centrum gorących dyskusji, W końcowym tekście zaznaczono,
że niektóre Kościoły luterańskie nie mogą uczestniczyć

w

Eucharystii wspólnie z tymi, którzy nie wierzą w realną obecność ciała i krwi Pańskiej w, z i pod elementami Chleba
■

i wina*

Wielu anglikanów wyraziło przekonanie, że wspólne

uczestnictwo w Eucharystii jest celem ruchu ekumenicznego,
a nie

środkiem do jedności* Prawosławni oświadczyli,

że
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dla nich komunia eucharystyczna możliwa jest tylko pośród
ich własnych członków Kościoła.
Wyniki konferencji w Lund spotykały się z różnymi ocenami. Niektóre z nich zawierały wiele pesymizmu. Trzeba
pamiętać, na jakim etapie rozwoju ruchu ekumenicznego zna
lazła się konferencja. Dotąd wzajemnie się poznawano i wy
jaśniano sobie stanowiska.

Konferencja w Lund

zdecydowa

nie j wkroczyła w.najbardziej'zasadniczą problematykę

teo

logiczną różniącą Kościoły, Nie od niej zależał ogrom tych
różnic, które ujawniła. Nie mogła ich usunąć. Uprzytomniła
tylko, jak bardzo sprawy są trudne. Konferencja w Lund za
twierdziła częściowo nowy statut WiU', który m.in, 'regulo
wał relacje WiU do ŚHK13.
*•* 9 1• ■■

1

Konferencja w Lund podjęła też próbę przezwyciężenia
adagium "doktryna dzieli, służenie jednoczyć.
Si

mA

^

* ** •

ł*.

I* ***

Jł ^

*

ł

*

I

Nazwano

je

■

anachronizmem. Wypowiedziano przekonanie, że obecnie
bodna konfrontacja doktryn stanowi jedynie

środek

swo
do od

krycia ukrytych głębiej fundamentów wspólnoty,
W związku z przygotowaniami

do Zgromadzenia Ogólne

go ŚRK w Evanston, WiU odbywała swe posiedzenia w Bossey w
1953 r, i w Evanston w 1954 r. Kontynuowała studia nad pod
jętymi w Lund zagadnieniami,poszerzając jednak zakres pro
blematyki /tradycja, prozelityzm/.
b.

M o n t r e a l

/12-26 lipiec 1963 r,/, świa

wa Konferencja WiU w Montrealu miała bardziej "ekumeniczny"
charakter niż konferencje dotychczasowe, a to dlatego,żeuczcstniczyły w niej młode Kościoły przyjęte ostatnio od ŚRK,
jak również, że wzięło w niej udział stosunkowo bardzo wie
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lu katolików /obserwatorzy, przedstawiciele prasy oraz ca~
la Komisja Ekumeniczna diecezji Montreal/,

Kardynał Leger

zaprosił wszystkich uczestników Konferencji na

braterskie

spotkanie w auli uniwersytetu w Montrealu.
Na zebraniach plenarnych wygłoszono referaty na
mat: a/ Katolickość, b/ Jedność i różnorodność w
logii

te®

eklezjo-

i c/ Kościół rzymski a Komisji Wiara i Ustrój®«

W pięciu sekcjach rozpracowano pięć tematów: a/ Chrystus a

Kościół, b/ Tradycja i tradycje, c/ Dzieło zbawcze

Chrys

tusa a posługiwanie Jego Kościoła, d/ Kult a jedność

Koś-

cioła Chrystusowego, e/ "Wszyscy na tym samym miejscu";ro
zwój we wspólnocie /sprawa realizacji ekumenizmu w zależ.ności od lokalnych uwarunkowań/.
WiU kontynuowała refleksje nad problemami podjętymi
w Łundo Dołączyła do nich w sposób wyraźny sprawę Tradycji.
Wyniki dyskusji nad tym ostatnim zagadnieniem zasługują na
zupełnie szczególną uwagę, ponieważ w tym tak wyjątkowo
kontrowersyjnym przedmiocie doszło do nieoczekiwanego zblik V-J'::

'•

*v

■;

żenią stanowiska protestanckiego i katolickiego.
Sprawozdanie rozróżnia "Tradycję" pisaną przez duże
"T", "tradycję" pisaną przez małe "t" oraz "tradycje" pa
sane przez małe "t" i w liczbie mnogiej. Pierwsza

znaczy

samą Ewangelię przekazywaną z pokolenia w pokolenie w Ko
ściele i przez Kościół przy obecności Jezusa Chrystusa
życia Keściołat druga oznacza proces przekazywania

w

Ewan

gelii* "tradycje" natomiast oznaczają "tradycje wyznanio
we" albo raczej - różność form wyrażania "Tradycji". Pod
stawowa teza sprawozdania harmonizuje z tym, co na

temat
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Tradycji powiedział drugi fcobór Watykański. Oto tekst spra
wozdania:
"W obecnej naszej sytuacji chcemy ponownie
problem Pisma świętego i Tradycji, a raczej

rozważyć
Tradycji i

Pisma świętego*
Nas:* pu :t wyjścia jest taki:

żyjemy wszyscy w

ob

rąbie t- dycji, która sięga do naszego Pana, a ma swoje
korzenia w S T , a my wszyscy jesteśmy dłużnikami tej tra
dycji w tej mierze, w jakiej otrzymaliśmy prawdę obja wioną — EwaL^Iię, która została nam przekazana z poko
lenia w pokolenie. Możemy zatem powiedzieć,

że istnie

jemy jako chrze bijanie przez Tradycję Ewangelii /paradosis tu Kerygmatos/, która została poświęcona w fiśmie
świętym i przekazana sr Kościele £ przez niego mocą

Du

cha Świętego. Tradycja brana w tym znaczeniu aktualizu
je się w przepowiadaniu Słowa, w szafarstwie

sakramen

tów, w kulcie, w nauczaniu chrześcijańskim, w teologii,
w misji, w świadectwie oddawanym Chrystusowi przez

ży

cie członków Kościoła".
Sprawozdanie stwierdza zasadę, przyjmowaną również w
teologii katolickiej, że Ewangelia wymaga kościelnego

wy

kładu: "Tradycja w swojej formie pisanej jako Pismo święte
/

•

winna być wyjaśniana przez Kościół w każdej

nowej

sytuacji".
Na uwagę zasługują również sformułowania odnośnie do
Eucharystii, które znaczą wyraźne zbliżenie stanowisk chrze
ścijańskich oraz zapowiadają odnowę liturgii eucharystycz
nej również w chrześcijaństwie protestanckim.
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Światowa Konferencja w Montrealu zasugerowała lub wy
raźnie wskazała tematy dalszych studiów teologicznych.Kil
ka grup teologów oraz ekspertów

z

odpowiednich dziedzin

przygotowało szereg nowych tekstów teologicznych o wielkich
wartościach doktrynalnych i ekumenicznych. Komisja WiU kie
rowała tymi studiami ustosunkowując

się

do proponowanych

•

tekstów na dorocznych* spotkaniach /Aarthus9 Bristol/.

W

1968 r. opublikowano sprawozdania ze studiów' wspomnianych
#

1

4

zespołow w zbiorze ”Nouveaute dans l9oecumenismeti

.

P r z y p i s y

♦
1

tvLe Conseil Oecumenique des Eglises9* - taka jest nazwa
oficjalna. Należałoby przetłumaczyć.na język polski:
"Ekumeniczna Rada Kościołów". Przyjęła się już jednak
polska wersja tej nazwy: światowa Rada Kościołów. Inne
przekłady, które uznano.za oficjalne: World Council of
Churches9 Oekumenischer Rat der Kirchenf Koinonia Toneklesion.

2

Np. Minutes of the Meetings of the Central Commitee of
the World Council of Churches: Amsterdam and Woudschoten /Netherlands, 4-6 Sept. 1948/} Minutes and Reports
of the Fifteenth Meeting of the Central Committee: New
Delhi /India/, December 6-7* 1961# to which the Minu
tes of the Fourtheenth Meeting are addet Geneve, Con
seil oecumenique.

3

Na uczestniczenie w spotkaniach z akatolikami należy
mieć pozwolenie biskupa; na uczestniczenie w tzw.zgro
madzeniach ekumenicznych, jak np. w Amsterdamie, należy
mieć pozwolenie Stolicy Apostolskiej. AAS|40 /1948/
257 *

4

Rapport officiel de lfAssemblee d'Evanston /1954/, edition francaise: Ł*Esperance chretienne dans le monde
d*aujourdfhui. Eyanston 1954, Geneve, Conseil oecume niaue des Eglises, 1955» s.20-21*•
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5

Tamże, s. 29.

6

Nr 2 wspomnianego raportu posiada wyjątkowe znaczenie
z tego względu, że stanowi niejako fundament pod przy
szły dialog między katolicyzmem a ŚRK, ponieważ for
mułuje pojęcie jedności chrześcijaństwa."Wierzymy, że
jedność, którą Bóg daje, a zarazem pragnie dla swego
Kościoła, staje, się widoczna, kiedy w jakimś jednym
miejscu wszyscy, którzy są ochrzczeni w Jezusie Chry
stusie
wyznają Go jako Pana i Zbawiciela, kiero
wani są przez Ducha Święte go „do formowania wspólnoty
bardziej zaangażowanej,..wyznającej tę samą wiarę spostolską, głoszącej tę samą Ewangelię, łamiącej
ten
sam chleb9 jednoczącej się we wspólnej modlitwie i
żyjącej we wspólnocie, która promieniuje w świadec
twie i służeniu wszystkim; i kiedy prócz tego znajdu
je się w obrębia chrześcijańskiej wspólnoty na każdym
miejscu i w każdym czasie, w taki sposób, że służba i
jakość członków znajdują uznanie u wszystkich,że wszy
scy mogą, zgodnie z tym, czego wymaga sytuacja, dzia
łać i mówić we wspólnej zgodzie na rzecz tych zadań,
do których Bóg wzywa swój lud. Wierzymy,_że o taką
właśnie jedność winniśmy się modlić i /dla takiej
jedności/ gracować”. Rapport officiel d#Assemnlee de
NouveIle-Delhi /196l/, edition franęaise:
NouvelleDelhi 1961, Rapport de Troisieme Assemblee, Neuchatel 1962, s.113-14.

7

Tłumaczenie zamieszczone w “Zwiastunie”,2/1962/,nr 2,
s. 60-61.

8

Sprawozdania drukowały w Polsce m.in.: 9lJednotan, 12
/1968/, nr 9 n; “Zwiastun”, 8/1958/, nr.17o

9

Teza ta została ustalona kilka miesięcy wcześniej na
konferencji przedstawicieli ŚRK oraz Komisji ”Pax et
“Iustitia” w Bejrucie* Kościół, katolicki przejął pro
gram konferencji bejruckiej. Na czele mieszanej ko
misji do spraw pomocy krajom rozwijającym się stoi
ksiądz katolicki. Warto przy okazji zwrócić uwagę na
słowa Visserta Hoofta wypowiedziane podczas Zgroma
dzenia w Uppsali* w których zaniedbania chrześcijan w
zakresie pomocy dla potrzebujących uznał za herezję:
“Musimy sobie jasno zdać sprawę, że chrześcijanie,
którzy w jakimś zakątku świata odrzucają odpowie-
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działalność za los potrzebujących9 stają się tak samo
winni hetezji, jak ci, którzy odrzucają inną prawdę
wiary”, Zdaniem niektórych uczestników Zgromadzenia
tezę taką należy uznać za "dogmat ekumenizmu"•
^

10

'

'»

-

i

.

■

i*

Podaję zestawienie w układzie alfabetycznym. Delega
ci: ks,doc«Jerzy Klingier /Kościół prawosławny/, ks,
doc,A,Nauraczyk /Kościół polskokatolicki/9 ks, metro
polita Stefan /Kościół prawosławny/, ks, R, Trenkler
/Kościół Ew,*~Augsburski/9 ks, bp Andrzej Wantuła/Ko
ściół Ew,-Augsburski/, przewodniczący polskiej dele
gacji, Obserwatorzy i delegaci zaprzyjaźnieni: ks,dr
Jan Niewieczerzał, prezes Polskiej Rady.Ekumenicznej,
S,M« Morawska z Rzymu /Kościół rzymskokatolicki/.
Sprawozdawcy prasowi i obsługa techniczna Zgromadze
nia: Jan Achimiuk /Kościół prawosławny/, red, Janina
Blautowa /Kościół rzymskokatolicki "Za i Przeciw",
ChSS/, red, Halina Bortnowska /Kościół rzymskokato
licki, "Znak"/, red., S. Dąbrowski /Kościół Adwentys
tów Dnia Siódmego, "Znaki Czasu"/,-red® Jaa Guranowski /dr filozofii, marksista, "Człowiek .i
Świato
pogląd" - dawne "Zeszyty Argumentów"/, red,Mieczysław Kwiecień /Zjednoczony Kościół Ewangeliczny,"Jednota"/, red. Z, Łyko /Kościół Adwentystyczny, "Słu
ga Zboru"/, red, Anna Morawska /Kościół rzymskokato
licki, "Więź"/, Ingeborga Niewieczerzał
/Kościół
Ewangelicko-Reformowany, obsługa techniczna Zgroma
dzenia/, red, S, Rostworowski /Kościół rzymskokato
licki, "Za i Przeciw", ChSS/, red, Jan Wagner /Koś
ciół rzymskokatolicki, "Słowo Powszechne", Pax/,
red, Andrzej Wojtowicz /Kościół Ew.-Augsburski, Ko
misja Orasowo-Wydawnicza PRE/, Nadto: H,Blankiewicz,
mieszkająca w Szwecji - pracownica w jednym z biur
Zgromadzenia,
Wybrano też sześciu nowych prezydentów: Germans,
patriarcha z serbskiego Kościoła prawosławnego, bp
Hans Lii je z Ewang.-Luterańskiego Kościoła w prowin
cji Hannoweru NRF; jest też przeorem ewangelickiego
klasztoru w Loccumf dr D. T, Niles z Kościoła metodystycznego w Cejlonie, dr fi. A, Payne z Kościoła
baptystycznego w Wielkiej Brytanii, dr J, Coventr
Smith ze Zjednoczonego Kościoła Prezbiteriańskiego w
USA, bp A, Hamilton Zulu z Kościoła anglikańskiego
w Afryce Południowej,
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11

Tłumaczenie zamieszczone w "Jednocie”, 12
nr 10f s• 12-13*

12

Niektóre źródła podają datę: luty 1966 r.

13

Nazwa4jak* odtąd nosi komisja WiU, brzmi: Komisja
Wiary *i Ustroju Światowej Rady Kościołów. Do zadań
Komisji należy: a/ głosić zasadniczą jedność Koś
cioła Chrystusowego, b/ studiować zagadnienia od-*
noszące się do wiary, ustroju i kultu, c/ studio
wać teologiczne implikacje ruchu ekumenicznego, d/
wyjaśniać różnice teologiczne istniejące między Ko?
ściołamij e/ służyć informacjami na temat inicja
tyw podejmowanych przez Kościoły na rzecz jedności.
r
*
•
Wyd. z polecenia ,fFoi et Constitution”. Conseił Oecuraeniąue des Eglise, Łes Presses de Taize 1968.
Zbiór obejmuje,następujące^tematy: Bóg w naturze i
historii, Pismo święte i Tradycja, Eucharystia,Ko
ściół a naród żydowski.

14

/

122

/1968/f

R o zd zia ł V

KOŚCIÓŁ KATOLICKI A BUCH EKUMENICZNY

Kościół katolicki,najpotężniejszy z Kościołów chrześ
cijańskich, najdłużej okazywał rezerwę do rozwijającego si$
ruchu ekumenicznego. Łączyły się małe i większe

wspólnoty,

szukały wspólnej bazy'doktrynalnej, ustalały wspólne

dzie

dziny świadczenia o Chrystusie, a Kościół rzymski świadomie
stał poza tym nurtem i

V

r-jśSJH

Wyjaśnienia stanowiska katolicyzmu trzeba szukać w je
go eklezjologii. Kościół rzymski pielęgnował w sobie głębokie przeświadczenie, że jest

jedynynr prawdziwym Kościołem

Chrystusa i dlatego nie wolno mu włączać się do g£ona licz|

.\

I*

, *

&*

|

nych wspólnot chrześcijańskich,które przestały być lub nig
dy nie były tym właśnie Kościołem* W

przeświadczeniu

Koś

cioła katolickiego nie należało włączać się do wspólnot, kto.r

i .' v V

*

"

•

».v

re żądają dialogu na płaszczyźnie równouprawnienia.
0

‘ *

g

Jaki

|

krok wydawał się być zdradą prawdy i Chrystusa. Tylko jedna
droga przywrócenia jedności wydawała się możliwai
błądzący powrócą tam, gdzie pozostaje

prawda

-

niech

Chrystusowa*

Stąd hasło: “Powrót do Rzymu", w którym streszczało się sta
nowisko katolickiego Kościoła* Ono tłumaczy
żalne - jak się ^dawało -

opory papieży

niższego duchowieństwa w stosunku do

nieprzezwycię-

oraz

wyższego

potężniejszego

i

ruchu

ekumenicznego Kościołów pozakatolickich*
•
•*'\{ 1*
1
'#
,1 *
Dekret o ekumenizmie Steinowi przekroczenie Rubikonu*
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"Powrót do Rzymu" zamienił na "powrót do Chrystusa" ezy też
na "spotkanie w Chrystusie". Przestawienie myślenia,

rady

kalna zmiana w teorii jedności, spowodowała radykalne prze
miany w praktycznym nastawieniu do ruchu ekumenicznego.Koś
ciół katolicki począł podejmować zaskakująco śmiałe inicja
tywy i włączać się bardzo aktywnie do

akcji ekumenicz

nych, które już wyrosły dzięki gorliwości innych

wspólnot

chrześcijańskich.
Wspomniane dwie teorie jedności chrześcijaństwa są tak
zasadnicze, że podejmując próbę przypomnienia i najogólniej
szego scharakteryzowania stanowiska Kościoła

katolickiego

wobec ekumenizmu9 należy wyróżnić dwa okresy: tkresl,w któ
rym dominowała koncepcja jedności ujęta w hasło

"powrót do

Rzymu’% oraz okres II, wsparty na nowej wizji jedności chrze
ścijaństwa wvuikająćój z koncepcji "powrotu do Chrystusa".
Pierwszy okres znaczyła rezerwa połączona z nieufnością lub
wyraźnie negatywne stanowisko, drugi - zaangażowanie.
#

9

|

ł

%

Brzaski współczesnego ruchu ekumenicznego można

spo

strzec w połowie XIX wieku w iuchu dksfordzkim, zainicjowa
nym i rozwijanym pfzez J.H.Newmana /1801-1890/ oraz jego wy
bitnych współpracowników: fi.Puseya /1800-1882/,teologa, twór
cy nowego w anglikaniźmie kierunku źwanego rytuałizmem, jak
również H«£.Manninga /I808-1892/, akademickiego

kaznodziei

anglikańskiego, nawróconego na katolicyzm w 1851 r» /Newman
-j
przeszedł na katolicyzm w 1845 r»/ »
.n

Mniej głośną, niemniej bardzo pożyteczną pracę
rzającą ku jedności

zmie

podjął jeszcze przed Newmanem Johann^*

dom Mtthler /1796-1838/. Był profesorem historii Kościoła na
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uniwersytecie w Ttibingen. Przestudiował zagadnienie jedno*
^

»

*

ści Kościoła

A

T

w

W

'

.

a

■

najstarszej patrystyce /"dio Einheit

der

Kirehe oder das Prinzip des.Katholizismus im Geist der Kirchenv&ter der ersten drei Jahrhunderten” .1825/

dochodząc

do wniosku, że zewnętrzne formy Kościoła są tylko

przeja

wami jego warstwy wewnętrznej, którą stanowi działanie Du•

•

e

^

cha Świętego. Historia Kościoła wykazuje rozdarcia,ale nie—

Mi

%

~

wątpliwie zmiorza do jednoicl»Daleki, od ducha polemiki nam

•

*«

•*

•

•

m

t

*

* *

*

•

*

0 *

•

pisał dzieło porównujące teologię katolicką z protestancką
^

* »/ .

j

.

a

i

»B

*
%

®

•

•

• **

•

*9

ł

/"Symbolik oder Dar&tellung der dogmat ischen GegensIŁtze
der Kathol^ken und Protestanten nach ihren ttffentlićhenUehenntnisschriften11/* W tezach teologii protestanckiej
dział potężne, a nawet niezbędne dopełnienie tez

Wi

katolic

kich; myśl tę podjęto w naszych czasach. .
Na tym tle łatwiej ocenić stosunkowo liczne wypowie
dzi papieża Leona XIII na temat

i.

S t a n o w i

jodności chrześcijaństwa

ko

L e ona

p a p i e ż a
X I I I

Rzym uważnie śledził ruchy
społecznościach protestanckich,
włączenia w swój nurt również

ekumeniczne pulsujące
które podejmowały

pozostałe

w

próby

chrześcijaństwo*

Widział też nieliczne jeszcze, ale Smlald podejmew&M ini
cjatywy ekumeniczne p® stronie katolickiej. Nie mógł pozo
stawać w zupełnym mi leżeniue Leon XIII wydaje szereg dokuA

mentów, w których ustosunkowuje się do powstającej rzeczy
wistości* Nie poprzestaje jednak na tym. Kilkakrotnie zwra-
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ca uwagę na prawosławie, jako na tę część chrześcijaństwa,
która pozostaje najbliższa katolicyzmowi.
W encyklice f,Praelara gratulationis11 /20 IV 1894 r./
uderza nowy klimat, tak rzadki w dotychczasowych

wypowie

dziach na temat chrześcijaństwa pozakatolickiego: Spoglą
daliśmy z serdecznością ku Wschodowi, z którego
początkach zbawienie świata

wyszło

w

Dystans, który nas dzie

li,. nie jest wielki". Unikał nazwy "schizmatyk" próbując obiektywnie przedstawić przyczyny podziału; "W'miarę upływu
wieków zaczynały narastać fal£ podejrzliwość! i nienawiści.
W pewnej złej godzinie wielkie i kwitnące narody

zostały

odciągnięte od łona Kościoła rzymskiego".
Zarówno w tym, jak i w następnych dokumentach, pozo
staje wierny przyjętej w katolicyzmie koncepcji

jedności

jako "powrotu do Rzymu". Spotykamy dość liczne apele o po
wrót do jedności z Kościołem rzymskim. Papież jednak

tłu

maczy , że nie płyną one z jakiegokolwiek wyrachowania

po

litycznego czy świeckiej chęci panowania.
Leon XIII kilkakrotnie zapewniał, że w wypadku zjed
noczenia Kościół wschodni miałby całkowitą wolność pozosta
nia przy swoich obrzędach liturgicznych, a

patriarchowie

przy swoich przywilejach. We wspomnianej encyklice

pisał:

"Nie macie żadnego powodu do obawy, że my

który

czy też

kolwiek z naszych następców, ograniczy kiedykolwiek

wasze

obowiązki, przywileje waszych patriarchów lub.ustalone li
turgie któregokolwiek z waszych Kościołów".

Niejednokrot

nie przytaczał tekst z PS 44 o królowej, która jest

"cir-

cumdata varietate", chcąc podkreślić nie tylko dopuszczałnośćtale również piękno różnorodności w Kościele.
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Dla historii ruchu ekumenicznego wielką doniosłość
posiada rozstrzygnięcie przez Leona XIII sprawy ważności
święceń udzielanych w Kościele anglikańskim. Papież usta
nowił specjalną komisję złożoną ze zwolenników i przeciw
ników /w równej liczbie/ ważności tych święceń.

Komisja

miała 12 posiedzeń /24 marzec - 7 maj 1896 r 8/« opracowa
ła swoje wnioski na piśmie i przekazała je komisji
dynałów, która

kar

o miesiącu wydała werdykt negatywny .Leon

XIII jeszcze trzy miesiące konsultował się i wahał,aż 13
listopada 1896 r. wydał bullę tfApostolicoe curae et ca?
2
e*
ritatis99 v w której rzekł, że'święcenia już w początkach
Kościoła-4anglikańskiego były nieważne z dwu racji: a/ z
braku właściwej formy i b/ z braku właściwej intencji.
W początkach Kościoła anglikańskiego wszyscy bisku

pi tegoż Kościoła otrzymali święcenia z rąk biskupa

Ma

teusza Parkera, a ten z kolei od biskupa Darłowa /l? XII
1559 r./, zgodnie z rytem podanym w tzw. "Ordinal* Edwar
da VI. "Ordinal” zostało wprowadzone w 1550 r«, a w 1552!
- włączone do oficjalnej księgi liturgicznej^Prayer Book".
Przyjęta tam forma ograniczała się do słów "Przyjm Ducha
Świętego”, gdy tymczasem, jak określa bulla Leona

XIII,
#

forma ma określać materię,

Same słowa "Przyjm Ducha Świę

tego" nie determinują materii w sposób Wystarczający; na
leży wymienić święcenie, o które chodzi; np. "ad officium
et opus episcopi". Istotny brak w formie sakramentu świad
czy również • istotnym braku odpowiedniej intencji szafa
rza /czynienia tego, co czyni Kościół i co z ustanowienia
Chrystusa należy do istoty sakramentu/. Dlatego papież oŁ*

IHj

rzekł:
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"Przeto w całkowitej zgodzie z dekretami wydanymi w tej
sprawie przez poprzednich papieży, w pełni je

potwier

dzając i jak gdyby odnawiając je mocą naszej

powagi, z

własnej naszej woli i w oparciu o pełną władzę

oświad

czamy i ogłaszamy, że święcenia udzielane w obrządku an
glikańskim stały się całkowicie nieważne i nie posiada-

3

ją żadnego znaczenia” .
Kiedy ks* Portal, znany ekumenista, wysunął
szczenie, że decyzja ta zostanie w przyszłości

przypu

cofnięta,

Leon XIII oświadczył w liście do kard* Richarda

/l896r./f

że chciał ostatecznie sprawę rozstrzygnąć* Po tym

wystą -

pieniu papieża liczni biskupi anglikańscy przyjęli na nowo
święcenia z rąk biskupów holenderskich /jansanistów/* Dok
trynalna powaga bulli Leona XIII stała dię przedmiotem ży
wych dyskusji teologicznych* Wielu widzi w niej rozstrzyg
nięcie nieomylne* Niektórzy zwracają uwagę, że

papież za

brał głos w kwestii historycznej, a w takim przypadku

nie

można mówić o sądzie nieomylnym.

2*

R o z m o w y

w

M a l i n e s

Rozmowy w Mechlinie /= Malines/, w Belgii, znane pod
nazwą v,Conversations de Melines” /1921-1925/» stanowify pry
watną pró&ę^?zbliżenia stanowisk anglikańskiego i katolic
kiego poprzez wzajemny dialog*
Za inicjatora tych rozmów powszechnie uważa się lor
da IIalifaxa /+ 1934/* Był on człowiekiem świeckim, ale nie
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przeszkadzało mu to zajmować odpowiedzialnego stanowiska
przewodniczącego Zjednoczonego Kościoła Anglikańskiego <»
Pusey był jego mistrzem, król Edward VII towarzyszem mło
dości* Ożywiony duchem ruchu oksfordzkiego

bardzo na se

rio przyjął specjalny list w rodzaju encykliki skierowany
w 1920 r. przez biskupów anglikańskich
Łambeth /25&/*

zgromadzonych

/ poświęcony sprawie jedności

w

chrześci

jaństwa*
Najwybitniejszą postacią w rozmowach mechlińskich
ze strony katolickiej był o.Ferdynand Portal,

lazarysta,

którego Halifax spotkał w szpitalu Sióstr Miłosierdzia na
Maderze* Halifax pozyskał o.Portala dla idei ekumenizmu,a
potem wciągnął do konkretnego działania w tym kierunku*
Obaj zdecydowali, że opiekę nad rozmowami winien ob
jąć kard* Mercier* Lord Ualifax zwrócił się do

kardynała

listownie, ale Mercier miał wiele oporów: dlaczego

zwra

cają się do niego, a nie do katolickich hierarchów angli
kańskich? Czy tamci nie poczują się urażeni? Halifax

był

jednak zdania, że katolicy z terenów Anglii nie są ducho»
wo przygotowani do takiego dialogu. Uznawali jodynie

na

wrócenia indywidualne. Ostatecznie wątpliwości kard* Merciera rozproszył o.Portal, który przesłał mu list kardy nała Rampoli streszczający wyraźną wolę Leona XIII podję
cia dialogu z anglikanami*
Odbyło się pięć rozmów, przy czym wszystkie

miały

charakter całkowicie prywatny; na początku grudnia 1921r.,
w marcu I923r., w listopadzie 1923r., w maju 1925r.

i

w

październiku 1926r. - kilka miesięcy po śmierci kard*Merciera i o*Portala.

'
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W pierwszym spotkaniu wzięli udział: ze strony an
glikańskiej lord Halifax9 Walter Frere /+1938/, bp z Truro oraz Armitage Robinson A l 9 3 3 / f dziekan z Wells.
re był liturgistą, Robinson patrologiom; ze strony
lickiej: kard. Mercier, bp Van Roey, wikariusz

Fre
kato

generalny

kard. Mercieratoraz o.Portal. Podstawą dyskusji stały się
dwa.teksty: tekst przygotowany przez lorda Halifaxa
bujący ustalić punkty sporne między Rzymem 'a

pró

Canterbury

na odcinku eklezjologii i sakramentologii, tekst drugi był
wspomnianym juz apelem konferencji w Lambe tłu Podkreślono,
że w anglikańskiej teologii istnieją dość znacznie różnią
ce się natury; dyskutowano naturę Kościoła w świetle Sobo
rów Trydenckiego i Watykańskiego.
Na drugim spotkaniu postanowiono nie wchodzić w kwe
stie dogmatyczne, ale zastanowić się nad praktycznymi dro
gami zbliżenia obu Kościołów.
W trzecim spotkaniu wzięło udział czterech
przedstawicieli: ze strony anglikańskiej

Charles

nowych
Gore

/♦1932y^ reprezentujący inny niż Halifax nurt teologii an
glikańskiej oraz wybitny historyk dr Kidd /+1948/}ze strony katolickiej wziął udział Pierre Batiffol /znu. 1929/t
historyk Kościoła, oraz kanonik Hipolitę Ilemmer, patrolog.
Nie próbowano,fzjednoczyć” anglikanizmu z katolicyzmem, ale
szukać dróg do zdynamizowania istniejącego już w anglikaniżraie ruchu anglokatolickiego. Bardzo poważnie i wnikli
wie analizowano najstarsze świadectwa o prymacie św. Pio
tra.
Tymczasem widdomość o rozmowach w Malines
do szerokiej publiczności. Podał ją pierwszy
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dotarła
arcybiskup

Canterburyf Randall Davidson, w liście pasterskim z oka
zji Bożego Narodzenia 1923r. Mercier uczynił

to samo 18

stycznia 1924r* List Merciera stanowi bardzo ważny dokumont na tomat natury katolickiego apostolstwa na
jedności* Broni inicjatywy mechlitoUfcJ : przed
jącymi zarzutami, tłumaczy obowiązek i sens

rzecz
powsta

kolegialne

go obok jednostkowego autorytetu kościelnego.

Ostrzega

też przed tanim optymizmem co do rezultatów rozmów

pro

wadzonych w Malines.
Czwarte spotkanie było przygotowane bardzo staran
nie* Obie strony opracowały niezależnie od siebie

temat

"Episkopat i papiestwo z punktu widzenia teologicznego".
Tomu też zagadnieniu poświęcono wiele uwagi*

Materiały

zgromadzone i opracowane w związku z tym problemem

po

siadają pierwszorzędną wagę. Podczas czwartego spotkania
kard. Mercier odczytał studium przygotowane przez Lamber
ta Bea*duim;flŁ9Eglise anglicane unie, non absorbee” uza
sadniające'tezę o możliwości uznania pewnej niezależnoś
ci Kościoła anglikańskiego w wypadku zjednoczenia z Rzy
mem. Autor argumentował historią wzajemnych

stosunków

między Rzymem a Canterbury.
Kard. Mercier zmarł 23 stycznia 1926 r., 20 czerw
ca tegoż roku zmarł o.Portal. Mimo odejścia dwu

najwy

bitniejszych osobistości rozmów w Mechlinie, udało
zorganizować jeszcze jedno, ostatnie, jak się

się

okazało,

spotkanie /11-12 października 1926r./. Ze strony

angli

kańskiej przybyli lord Halifax, Kidd i Frere, ze

strony

katolickiej - mianowany po śmierci Merciera

arcybiskup

|B|

Van Roey, Batoffol i Hemraer. Nie podjęto żadnego

nowego
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r l

mu ograniczając się do przeglądu tego9 czego dotąd

dokonano*
Stanowisko Rzymu wobec rozmów mechlińskich

wykazy

wało sporo nieufności* Pius XI wypowiadał się wyraźnie za
dialogiem z prawosławiem, któro uważał za najodpowiedniej
sze do rozmów i najbliższe katolicyzmowi* Natomiast

ani

razu nie wypowiedział się wyraźnie i publicznie za rozmo
wami w Malines* 0 swojej przychylności poinformował kard*
Merciera jedynie za pośrednictwem kard* Gasparitw prywat
nym liście tegoż do prymasa Belgii* Oficjalnie Stolica Apostolska nie chciała angażować w tc rozmowy,nawet w naj
mniejszym stopniu, swego autorytetu* Przeciwnikom

spot

kań mechlińskich dało to całkowitą swobodę atakowania ich
m różne sposoby. Najostrzej wystąpiła przeciw nim
licka hierarchia angielska, która poczuła się

kato-

boleśnie

dotknięta: Belgia i Francja próbuje załatwiać sprawy

an

gielskie ponad głową Anglii! Kardynał Mercier musiał wie
le z tego powodu wycierpieć; W takiej sytuacji, po

jego

śmierci, nie mogło być mowy o dalszym kontynuowaniu

roz

mów mechlińskich*
Bardzo trudno jest właściwie ocenić znaczenie

oma

wianej inicjatywy ekumenicznej* Nie przyniosła ona raczej
żadnego doraźnego efektu* Stanowiła jednak wyraz żyjących
w anglikaniźmie i katolicyźmie tendencji zjednoczeniowych.
Wykazała, że dobra wola z obu stron pozwala na daleko

i-

dące zbliżenie* Ostateczne fiasko rozmów dowiodło również,
jak trudno czy wręcz niesposób prowadzić owocny dialog ekumeniczny przy braku zrozumienia ze strony najwyższych .
czynników kościelnych* Należy też zauważyć, że mimo
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naj-

lepszych intencji inicjatorów rozmów mechlińskich błędem
było pominięcie katolickiej hierarchii angielskiej,która
lepiej była zorientowana w specyfice mentalności religij
nej obu Kościołów w Anglii* Wykluczenie hierarchii angiel
skiej z rozmów skazywało je z góry na niepowodzenie*
W dniach 28-29 października 1966r. w czterdziesto lecie ostatniego spotkania mechlińskiego, zorganizowano w
Malines uroczyste nabożeństwo wspomnieniowe.

Odczytano

specjalne orędzie Pawła VI wydane z tej okazji*
Bi

3*

R u c h

lfU n a

S a n c t a "

/ R U S /

Nazwa "Una Sąncta" /zapożyczona z Credo/ czy "Ruch
Una Sancta” /Una-Sancta-Bewegung/ nie oznacza

jakiejś

jednej określonej akcji ekumenicznej* Jest nazwą

zbior

czą oznaczającą cały zespół teoretycznych i praktycznych
wysiłków zmierzających do zjednoczenia chrześcijaństwa ;
ruch ten wyrósł i rozwija się zasadniczo w kręgach kato
lickich, chociaż otwiera się na dialog i współpracę
chrześcijanami innych Kościołów, byle uznawały

Boga

z
w

Chrystusie*
W bardzo szerokim znaczeniu nazwą RUS określa

się

niekiedy wszelkie riioiiy zjednoczeniowe od podziału chrze
ścijaństwa w XVI w* W znaczeniu ściślejszym obejmuje się
tą nazwą ruchy zjednoczeniowe w XX w* również w

Kościo

łach protestanckiej np. Hochkircliliche Bewegungf oraz te
inicjatywy ekumeniczne, które doprowadziły do

powstania
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ŚRK * Zasadniczo jednak nazwę RUS wiąże się z katolickimi
■i

inicjatywami ekumenicznymi•
a

W e

P r a n e j

i

i

Bo

1 g i i . Przygo

towanie do dość ożywionego ruchu ekumenicznego na terenie
Francji

i

Belgii stanowiły rozmowy mechliuskie*

spotkań w Malines zbiegł się

z

początkiem

Koniec

ekumenicznej

działalności w Amay, a następnie Chevetogne.
Ekumeniczny ośrodek
t o g n e

w

A

a y

C h e v e

i

Założycielem klasztoru - centrum

-

ekumenicz

nego w Amay był o«Lambert Beauduin /I873-1960/f

benedyk-

kapł

die

cezjalnym* Wykładał teologię fundamentalną w

Anselmianum

w Rzymie* Był toż twórcą współczesnego ruchu liturgiczne
go*

1909 r.

podczas Harodowego Kongresu Dzieł Katolic

kich w Malines przedstawił program odnowy liturgicznej
parafiach* Wielo lat poświęcił na przygotowanie i
kację artykułów i dzieł propagujących odnowy

w

publi

oraz

ksiąg

liturgicznych w językach narodowych*
W 1921 r* spotkał się w Rzymie z grekokatolickim me
tropolitą Lwowa, A*R•Szeptyckim /+ 1944/* Stało się to okazją do zwrócenia uwagi na wielki problem
Beauduin

ekumeniczny*
loże

ode

grać poważną rolę w zbliżeniu prawosławia z chrześcijan stwem Zachodu* W tym czasie papież Pius XI zachęcał

do

wciągnięcia zakonu.benedyktynów w dzieło odnowy liturgicz
nej i ekumenicznej* 0 .Lambert postanowił więc założyć kla
sztor przeznaczony w sposób specjalny tym właśnie

celom*

Znalazł gorące poparcio kard* Merciera, na prośbę ktiregi
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przygotował studium o możliwości zjednoczenia anglikanizmu z katolicyzmem bez wchłonięcia Kościoła anglikańskiego
/kard* Herder odczytał to studium na czwartym

spotkaniu

w Malines 20 maja 1925 r . A Odtąd ekumeniczne zaintereso
wania o*Boauduin poszerzyły się o anglikanizm* Ojciec św*
otrzymał od niego konkretny program działania

na

rzecz

jedności /broszura f,Une oeuvre monostiąue pour lfUnion des
Bglisesft/e W 1925 r; o.Beauduin założył opactwo

w

Amay-

-sur-Mouśe, w diec. Liege. Już w następnym roku ukazał się
#

pierwszy numer istniejącego do dzisiaj kwartalnika ekume
nicznego pt». WI r e n i k o nłl /od greckiego ,feirene<vs
pokój7 zgoda; przeciwstawne do^polemika*9/*
M l

6

stycznia 1928 r. ukazała się enc* "Mortalium an

mos*9 ostrzegająca katolików przed udziałem w rozkwitają cym ruchu ekumenicznym z inicjatywy kół

protestanckich*

Inicjatywy te prowadzą - zdaniem encykliki - do

niebez

piecznego "panchrystianizmu", który poświęca doktrynę

na

rzecz wspólnego działania^*
Wielu odczytało encyklikę jako uderzenie w

dzieło

o.Beauduin. Pius XI wyjaśnił, że encyklika nie odnosi się
do klasztoru w Amay. Posądzenie i oskarżenia nie ustały *
Wówczas o.Lambert jeszcze raz wyłożył swoje poglądy w ar
tykule "Notre travail pour lfunion". Odwaga i

entuzjazm

dla wielkiej sprawy napełniły klasztor nowicjuszami* Ata
ki i oskarżenia wciąż nie ustawały. Poddawali się im prze
łożeni o.Beauduin, wskutek czego ton ostatni

zrezygnował

z przełoifeńotwa. Ponad 20 lat przebywał poza

granicami

kraju*

W latach 1929-30 odwiedził Czechy, Rumunię,

Buł

garię, Egipt, Palestynę, Liban, Turcję, Grecję, Górę Atos

- nawiązując kontakty ze środowiskami prawosławnymi i ka
tolickimi.

W 1930 r. wezwany do Rzymu musiał

tłumaczyć

się z powodu nowych oskarżeń. Doniesiono do Św* Oficfum o
jego projekcie kontynuowania drogą korespondencji dialogu
zainicjowanego w Malines. We Francji pełnił funkcję kape
lana zakonnic*

Poświęcił się dziełu odnowy liturgicznej.

W-1943 r. założył w Paryżu "Ośrodek pastoralno-liturgiczny", uczestniczył w licznych spotkaniach organizowanych
pr£ez francuskich ekumenistów*

W 1951 r. mógł powrócić do

swego klasztoru, gdzie otoczono go wielkim szacunkiem.Przy
jaźnił się z mons. Roncallim, którego odwiedził w

Sofii,

a. który go rewizytował w Amay. Zmarł w klasztorze

Cheve-.

togne, do którego przeniesiono ośrodek ekumeniczny z Araay^.
W-1939 r. centrum ekumeniczne w Amay zostało przeniesione
'
7:
v
f
Q
do Cheyetogne ; tam toż od 1946 r. wychodzi "Irenikon11 .
#
**
Pismo "Irenikon" podejmowało początkowo problematy
2b%% ■
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' * m

ł

•*

9

kę bardzo szeroką: historia, literatura, teologia wschodnia( od 1948 r# zawęziło swoje zainteresowania do tematy
ki ekumenicznej publikując artykuły autorów

katolickich,

prawosławnych i protestanckich.
•

\m

m

"i •

4f

Opactwo w Chevetogne urządza corocznie tygodnie stu
diów ekumenicznych zapraszając do współpracy

znawców za

gadnień ekumenicznych z całego świata, a przede wszystkim
z bliskiego Łowanium.
MI s t i n a*- ośrodek studiów nad Kościołem Wschod
nim. “Istina” jest nazwą dominikańskiego ośrodka

studiów

ekumenicznych w Paryżu. Założycielem jest dominikanin fran
cuski o. C.J«Dumont. Do niedawna ośrodek mieścił
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się

na

przedmieściu Paryża, /Boulogne-sur-Seine/; ostatnio został
9
przeniesiony bliżej centrum , Ośrodek wydaje od 1954 roku
kwartalnik pt,

"Istina”

oraz

miesięczny

biuletyn wVers

lfUnitę chretienńe" informujący o aktualnych

wydarzeniach

ekumenicznych, jak-również o ekumenicznej teologii.Począt
kowo ośrodek

koncentrował

się na sprawach Cerkwi rosyjs

kiej; od 1948 r. rozszerzył swe zainteresowania na

całość

problematyki ekumenicznej.
Seria studiów teologicznych "Unam Sanctam”, Pararelnie do ruchu ekumenicznego rozwija się

ekumeniczna

teologiczna. Zupełnie wyjątkową rolę odegrała

myśl

i nadal od

grywa seria cennych monografii pt,"Unam Sanctam”, Otworzył
ją o, Y,M,J,Congar w 1937 r,

dziełem

ozasadaćh katolic

kiego ekumenizmu, W ramach tej serii opublikowali

swoje

prace tacy teologowie, jak J,A,MBhler, H, de Łubac, Batif•
|
•
1 '
fol, Ł.Boyer, J,Leclercq, M,J. le Guillou, G.Baum, H.Kung,
czy J.HanSłr*^,'

.

.

.

Przegląd tematów podejmowanych w serii"Unam Sanctam"
pozwala stwierdzić, że centralnym zagadnieniem,które przy
kuwa najmocniej uwagę

teologów-ekumenistów,

zjologia, Ona zdaje się być węzłowym problemem
nym.

Charakterystyczna jest

też

Kościoła w świetle starożytnej

ekle

ekumenicz-

tendencja do rozważania

tradycji,

znaczenie dla dialogu z prawosławiem.
jący w serii "Unam Sanctam"

jest

stanowili

co ma

doniosłe

Teologowie publiku
zaczątek swego ro-

dzaju grupy ekumenicznej, której sekretarzem został J,Willebrands.

Chodzi tu o f,Conference Catholique pour les Que-

stioR Oecumeniąues” grupującą teologów

ekumenistów

kręgu

europejskiego* Zebrania odbywają się raz w roku lub nieco
rzadziej*
b*

W

N i e m c z e c h *

jający klimat duchowy dla RUS

Odpowiedni grunt i sprzy
w Niemczech przygotowali w

XIX w. Adam Mtthler /1796-1838/ oraz Mathias Joseph Scheebón /1835-1888/;

pierwszy przez swoją "Symbólikę"9 drugi

przez eklezjologię* W XX w* nie bez znaczenia była odnowa
teologii protestanckiej. Po stronie Kościoła reformowane
go wypowiedziała się ona najpełniej w dziełach

K* Bartha

/1886-1968/, po stronie Kościoła luterańskiego - W. St&h11
lina /I883 -/ * Bardzo pozytywny wpływ na rozwój myśle
.

nia ekumenicznego mieli inni teologowie:

A*

Rademacher

/zm, 1939/t Po Simon /1946/, R* Grosche^/Pilgernde Kirche,
1938; Et intra et extra, 1958/, M* Pribilla TJ /zm.l956/t
J* Lórtz /Reformation in Deutśchland/*
Ib

e

Teren niemiecki sprzyjał bardziej niż inne kraje pro
testanckie rozwojowi ekumenizmu, szczególnie na

platfor

mie teologicznej, ponieważ tam właśnie protestantyzm
chował największą zwartość /por* rozbicie

doktrynalne

za
i

organizacyjne protestantyzmu amerykańskiego/,posiadał spo
ro elementów tradycyjnych i wypracował dobrą teologię•Łą
czyła nadto chrześcijan konieczność przeciwstawienia

się

tendencjom faszystowskim oraz próbom wprzęgnięcia Kościo12
łów jego w służbę /Deutsche Christen/ * Kościoły chrześ
cijańskie w Niemczech w okresie władzy Hitlera przekonały
się w sposób bolesny o konieczności zgodnego

świadczenia

i oporu*
Na "otwartość11 niemieckiej
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teologii katolickiej

*

i

protestanckiej wpływał fakt wzajemnego kontaktu na pozio«
mie uniwersyteckim* Teologia protestancka miała swój

fa-

kultet w Heidelbergu, teologia katolicka w Monachium* Ty
binga posiadała wydziały obu teologii*
Zaraz po pierwszej wojnie światowej

pojawiła się w

Niemczech postać, która połączyła w jedno różnorodne dro=>
Ł

9

*

*

*•

bne inicjatywy i tendencje ekumeniczne
%

*

_

*

-

o*Max Joseph

•

Metzger* 0*Max Joseph Metzger /1887-1944/ - kapelan' woj
skowy, w 4917 ri założył Weltffiedensbund > vom

Weissen

Kreuz, /Światowy Związek Pokoju Białego Krzyża/

*^ Orga-

hizacja"ta przekształciłarsię w 1919 r* K Socidtaa Cbristi
Begis* Stowarzyszenie to założone w Graz, w Austrii-, >^ 0 stało szybko przeniesione na teren ttiemiec* Ideą przewod
nią Societatis Christ! Begis była praca na rżecz- pokoju:
w społeczeństwach, między narodami i między Kościołami* ‘
W 1927 r . Metzger uczestniczył w charakterze obser
watora w konferencji w Lozannie /wraz z o*Hermanem

Hoff

mannem/* Nawiązał też liczne kontakty z.Kościołem protes
tanckim, anglikańskim i starokatolickim*
**

•■i

■* 0%•

tlH*

^

W 1938 r* założył Bruderschaft Una Sancta

•*

/Bractwo

Una Sancta/, które bardzo szybko rozszerzyło się na tere•

I

^

&

nie Niemiec. Ideą, dla której zrodziło si, Bractwo,
skanalizowanie i uorganizewanie dużej

było

różnorodności kon

taktów protestancko-kr iolickich. Małe strumyki ruchu eku
menicznego zbiegły si, we wspólny nurt. Zdecydowanie
pierał ten ruch Friedrich Heiler.

Bractwo

po

pozostawiało

członkom całkowitą wolność wyznaniową i nie nakładało ja
kichkolwiek zobowiązań zewnętrznych* Do obowiązków człon

139

ków bractwa należało modlić się o pokój między chrześcija
nami oraz pracować nad zbudowaniem i utrzymaniem zgody*
Działalność Metzgera nie podobała się władzy

hitle-

rowskiej* Kilkakrotnie aresztowano go na krótki okres,

aż

wreszcie skazano na śmierć wza zdradę” /pacyfizm/* Straco
no go 17 kwietnia 1944r. Wskazuje się na niego jako na pier
wszego męczennika pokoju i ekumenizmu*
Głośny stał się list Metzgera do papieża
napisany w więzieniu jesienią 1939r* Trudno

Piusa

XII

rozstrzygnąć,

czy faktycznie list ten został wysłany do Ojca Świętego^czy
też mamy do czynienia z utworem literackim w formie

listu

do papieża* Niezależnie od tego nlistff Metzgera należy

do

najpiękniejszych tekstów ekumenicznych* Odsłania on główne
1
idee Metzgera na temat jedności Kościoła * W zakończeniu
proponuje zwołanie soboru powszechnego,który by podjął pró
bę położenia końca rozdarciu*
RUS nie zakończył swej działalności wraz ze śmiercią
Metzgera. Kontynuował swe inicjatywy najpierw pod
kiem bezpośredniego następcy Metzgera, o*Matthiasa

kierun
Łarosa

/zm* 1965/t a później - Dom Thomassa Sartory,ego. Pierwszy
rozwinął problem zasad ekumenizmu /"Schttpferischer
Konfessionen”, 1950/,

drugi dał próbę zastosowania ich do

ruchu ekumenicznego /"Die oekumenische Bewegung und
Einheit der Kirche”, 1955/* Bractwo przestało mieć
ter niemal wyłącznie modlitewny i stało się ruchem;
Una Sancto

die
charak
Ruch

w sensie ścisłym* Wkrótce po wojnie RUS zorga

nizował szereg spotkań i kongresów, m*in*

w Stuttgarcie w

19^7r* W związku z tym spotkaniem pozostaje dzieło
Adama,*Vers l9unite chretienneA/1949/*
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Friede

Karla

W okresie powojennym RUS stracił nieco na swej popu* *
larności /zmniejszenie się aktualności sprawy pokoju,która
przedtem dominowała/, pogłębiło zat%* swe nastawienie eku
meniczne , Obecnie RUS związał się ściśle z

działalnością

ekumeniczną benedyktyńskiego opactwa w Niederalteich,w Ba
warii •
Thomas Sartory rozpoczął w 1953 r® publikację
talnika wUna Sanctatf

kwar-

, który jest organem ruchu,Nadto pu

blikowano ulotki informujące o aktualnościach w ruchu eku
menicznym* Dały one początek poważnemu przeglądowi

teolo

gicznemu / 1950 / v na tiśaeh któirage spotykają się
autorzy
BU •
16
protestanccy i katoliccy? "Catholica” * Za fundatora tego
kwartalnika uchodzi Robert‘Grosche#
RUS nie obejmuje całego ruchu ekumenicznego w Niem czecłu Poza nurtem US stoi tfHerder-KorespondenzfV9miesięcznik poświęcony informacji i dokumentacji, który wiele uwa
gi poświęca sprawom ekumenicznym.
Całością katolickiego ruchu ekumenicznego w Niemczech
kieruje z ramienia episkopatu NRF Lorenz Jaeger,Bff>
€7 bp Paderborn« Założył on instytut ekumeniczny Jana Adama Mtfhlera

rozwijający studia nad problemami ogóInokumeniczny-

mi z wyraźnym nastawieniem na dialog katolicko-protestancki, Instytutem kieruje Hans Kling®
Należy wspomnieć o powstani«,.jL43^6 r,

fłEvange lisch

und Katholisch Okumenisch Arbeitskreis" - pod

protektora-

tem arcybpa Jaegera oraz bpa St&hlina, Grupie tej

przewod

niczyli kolejno: E, Schlink, P, Simon, J* Hbfer,

H* Volk.

Interesuje się przede wszystkim sprawami teologicznymi/ter-
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B

%

minologia obu teologiit protestanckiej i katolickiej/.
c.

W

i n n y c h

k r a j a c h .

HojjmsU# sta

si$ pierwszym krakam, w którym odbywały się popularne,or
ganizowane przez wiele parafii, spotkania katolików z pra
wosławnymi w celu wspólnych uro&litw. Ogromna część ducho**
wieństwa jest zaangażowana w ruchu ekuranicznym. Na uwagę
zasługuje podjęcie akcji ewangelizacyjnej w tych rejonach
4

»

* •I

i

sł

*

«I

f

kraju, które kiedyś były kalwińskie0 a uległy dechrystia«
9

nizacji* C&ł<DŚ<8ią m & t a ekumenicznego kierował z ramienia
o

■

.

j

1 ♦'

%

m *

%
i ^

1

«

*

«f *

« *

•

episkopatu holenderskiego bp J«\fiIle brandę 9kie ruj ąey również europejską grupą "Conferonee eatholique pour les que«
(Bk

stions oecuffleniąues*# t&taioje wiele ośrodków spotkań duchewieństwa holenderskiego Kościoła reformowanego oraz Ko
ścioła, katolickiego« 1*a sarcfeególną uwagę zasługuje

Łaren

/blisko Hilwersin/^thnin^tą kieruje o#Radboud Wello’
W Nijmegen istnieje instytut studiów bizantyjskich
publikujący od.1948 r# kwartalnik "Het Chrstelijk

Oosten

en Hereninung"* Obok problematyki Kościoła prawosławnego
informuje o aktualnych sprawach ekumenizmu światowego#Ka
tolicki uniwersytet w Nijmegen
<
Ę
I•>

m

® **

ł —

*

jako pierwszy na
*■

*,

¥ ' ł»

T*

utworzył katedrę studiów protestantyzmu®

.i-

świecie

.• ^

Prof® W# 11® Van

de Pol prowadzi wykłady z "fenomenologii protestantyzmu"#
Holendrzy podchodzą do ekumenizmu bardziej praktycznie ftiż
ich niemieccy i francuscy sąsiadzi o Co ci rozważają i roz
wiązują teoretycznie, Holendrzy próbują w bardzo

zróżni ■=>

cowany sposób wprowadzić w życie#
We Włoszech w 1939 r®

0* G. Rossi założył stowarzy

szenie apostolskie "Pro Civitate Christiana",
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które

po-

stawił* sebie za cel zapoznawanie si§ z doktryną
braci odłączonych.

Dążyło

de

i życiem

tege celu peprzez referaty,

spotkania traz popularyzację odpewiedniej literatury.V 19^3
#

reku pewstał związek esób świeckich "Feeelarini” dąftąey de
V

-*

' _

*

-

jedności międzyludzkiej w duchu wielkięj prostoty i

^ *»• ,

*.

«•

ubós

twa* Bp J #B, Montini i o.Boyer TJ założyli w 19|0 r» tt0gEta ~/*'' V*: ■■:.
f
"•**
\‘
*9& •
iV•' |\£i
nisko* Unit&s19 /Foyer Unit&s/ z organem "Unitas*1 • 11Ognis
ko Unitas11 ‘stanowi centrum ekumenicznych-spotkań i .dialogu.
V

- W Anglii powstała grupa robocza ió rozmów ekumeniczh

■"’

*

.

"far?

THWF.frB^<

,

'x£‘X'‘& i & ? :

nych, na czele której stoją D,H»lly /Ozford/ i O.M.Bevenot
TJ /Heytrop“College/. Grupa ta powst&ła z inicjatywy kard.
■P*

*

* **

ii, * '* *

*

'% .

Flśeńana oraz‘anglikańskiego prymasa Ramseya.

-

§

Odbyła kilka

konferencji: Rzym /1997/t Cambridge /1958/,' Asyż

/1961/ »

Oxford /1962/.
W USA bardzo wcześnie utworzono specjalną Komisję episkopatu do spraw jedności chrześcijan, która

stała

się

wzorem dla podobnych komisji w innych krajach*

Przewodni

czącym został G.Baum.
W

4.

O k t a w a

m o d l i t w

o

j e d n o ś ć

Leon XIII w 1895 r. polecił odprawić nowennę modlitw
przed uroczystością Zesłania Ducha świętego m.in.w tym ce—
<|j

• 4

luf aby przyśpieszyć pojednanie braci odłączonych. Myśl

o

i %

modlitwie za jedność chrześcijaństwa przyświecała

również

Plusowi XI, który zachęcał benedyktynów do stworzenia spe
cjalnego centrum ekumenicznego.Powstałe z inicjatywy papie-
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ża centrum liturgiczne-ekumeniczne w Amay-sur-Meuse wielką
uwagę zwróciło na modlitwę w przekonaniu, że nie można na
wet marzyć o faktycznym zjednoczeniu bez długotrwałego psy
chicznego i modlitewnego przygotowania. Opactwo w Amay po
święciło dwa okresy w roku modlitwie o jedność:

nowennę

przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego oraz

oktawę

między uroczystością Katedry św. Piotra a świętem Nawróce
nia św* Pawła /18 - 25 styczeń/. Jeśli pierwszy okres wią
że się z poleceniem Leona XIII, to drugi należy łączyć

z

inicjatywą dwu duchownych anglikańskich: Spencera Jonesa
/1857-1943/ i Levisa Wattsona /I863-19*0/. Obaj 1908r.zai
naugurował i praktykę oktawy modlitw o jedność

w

styczniu

każdego roku. Jones był Anglikiem. Jemu przypada autorstwo
projektu modlitw o jedność z Rzymem. Wattson wybrał

czas

tych modlitw. Jones do śmierci pozostał w anglikaniźmie, w
którym szerzył wspomnianą praktykę. Wattson, Amerykanin,
przeszedł na katolicyzm w końcu 1908r. Założył

zgromadze

nie zakonne i pod imieniem o.Pawła zaprowadzał oktawę sty
czniowych modlitw w kręgach katolickich. Miały na celu naI wrócenie do Rzymu wszystkich .chrześcijan

odłączonych. Za-

\ chęcali do tej praktyki Pius X, Benedykt XV i Pius XI.

Za właściwego apostoła Oktawy modlitw o jedność
chodzi

u-

słusznie ks. Paul Couturier /1881-1953/# Był księ-

dżem diecezjalnym należącym do diecezji liońskiej i profe
sorem matematyki w jednym z instytutów Lyonu.

Miał liczne

okazje do kontaktów z prawosławnymi. 0 przyszłym zaangażo
waniu w ruch ekumeniczny zadecydował jednak przede wszyst
kim pobyt w opactwie w Amay w 193&r. Tam właśnie

zdecydo

wał, że należy wprowadzić w Lyonie oktawę modlitw o
ność chrześcijaństwa.
144
,

jed

O,

Couturier doszedł do wniosku, że oktawa modlitw

jedność w realizacji Wattsona, aczkolwiek towarzyszyły jej
błogosławieństwa papieży, straciła swój najgłębszy

so ns

pierwotny - modlitwy chrześcijan o jedność, stała się
tomiast oktawą modlitw katolików o powrót braci

na

odłączo

nych do Rzymu* Należało oktawie modlitw przywrócić jej au
tentyczny* s®ns<> Modlitwa za braci odłączonych winna

stać

się modlitwą z braćmi odłączanymi o jedność, jakiej

Bóg

chce i środkami
awiał

wystarcz

ani modlitwa katolicka, ani modlitwa prawosławna.

ani modlitwa anglikańska, ani

odlitwa protestancka*
„19
trzebne są wszystkie i wszystkie razem

Po-

Ideę oktawy modlitw o jedność chrześcijaństwa począł
intensywnie i z wielkim powodzeniem szerzyć przez kontakty
osobiste, artykuły i wyjątkowo obfitą korespondencję*
woli przyjęła się nowa nazwa? "Tydzień Powszechnej

Po

Modli

twy Chrześcijan o Jedność Chrześcijańską"• "Tydzień"

w u-

jęciu o*Couturiera przyjmował się najpierw w większych mia
stach Francji* W 1936r* zatwierdził go synod Kościoła
formowanego we Francji« Dość chętnie przyswoiły go

Re
sobie

|n

Niemcy przygotowane do tego duchowo poprzez RUS;

podobnie

znalazł uznanie w kołach anglikańskich* Wkrótce przyjął się
wśród luteranów szwedzkich i holenderskich*
Spod pióra o*Couturierawyszły m.in* dwie

broszurki:

Raprochements entre les chretiens au XX° siecle /1944/

i

L ’Unite chretionne et la priere /wznowione wyd* w 1955r*/*
Wyłożył w nich swoje pogłębione poglądy ekumeniczne

przy-

I

pominające bardziej "Dekret o ekumenizmie" niż ówczesne oficjalne stanowisko magisterium Kościoła odnośnie
cepcji jedności chrześcijaństwa*
v

.<

C. * :■

do kon
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"Tydzień Modlitw99 posiada ogromne znaczenie nie tyl
ko na płaszczyźnie nadprzyrodzonej, ale również

psycholo

gicznej » Dzięki niema następuje powolna.ale głęboka zmiana
klimatu panującego między Kościołami chrześcijańskimi*

P r z y p i s y

1
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Ruch #ksfordzki znany jest także pod nazwą pftzeizmu od
nazwiska Puseya9 rytualizmu i trakt ar iani zmu /od p o 
czytnych "Traktatów na czasie", w których pionierzy te
go ruchu publikowali wyniki swych studiów nad konfron
tacją aktualnej struktury Kościoła z nauką i życiem
chrześcijaństwa pierwszych wieków* Trzeba przyjąć, że
działalność Newmana wpłynęła na zainteresowanie Rzymu
sprawami zjednoczenia chrześcijaństwa* Ta bowiem myśl
leżała u podstaw działalności ruchu oksfordzkiego,któ
ry zmuszał do zainteresowania i zajęcia jakiegoś sta
nowiska* Newman wychodził z założenia /zanim przyjął
katolicyzm/, że Kościół żyje w trzech rozgałęzieniach
/teoria trzech rozgałęzień/: katolickim, prawosławnym
i anglikańskim* Anglikanizm.miał stanowić viam mediam.
W tym pierwszym okresie swej działalności Newman nara
ził się bardzo swym anglikańskim przyjaciołom i prze
łożonym zbyt pozytywnym stosunkiem do katolicyzmu,
a
przede wszystkim mocnym akcentowaniem znaczenia kapłań
stwa sakramentalnego* Po przejściu na katolicyzm stał
się dla pasterzy nowego Kościoła takim samym problemem
i pełną niepokoju troską, m.in* dlatego, że podkreślał
znaczenie laikatu w Kościele* Episkopat angielski nie
rozumiał, i ni* bronił wielkiego konwertyty* Sypały się
oskarżenia, a nawet pamflety* Miało to jednak i dobrą
stronę, gdyż bez tego nigdy nie napisałby
wspaniałej
"Apologia pro vita sua", którą to książką podbił^erca
angielskich czytelników* Opublikowanie w
"Ramblerze"
artykułu o roli świeckich w Kościele stało się dla nie
go "samobójczą operacją"* "Uszy katolickie" nie mogły

słuchać słów, które zdawały się w sposób oczywisty ata
kować kapłaństwo sakramentalne i głosić protestanckie
teorie o kapłaństwie wiernych^ Pius IX stał się nieuf
ny w stosunku do Newmana. On sam musiał zamilknąć na ja
kiś czas# Nie odwołał jednak tego9 co napisał*
"Gdyby
na jakimś bankiecie poproszono mnie o wzniesienie, dwu
toastów, pierwszy wzniósłbym za czystość mojego sumie
nia, drugi za pomyślność papieża" powiedział podkreśla
jąc wolę wierności swym przekonaniom* 0 niepokoju,z ja
kim Rzym wsłuchiwał się w g'.os angielskiego konwertyty,
świadczy zdanie z listu Talbota, współpracownika Piusa
IX, do Manninga: "Jeżeli w porę nie przykrócimy wodzy
świeckim w Anglii, zawładną oni Kościołem katolickim i
zechcą nim rządzić zamiast Stolicy Apostolskiej i Epis
kopatu £..jJ Czym powinni zajmować się ludzie świeccy?
Polowanie, strzelnica, szpital - oto domena ich
dzia
łalności; to rozumieją i na tym ssę znają* Ale nie mają
prawa mieszać się do spraw Kościoła, zaś afera Newmana
jest sprawą dotyczącą jedynie Kościoła
Doktor New
man jest najniebezpieczniejszym człowiekiem w Anglii;
zobaczycie, że obróci świeckich przeciwko wam"*Za Coulson nem w wyd* art* Ramblera przez G.G.Champana /196l/
s*4l-42* Por* J*Guitton, Kościoł współczesny, Warszawa
1965, s* 7-15•
2

ASS, 29 /1896/97/ 198 nut Leo XIII, Acta, ed.Romae, 16,
267 nu| ed* Br* 6 , 204 n. Fragment: Denz*
15M§/19631966/{ BF, s* 573-574.

3

BF, s* 574. Leon XIII powołuje się na wcześniejsze do
kumenty: list Juliusza 111 do kard. Reginalda Pole
/8
III 1554/, list kard. Reginalda Pole do bpa w Norwich
/29 I 1555/t list Pawła IV "Praeclara carissimi" /21 I
1555/* br0 ve Pawła IV /30 X 1555/. Jako wa ny argument
przytacza stałą praktykę Kościoła katolickiego,
który
bezwarunkowo udzielał święceń wracającym do Kościoła
rzymskiego księżom anglikańskim*

4

J*Łell w następujący sposób charakteryzuje RUS: wyraża
on tęsknotę za jednością - przede wszystkim
Kościoła
katolickiego* Powstał w okresie międzywojennym* Zaini
cjowały p*o ruchy zjednoczeniowe szczególnie między an
g l i k a m i i Katolikami od 1864 r. Duchowa łączność roz
wijała się w łlochkirchliche Bowegung, którego pierwszy
147

organ nosił nazwę "Una Sancta"9 w ruchach ekumenicz
nych i w ruchach młodzieżowych oraz socjalistycznych
po pierwszej wojnie światowej, w ruchach pokojowych,
antyrasistowskich, antymaterialistycznych i kultural
nych* Po stronie katolickiej, wobec negatywnej posta
wy Stolicy apostolskiej w stosunku do ruchu ekumenicz
nego RUS, przejawiał się on w odnowie liturgicznej9
biblijnej oraz w działalności laikatu, jak również w
próbach nowego spojrzenia na Lutra i Reformację* Na
stępnie autor informuje o M*J.Metzgerze, Hochkirchliche Bewegung aaccbpa Jaegera.i bpa St&hlina, o inge
rencjach Św, Oficlum,.o Instytucie J*A*MQhIera w Pa
derborn, zapowiedzi soboru, opactwie w Niederaltftich,
w czasopiśmie "Una Sancta11* J.Lell., lina Sancta Bewe
gung, w RGG VI,1117-9# autor.podaje dalszą literaturę*
5

o nie bez AAS{20 /1928/ 5-16; zwłaszcza s. 7 i 12
pieczeóstwie panchrystianizmu* >fInceptum interea istud tam actuose provehitur ut multifariam sibi civium
assensum conciliet, et ipsos complurium catholicorum
animos spe capiant alliciatque talis officiendae unionis quae cum Sanctae Matris Ecclesiae yotis congruere
videatur, cui profecto nihil antiquius quam ut devios
ad gremium suum filios revocat ac reducat. Verum sub
horum illecebris blandimentisque verborum error latet
sane grayissimus, quo catholicae fidei fundamenta penitus disiiciuntur19* Tamże 7» Błąd "panchrystianistów”
ma polegać na dążeniu do jedności za szkodą dla praw
dy* Tamże, 12o

6

D»0«Rouseau. In memoriam: Dom Lambert Beauduin /1873
3- 2 0 *
-1960/9 "Irenikon”, 33/1960/

7

Adres: Monastere Benedictin, 5395 CHEVET0GNE Belgique

8

"Irenikon" początkowo był miesięcznikiem; od 1929 r
stał się dwumiesięcznikiem, od 1946 r
kwartalnikiem*

9

Adres; CMrtre IST
ris XIIIe , France

10
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9

Rue de la Glaciere, 75

Publikacje z serii "Unam Sanctam" ukazują się w:
Editions du Cerf, 29 Bd de Latour-Mauburg, Paris
ria obejmuje następujące pozycje:

Pa-

Les
Se-

Y.M.J. Congar, Chreiiens desunis; J.A.Moehler,L9Unite
dans l9figlise; H. de Lubac, Catholicisme* Łes aspects
sociaux du dogme; Mgr. Batiffol, Cathedra Petri;A.Gratieux9 Khooiakov et le mouyement alavophilef t.I: Łes
hommes; A.Gratieux, Khomiakov et le inouyement slavo—
phile, t. II: Łes doctrines; A.Gratieux, Preface de G.
Samarlne aux-oeuvres theologiąues de Khomiakay; Y.M.J.
Congar, Esąuisses du mystere de l9figlise; Saint Cy prien^ De 19unitę de l9figlise catholiąue^ L. Cerfaux9
La theologie de l*figlise suivant saint Paul; L.Bouyer,
L ’incarnation et 1fEglise-Corps du Christ dąns la the
ologie de saint Athanase; J.Lecelrcq, La vie du Christ
dans son Ćglise; G #Bardyr La-theoloęie,de l9Eglise,
de saint Clement de, Roiae a. saint Irenee; G.Bardy, La
theologie de l*Eglise, de saint Irenee £u Cdncile de
Nicee; M.J.Scheeben, Le Mystere de 1’Kglise et ses sacrementsjDom Vonier9 l9Esprit et l9fipouse: P .Nautin9
Je crois.a i9Esprit-Saint dans la Sfiinte Ęglise pour
la resurrection de la chaire; Y. de Montcheuil, S.J..
Aspects de l9EMglise; F.Dyornik* Le schisme de Photius;
Y.M.J. Congar, JTraie ęt.fausse Reformę dans l9£gliso, .
J.Colson, L9fiveque dans les communautejs promitiyes.
Traditions.pauliniennes et tradition johanniąues dś
l9episcopat; C.Cantaloube, La Reforme en France vue
d9un yillage cevenol; Y.M.J._Congar Jalons.une theo
logie du lai*cat /wyd. 2./; . A* G. Martimort, Le gallicanisme de Boussuet; A.Gratieuxf Le mouvement siar
vophiie a la veiile de la Reyolution. Dmitri A.Khomiakoy; C .J . Dumont. Les yoies de % l9Unitę
chretien*x
1
A
ne; L . Boyer, . Du protestantisme a l9Eglise; Pretres
d9hier et d9aujourd9hui; H. Rahner, Marie .et 19fig
li se • Dix meditations sur la vie spirituelle; Car
dinal J.H. Newman, Pensees sur LfEglise5 Saint Augustin9 Le viśaęe de l9Źglise; Dora J.Leclercqf L*idee de la royaute du Christ au .moyen-age; M. J • .Le
Guillou, Missio et unitę, t. I-II; L9Ecclesiologie%
au XIX0 siacie; G. Baum, L ’Unite .chretienne dfapres
la doctrine des papes de Leon XIII a Pie XII; H.Kung,
Cocile et retour a l9unite; J. P. Turrell, La theo
logie de l9episcopat au premier conęile du Vatican;
Problemes de l9autorite; L9episcopat et l9Ćglise u-,
niyerselle; J • Hamer, L9figlise est une comraunion;
Y.M.J• Congar, Sainte Źgjise. Ćtudes et approches ecclesiologiąues; S. Tavard, Ecriture ou Ćglise; J.Col—

•

9

*

’

*

j C p ’

^

w

w%
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n

s

son, L*episcopat catholiąue: Collegialite et primaute
dans les trois premiers siecles; J.M.R. Tillard,L9Eucharistie, Paąue de lfĆglisę; H . Feret, Y. Frontier 9
L 9Ćgliso dans l9oeuvre du Pere Lacordaire; K . Delahaye| Ecclesia Mater chez les Peres des trois premiers
siecles; R. Schnackenburg, ŁfĆglise dans le Nauveau
Testament; A, Ganoczy, Calvin theologien de 1‘Źglise^
et du ministere; Fi Dvornik9 Byzance et la primaute
romaine; Y,M.J, Congar,%Chretiens en dialogu?, Contributions catholiąues a 19oecumenisrae; Vatięan II,
La Constitution apostoliąue sur 1’Eglise "Lumen Gentiumr?0 Texte latin et traduction francaise par P, Th,
Camelot; G e Barauna, L• Cerfaux, M. B . Chenu i in.,
L*Źgl ise de Vatican II; G, Tavard, La poursuite de
la catholicite, Ćtude sur la pense#anglicane; L,Cerfaux, La theologie de l9Ćglise suivant saint Paul
/nowe wyd, powiększone/; L. de la Potterie,^S, Lyonnet, La vie selon l9Esprit, condition du chretien;Dom
de Vooght, Les pouvoirs du concile #8 l9autorite
du
pape au Concile de Constance; Y»M,J, Congar, J , Du —
pont i in.9 La collegialite episcopale, Histoire
et
theologie; 0, de la Brosse, Lę pape et le concile,La
comearaison de leurs pouvoirs a la veille de la
Ref rme; Maximos IVf Card, Lercaro, Y.M,J. Congar i in«,
fSglise et pauvrete.
11

Wiele zasług położył na polu odnowy życia liturgicz
nego w Kościele luterańskim /był profesorem teologii
pastoralnej w MUnster, a w latach 1945-52 biskupem ewangelicko-luterańskiego Kościoła w Oldenburg/,W 1931
roku wraz z K, B, Ritterem założył Evangelische Michaelsbruderschaft /Ewangelickie Bractwo św, Michała/,
Dzieła jego są przepełnione duchem ekumenicznym,

12

"Niemieccy chrześcijanie" powstali w kwietniu 1933r«
Naczelną władzę objął "biskup Reichu" Ludwig Mttller
/1883-1946/, Ogromna część luteran opowiedziała
się
za tą narodową postacią chrześcijaństwa. Katolicy rów
nież do niej przystawali. Opornych prześladowano, co
wzajemnie łączyło prześladowanych. Honor niemieckiego
chrześcijaństwa uratowała tzw. Deklaracja /czy Pro test/ Barmeńska z 31 maja 1934r, wypowiadająca stanow
cze "nie" wobec nowej sytuacji.
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13

Nazwa francuska: Ligue de la Croix Blanche /Drzewo
Białego Krzyża/#

14

Obszerne fragmenty tego listu zob*: Unitę chretienne et tolerance religieuse, 1950, s*279-84.
Pełny
tekst /lecz w przekładzie angielskim/: Lilian Ste
phenson! Max Losf Metzger, 1952, 44-55* Metzger jest
zdania, że najpoważniejsze trudności na drodze do
zjednoczenia chrześcijaństwa nie leżą na terenie
dogmatyki: "Według mojego zorientowania się odnoś
nie do mentalności tych, którzy stoją poza Kościo
łem, mogę powiedzieć, że nie są to różnice dogmaty
czne, ale raczej trudności natury duchowej,
które
utrudniają zbliżenie się Kościoła katolickiego in
nych wspólnot"*
Istotę problemu ekumenicznego Metzger
widzi w
sposób następujący: "Nic zatem nie usunęłoby skutecznie tych uprzedzeń /Metzger mówił wyżej, że bracia odłączeni widzą w Kościele katolickim wiele py
chy, która nie pozwala im się zbliżyć do katolicyzmH/ $ ułatwiając przez to odłączonym od nas wspólno
tom religijnym duchowe zbliżenie się do nas,
jak
szlachetna, pokorna i płynąca z serca postawa wszy
stkich biskupów i pasterzy, mimo ich odpowiedzial
ności za pełnienie funkcji apostolskich, a nawet z
powodu tej odpowiedzialności* Kto zapoznał się bli
żej z wewnętrznym rozwojem Kościołów od nas
odłą
czonych, uzna za prawdę, że. różnice dogmatyczne,
niezależnie od tego, jak bardzo były poważne i do
niosłe, nie stanowią dzisiaj głównej przeszkody do
zjednoczenia* 0 wiele ważniejsze jest duchowe
na
stawienie każdej ze stron* Tutaj nie można rozstrzy
gać mówiąc po prostu o prawdzie z jednej, a błędzie
z drugiej strony* Chodzi tu bowiem często o napię
ci* /tendencję/, które mogą się rozładować tylko uniwersalnością jedynego Kościoła, a więc: Bóg czy
człowiek? Chrystus czy Kościół? Słowo pisane czy
Tradycja? Łaska czy uczynek? Prawo czy wolność?
Sprawiedliwość czy miłość? Litera czy duch?
Prawo
czy ewangelia? Religia sakramentalna czy religia du
chowa? Ludowa, pobożność czy wielka mistyka? Kościół
narodowy czy Kościół powszechny? Rzeczywiste różni
ce zadomowiły się raczej w opiniach teologicznych i
w kościelnej dyscyplinie niż w»' wierze objawionej
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raz jeden dla wszystkich,* stosunku do której Koś
ciół jako utwierdzenie i fundament prawdy nie może
pozwolić sobie na koncesje* Jest więc oczywiste, że
głęboka pokora oraz pełna sympatii miłość są wyjąt
kowo niezbędne w dyskusji nad tymi problemamit chy
ba że wolimy wiązać się z naszymi osobistymi
opi
niami oraz z rozwojem historycznym, co - aczkolwiek
głaszcze nasze ludzkie uczucia - wymaga jeszcze prze
egzaminowania pod kierunkiem Ducha Świętego'1* Za G*
Tavard9 Petite histoire9 s*138-9*
15

"Una Sancta", Zeitschrift fllr ttkumenische Bewegung*
.Kyrios-Yerlag Gmbh Meitingen bez Atsburg*
■

16

f>Catholica"* Vierteljahres Schrift fttr bkumenische
Theologie /początkowo: fUr kontroyers-Theologie"/*
Paderborn, Johann Adam Mtthler-lnstitut /od 1959 r*:
Aschendorff, MUnster Westfalen*

1?

Johann Adam MBhler-Institut fllr dkumenik, D 479 Pa
derborn, Leostrasse 19a. Tel* /05257/ 4644 NRF*

18

"Unitas" wychodzi w języku włoskim, angielskim i
francuskim. Edycję francuską objęli 00* assumpcjoniści, edycję amerykańską - kongregacja z Graymoor,
założona przez o. Pawła /Lewis Wattson/* Ed* amery
kańska: "Unitas”. International (parterly Review of
Ecumenism* The Unitas Assocuiation Garrison, N. Y*

19

Cyt. za M* Willain, LfAbbe Paul Couturier,
de lfunite chretienne, 1957f 57»

\
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Z A K O Ń C Z E N I E

Historia ruchu ekumenicznego odsłania niezwykle po
ważne trudności, które oddalają dzień pełnego

spełnienia

się modlitwy Chrystusa o jedność, notuje niemałe

osiąg -

nięcia na drodze ku jedności, pozwala też wysunąć

pewne

postulaty pod adresem pracy ekumenicznej na dziś

i

na

jutro*
Trudności można zgrupować w trzy rodzaje: psycholo
giczne, historyczne i teologiczne* Sobory Łioński

II

i

Florencki wykazały, że nie względy natury teologicznej’sta
nowią największą trudność* Teologowie zdołali się

z nimi

uporać* Można dyskutować9 czy teologowie prawosławni szcze
rze podpisywali dekrety* Wydaje się, że nie należy podpisujących posądzić o nieszczerość. Ci, którzy nie :godzili
się na proponowane formuły unijne, nie podpisali, ale ta
kich było naprawdę niewielu* Ogromna większość zgadzała
się, że różnice leżą nie na płaszczyźnie wiary,
planie pewnych interpretacji teologicznych*

ale

na

Jeśli zatem

zawarte unie okazały się nietrwałe, przyczyn należy

szu

kać poza teologią: w psychice i historii, które wzajemnie
się

warunkowały* Odmienność struktury psychicznej chrze

ścijanina Wschodu i Zachodu rysowała powoli różnice 4 anty
patie między Konstantynopolem i Rzymem*

Odmienność

talności i różnica kultur determinowały w pewien

men
sposób

historię stosunków między Kościołami* Z drugiej strony fak
ty historyczne /wzajemne krzywdy, wynoszenie się
ponad drugich, brak miłości, nie ewangelicznie

jednych
rozumiana
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chęć predominacji, wiązanie się z różnymi władcami świec
kim^ rozbieżność interesów politycznych i ekonomicznych/
kształtowały psychikę*

Rozdarcie narastało powoli i nie

ubłaganie* Stawało się faktem,zanim je spostrzeżono* Pró
by przywrócenia jedności nie są w stanie

przeskoczyć

trudności, nie łatwo bowiem zmienić psychikę i

te

wymazać z

ludzkiej pamięci historię*
Ruch ekumeniczny posiada jednak poważne osiągnięcia.
Coraz powszechniej chrześcijanie rozumieją potrzebę zjed
noczenia* Różnie je pojmują, ale poczynają za nią tęsknić,
a wielu zdecydowało się poświęcić mu wszystkie siły

wraz

z życiem* Po drugie - całe chrześcijaństwo /wszystkie Ko
ścioły i niemal wszystkie denominacje/ zjednoczyły się

w

modlitwie o jedność chrześcijaństwa* Po trzecie - chrześ
cijaństwo jednoczy się coraz ściślej w praktycznym

dzia

łaniu na rzecz pokoju, sprawiedliwości, równouprawnienia,
walki z głodem itd* W znacznej też mierze usunęło gorszą
cą rywalizację na terenach misyjnych* Po czwarte - osiąg
nięto już minimum jedności doktrynalnej dzięki
niu w ramach ŚRK tzw* bazy doktrynalnej, chociaż
katolicki nie należy do Rady, jak najbardziej

uzgodnie
Kościół
przyjmuje

doktrynę streszczoną w Mbaziew*
Z dotychczasowych doświadczeń ruchu ekumenicznego
można sformułować następujące postulaty pod adresem bliż
szej i dalszej przyszłości:
a/ należy kontynuować wysiłki w celu.wzajemnego zbli
żenia zarówno całych społeczności kościelnych,

jak

też

poszczególnych jednostek* Mają one sens, zmieniają bowiem

15*

klimat na1lepszy, usuwają powoli nieporozumienia,

niosą

głębsze spojrzenia na sprawę, ułatwiają krytyczne widzenie
siebie i dostrzeganie wartości chrześcijańskich u drugiego*.
Rośnie braterstwo i chrześcijaństwo;
b/ należy dowartościować, popierać i podejmować eku
meniczne inicjatywy jednostek i grup nie formalnych*

Oka

zuje si§, że wszystkie prosperujące dziś instytucje ekume
niczne wyrosły z drobnych inicjatyw jednostek

czy

małych

grup "szaleńców bożych". Zgromadzone niewątpliwie z charyz
matów zdumiewają dynamiką i osiągnięciami, których nie ro
kowały najskromniejsze z reguły początki * Jest to znak cza
su, który zachęca do rozbudzania zainteresowań

ekumenicz

nych w najmniejszych chociażby grupach w parafii, w

semi

narium, w zakładzie, w prowincji zakonnej itd.;
c/ nie należy lekceważyć żadnej drogi do

jedności,

chociaż trzeba dążyć do stosowania metody integralnej,przez
którą rozumie się posługiwanie całokształtem środków

wio

dących do zjednoczenia. Praktycznie nie sposób "uruchomić”
wszystkie sposoby, trzeba zatem zdecydować się na określo
ne sposoby działania, nie deprecjonując innych / nie nale
ży oceniać negatywnie Erazmowej drogi do zjednoczenia
przez ustalenia minimum dogmatów, ani pietystycznej

po
kon-

cepcji zjednoczenia w pobożności, ani idei jedności poprzez
działanie ... Są to wartościowe metody cząstkowe.
d/ należy kontynuować studia nad eklezjologią

kato

licką, która nadal zawiera problemy wyjątkowo doniosłe dla
dalszego rozwoju myśli i ruchu ekumenicznego.
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Załącznik III:
CZASOPISMA EKUMENICZNE
1*

Obce

W

"Catholica" -

Vierte 1jahres Schrift fur Okumenische Theologie /początkowo: "fur Kontrovers-Theolo gie"f Paderborn, Johann Adam M8hler/t

od

■!

1959r. - J • Achendorf. Mtlnster Westfalen*
"The Ecumenical Review"* - A Quaterly publ* by

the World

Council of Churches, Genewa 1948, /150 route de Ferney9 Geneve/*
-

Bulletin mensuel des moines de l9Union

des

Eglises* Prieure d9Amay sur Meusw,/kl 1946r,

• •

"Irenikon"

■

Chevetogne. Od 1929 r* - co dwa

miesiące9
%
Monastere

od 1946r* - kwartalnik/* Adres:

Benedictin9 5395 CHEVETOGNE Belgiąue.
0

Istina

-

%

Revue trimestrile consacree au probleme de ^Uni
tę. chretienne. Organ du Centre d9Etudes "Is
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