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Matka Boska Bolesna
Uroczystość Matki Boskiej Bolesnej 
obchodzimy 15 września.

Unikatowa rzeźba woskowa „Pieta”
-  jedna z najcenniejszych rzeźb 
woskowych w Polsce -  powstała 
w  XVI w. we Flandrii. Do Polski 
sprowadzi! ją  prawdopodobnie król 
Zygmunt III Waza. Po gruntownych 
pracach konserwatorskich, przepro
wadzonych w bieżącym roku, prze
wieziona została do kalwaryjskiego 
sanktuarium



Maryi PannyWniebowzięcie Najświętszej
W dniu 15 sierpnia — zgodnie z tradycją Kościoła powszechnego i 

polską tradycją — obchodziliśmy święto Wniebowzięcia Najświętszej Ma
ryi Panny, w Polsce także zwane Świętem Małki Boskiej Zielnej. Bóg 
w swoich odwiecznych, historiozbawczych planach przewidział Jej Boże 
rodzicielstwo oraz powołanie do chwały nieba. Kościół czci Bogarodzicę, 
„jako bramę, przez którą Bóg przyszedł na świat”.

Gdy „Jezus w iszący na krzyżu 
u jrzał swą Matkę i sto jącego obok 
Niej ucznia, którego m iłował, rzekł 
do Matki: Niewiasto, o to syn Twój. 
Następnie rzekł do ucznia: Oto 
Matka twoja. I od tej godziny uczeń 
wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27). 
Ten fragm ent Ewangelii Jana — 
przez kontekst, przytaczający mes
jańskie proroctw a i przez użycie 
ty tu łu  Niewiasta (Rdz 3, 15;
J 2, 4) — wskazuje na wyjątkową 
rolę Maryi, drugie j Ewy (2, 4), 
duchowej Matki wszystkich chrze
ścijan, reprezentowanych tutaj 
przez Apostoła. Uczniem, któremu 
Jezus pow ierzy ł opiekę nad swą 
matką był Jan, najm łodszy z gro
na Apostołów. Jan od tej chw ili 
wziął Matkę Jezusa pod swą opie
kę, aby zapewnić Jej spokojną sta
rość.

Na podstawie dostępnych nam 
źródeł h istorycznych, możemy zo
baczyć, gdzie Maryja przebywała 
po W niebowstąpieniu Jezusa i 
gdzie zakończyła swoje doczesne 
życie.

Najpierw przypom nijm y sobie o 
prześladowaniach, jakie spotkały 
Aposto łów  wkrótce po W niebow
stąpieniu Jezusa, i które wstrząs
nęły całą Jerozolimą. W wyniku 
tych prześladowań apostołow ie 
P iotr i Jan, któremu Jezus pow ie
rzył opiekę nad swą Matką, zostali 
natychm iast uwięzieni (Dz 4, 1-22; 
5, 17-42). Św ięty Szczepan — dia
kon (Dz 6, 2-5) został ukam ieno
wany w 36 roku (Dz 7, 58-60). 
Jakub Aposto ł — brat św. Jana 
(Mt 4, 21-22) — został zam ordo
wany (Dz 12, 1-2) przez Heroda 
Agryppa (wnuka Heroda W iel
kiego). W tych warunkach było nie 
do pomyślenia, aby Jan — mając 
się opiekować Matką Jezusa — 
m iał pozostać w Jerozolim ie  i nara
zić Ją na niebezpieczeństwo, a 
może nawet na los, jaki spotka ł Jej 
Syna — Jezusa Chrystusa.

Jak podają pisarze wczesnego 
chrześcijaństwa, azwłaszczaśw. Ire
neusz z Lyonu (140-202, na jw ybit
niejszy teolog II w ieku), Tertu lian 
(155-220, najgorliwszy apologeta) 
oraz Euzebiusz z Cezarei (264-340,

jeden z pierwszych h istoryków  
Kościoła), Jan Aposto ł po tych 
wydarzeniach udał się z Jerozo
lim y do Azji Mniejszej i zam ieszkał 
w  Efezie. Wówczas w tym mieście 
zamieszkiwało około  trzech tysię
cy m ieszkańców, w tym  spora 
liczba ko lonistów  greckich i ży
dowskich. M iasto w tym  czasie 
było bardzo bogate, z u licam i 
w yłożonym i marmurem, łaź
niami, rynkiem  i amfiteatrem, 
k tó ry m ógł pom ieścić ponad 
dwadzieścia pięć tys ięcy w i
dzów, tam też została założona 
w 110 r. s łynna b ib lio teka  Cel- 
susa. Starożytny Efez za li
czany jest do jednego z s ied
miu cudów  świata; obecnie 
znajduje się na te rytorium  
Turcji.

G dy Jan A posto ł p rzybył do 
Efezu, zastał tu już w ielu 
chrześcijan, dzięki wcześniej
szej pracy m isyjnej Apostoła 
Pawła. O becność Jana A po
stoła w Efezie potw ierdza 
również jego grób znajdujący 
się tu po dziś dzień, nad k tó 
rym cesarz Justynian zbudo
wał Bazylikę.

A posto ł w iedział, że musi jak 
najw ierniej w ypełn ić testa
ment Jezusa, d latego — dla 
zapewnienia bezpieczeństwa Bo
g a rod z icy— zachował w ta jem nicy 
m iejsce Jej pobytu; dla Niej zbu
dow ał dom ek w niedalekiej od leg
łości od Efezu, wśród lasów na 
zboczu Góry Bulbuldag, której 
nazwa oznacza Góra Słowicza. 
Domek nosi o fic ja lną  nazwę Me- 
ryem Ana, to po turecku Dom 
Maryi Matki, k tóry składa się z 
przedsionka, pokoju dziennego, 
ora torium , garderoby i syp ia l
ni. A posto ł Jan zamieszkał w 
pobliżu i dochodz ił tu, by opie
kować się Matką Jezusa. Obec
nie znajduje się tu maleńka kap
liczka, z prostym, m armurowym 
ołtarzem , a w ołtarzu czarna figura  
Matki Bożej oraz sypialnia, w  której 
zachowała się w stanie o ryg ina l
nym posadzka, skąd — jak głosi 
tradycja  — Maryja została wzięta 
do nieba.

Od niepamiętnych czasów chrze
ścijan ie odwiedzają w dniu 15 
sierpnia dom Matki Bożej, aby 
przypom nieć, że tu żyła i stąd zos
tała wzięta do nieba; ten dom jest 
szanowany nie ty lko  przez chrześ
cijan, ale także przez m uzułm a
nów, dla których Maryja była pro
rokinią.

Dom Matki Bożej, od niepam ięt
nych czasów, w ciągu całego roku 
przyciąga pie lgrzym ów z całego 
świata, wśród których byli także 
papieże: Paweł VI i Jan Paweł II. 
Przy okazji w izyty w Efezie,

miejsce to odw iedził także piszący 
te słowa.

Efez to jedno z najw iększych 
m iast starożytnych, które w I wieku 
stało się ważnym ośrodkiem  chrze
ścijaństwa; tu przebywał przez trzy 
lata św. Paweł, k tóry napisał L ist do 
Efezjan. N iedaleko Efezu, w H iera- 
polis jest grób św. Filipa Apostoła. 
Z Pawłem przybyli do Efezu św. 
Tymoteusz, św. Łukasz, św. Marek, 
św. Barnaba i w ie lu innych. Efez 
sta ł się drugą po A n tioch ii bazą 
m isyjną Kościoła. W 431 roku 
odby ł się tu trzeci sobór pow
szechny, k tó ry nadał Matce Jezusa 
ty tu ł „M atki Bożej” (gr. Theotokos)
— jest to najwznioślejszy ty tu ł Naj
świętszej Maryi Panny, k tó ry za
kończył spór dotyczący natury 
Chrystusa, Syna Bożego, zrodzo
nego przed stworzeniem świata.

Ks. S. Muchewicz



Dialog starokatolicko-rzymskokatolicki
W dniu 6 lipca 2010 r. odbyła się w 

Warszawie konferencja pastoralna 
poświęcona omówieniu sprawozda
nia Międzynarodowej Rzymskoka- 
tolicko-Starokatoiickiej Komisji Dialo
gu, zatytułowanego Kościół I Wspól
nota Kościelna.

Na obrady przybyli księża zainte
resowani n ietylko problematyką dia
logu ekumenicznego, ale także za
gadnieniami teologicznymi, szcze
gólnie związanymi z rozumieniem 
urzędu w Kościele Polskokatolickim 
i Rzymskokatolickim. Obrady rozpo
częły się Mszą św. w katedrze pw. 
Św. Ducha, którą koncelebrowali: ks. 
infułat Stanisław Bosy, ks. dziekan 
Aleksander Bielec i ks. infułat 
Ryszard Dąbrowski.

Po krótkiej przerwie rozpoczęto 
obrady. Uczestników konferencji 
przywitał bp prof. zw. dr hab. W iktor 
Wysoczański — zwierzchnik Kościoła, 
który wprowadził zebranych w prob
lematykę obrad. Kościoły starokato
lickie Unii Utrechckiej od samego 
początku — od 1870 roku — posta
wiły sobie za cel przywrócenie jed
ności wśród chrześcijan na podsta
wie wiary oraz ustroju Kościołów 
pierwszego tysiąclecia. Na tych pod
stawach teologicznych starokatolicy 
prowadzili dialog najpierw z Kościo
łem prawosławnym i Kościołem an
glikańskim, a następnie z Kościołem 
rzymskokatolickim (po Soborze Wa
tykańskim II, 1962-1965). Począt
kowo dialog starokatolików z Koś
ciołem rzymskokatolickim miał cha
rakter bilateralny, a dopiero od 1972 
roku — międzynarodowy. Z okazji 
ekumenicznych obchodów Roku 
Jubileuszowego 2000, obie strony 
postanowiły powołać Międzynaro
dową Rzymskokatolicko-Starokato- 
licką Komisję Dialogu (IRAD), która 
rozpoczęła prace w maju 2004 roku w 
Bernie. Rezultatem tych prac (za
kończonych w maju 2009 roku w 
Salzburgu) było sprawozdanie zaty
tułowane Kościół i Wspólnota Koś
cielna. Ten wspólny tekst podkreśla, 
że oba Kościoły łączy przywiązanie 
do Pisma Świętego i Tradycji pier
wszego tysiąclecia (sobory pow
szechne uznawane na Wschodzie i 
Zachodzie) oraz „posługa biskupa w 
sukcesji apostolskiej, w której znaj
duje się cały Kościół, oraz siedem 
sakramentów” . Bp Wiktor Wyso
czański przypomniał też, że Kościół 
Polskokatolicki od 1998 roku prowa
dzi własny, bilateralny dialog z Koś
ciołem Rzymskokatolickim w Polsce. 
„Po obydwu stronach istnieje życze
nie, aby dialog ten został włączony 
w kolejną fazę międzynarodowego dia
logu rzymskokatolicko-starokatolic- 
kiego” .

Główny referat zatytułowany Dro
ga, która jest przed nami, przedstawił 
ks. prof. Urs von Arx (Uniwersytet w

Bernie); oto obszerne skróty tego 
rereratu:

„Zostało mi powierzone zadanie 
sformułowania kilku myśli, dotyczą
cych przyszłości tekstu komisji pt. 
Kościół i Wspólnota Kościelna. Mam 
się zatem zająć procesem jego 
recepcji, podczas którego w bliższej 
lub dalszej przyszłości okaże się, czy 
i w jaki sposób wysłany przez 
komisję impuls zostanie przyjęty 
przez obydwa Kościoły oraz ich 
zwierzchności. Mam nadzieję, że przy 
tym okaże się również — i tutaj 
chciałbym powołać się na rozdział 25 
omawianego tekstu — czy i w jaki 
sposób nakreślona droga do możli
wej wspólnoty kościelnej odpowiada 
woli Bożej dla jedności Kościoła oraz 
jego trwania w prawdzie wiary apo
stolskiej.

Pierwszy krok po stronie staroka
to lickiej został już uczyniony, co 
pokazuje oświadczenie 41. Między
narodowej Konferencji Teologów 
Starokatolickich z sierpnia 2009 ro
ku. Chciałbym zacytować z niego 
najważniejsze wypowiedzi:

Konferencja z radością przyjmuje 
podstawowe zgodności w rozumieniu 
Kościoła, które zakładają również 
usytuowanie służby papieża we
wnątrz wspólnotowej struktury Koś
cioła. Komisja akceptuje przy tym 
zastosowaną metodę zróżnicowa
nego konsensusu, w której wskazuje 
na podstawowe zgodności, a także 
na pozostające jeszcze różnice, 
które nie muszą być jednak powo
dem podziału między Kościołami. 
Konferencja podziela w konsekwen
c ji tego ocenę komisji, że ukazany 
obszar porozumienia po raz p ier
wszy umożliwia postrzeganie wspól
noty kościelnej jako realnej, i nie 
zakładającej ekumenizmu powrotu. 
Konferencja przychyla się do opin ii 
komisji, że wskazane w raporcie 
otwarte kwestie wymagają dalszej i 
wspólnej refleksji teologicznej.

Należy spodziewać się określenia 
stanowisk przez inne Kościoły człon
kowskie Unii Utrechckiej (zarówno 
przez konferencje pastoralne lub 
synody). Oczywiście także Między
narodowa Konferencja Biskupów 
Starokatolickich wypowie się rów
nież na ten temat jako jednaz instan
cji zlecających powstanie komisji; 
mam również nadzieję, że Konferen
cja koordynować będzie proces 
recepcji tekstu w jego pierwszych 
fazach.

Po stronie rzymskokatolickiej jed
nym z pierwszych kroków przyjęcia 
dokumentu będzie publikacja tekstu 
(w wersji anglojęzycznej) w Informa
tion Service Papieskiej Rady ds. 
Popierania Jedności Chrześcijan. 
Publikacji tej — jak to jest przyjęte w 
przypadku takich tekstów — towa
rzyszyć będzie komentarz Kongre
gacji Nauki i Wiary. Nie jest jed

nak moją rolą zagłębiać się w ten 
temat (...).

Chciałbym zapytać w dalszej 
części, co implikowałaby pozytywna 
recepcja tekstu ze strony rzymskich 
katolików oraz starokatolików i ze 
strony innych Kościołów. Recepcja 
odnosi się przy tym nie tylko do da
nej treści, ale również do architektu
ry naszego tekstu (...).

W punktach 5-26 odnajdujemy 
mały traktat eklezjologiczny. Jego 
zasadniczym celem jest usytuowanie 
posługi papieża w strukturze wspól
notowej Kościoła (eklezjologia co- 
mmunio). O tym jak Kościół ma być 
rozumiany w odniesieniu do tych 
specyficznych celów oraz jak się o 
nim powinno mówić, sugerują trzy 
tytu ły rozdziałów: 1. Kościół —
trynitarno-soteriologiczne wyjaśnie
nie fundamentów; 2. Lokalne, regio
nalne oraz uniwersalne wymiary 
Kościoła; 3. Personalna, kolegialna i 
wspólnotowa odpowiedzialność za 
jedność Kościoła i jego trwanie w 
prawdzie. Podstawowe dla naszych 
rozważań jest zawarte w punkcie 12 
stwierdzenie, że Kościół jest otwartą 
przez Boga w posłannictwie Jezusa 
Chrystusa i Ducha Świętego prze
strzenią zbawienia i życia, oraz że 
podstawowe wymiary prakseologi- 
czne Kościoła (Grundvollz'uge) — 
martyria, leitourgia oraz diakonis, 
względnie Słowo i Sakrament (por. 
9; 24) — odnajdują swój środek w 
celebracji eucharystycznej, w której 
Bóg wciąż na nowo jednoczy ochrz
czonych we wspólnotę oraz posyła 
do służby wobec ludzi. O tej stwo
rzonej przez Boga wspólnocie po
wiedziane jest, że tworzy ją wielość 
urzędów i służby, „pośród których 
urzędowi biskupa z jego naczelną 
odpowiedzialnością za sposoby rea
lizacji Kościoła przypada szcze
gólne, nieodzowne zadanie na rzecz 
jedności wspólnoty” .

Obydwoma pojęciami — „Eucha
rystia” oraz „biskup” — opisany jest 
lokalny wymiar Kościoła wraz z jego 
podstawowymi wymiarami prakseo- 
logicznymi. Kościołem lokalnym na
zwane jest zatem to, co w naszej 
wspólnej tradycji określamy mianem 
biskupstwa/diecezji (Bistum). Ten 
lokalno-kościelny punkt wyjścia jest 
szczególnie ważny dla dalszego 
rozwoju rozumienia Kościoła w roz
dziale Podstawowe zgodności. Koś
cioły lokalne znajdują się jednak we 
wspólnocie z innymi Kościołami 
lokalnymi, z których każdy pojedyn
czy oraz wspólnota jako całość są 
urzzeczywistnieniem jednego, świę
tego, katolickiego i apostolskiego 
Kościoła, który wyznajemy w sym
bolu wiary (por. 16 n.). Kościoły 
lokalne nie są zatem rozumiane jako 
ułomne części większej całości, gdy

cd. na str. 11



8 września —  uroczystość Maryjna

Tego dnia Kościół obchodzi święto Narodzenia Najświętsze) Maryi Panny
Przed ponad dwoma tysiącami lat 

w ubogiej i mało znanej rodzinie iz
raelskiej Joachima i Anny przyszło na 
świat dziecko, któremu nadano imię 
Maryja. Nikt wtedy jeszcze nie przy
puszczał, jak bliskie jest spełnienie 
proroctw mesjańskich. Dana w cza
sach prehistorycznych obietnica Bo
ża o Mesjaszu, zaczynała kiełkować. 
Zanim wzeszło „Słorrce Sprawiedli
wości” — Jezus, zajaśniała pełnym 
blaskiem Jutrzenka — Maryja, Matka 
Jezusa.

Ktoś kiedyś powiedział, że każdy ka
to lik ma trzy matki: rodzoną — która 
dała mu życie i wychowała, ducho
wą — czyli Kościół, który nas rodzi dla' 
życia łaski, pokoju i miłości chrześci
jańskiej oraz Maryję — która jest po
chodnią cnót i orędowniczką u Boga. 
Maryja jest więc i naszą matką.

15 września —  uroczystość Maryjna

Święto Matki Boskiej Bolesnej
Bolejąca M atka stała,
U stóp krzyża, we łzach cała, 
Kiedy na nim zawisł Syn.
A  w J e j pełnej jęku duszy 
Od męczarni i katuszy 
Tkwił miecz ostry naszych win...

Jednym z wyrazów czci dla Matki 
Boleściwej jest znana powszechnie, 
piękna sekwencja mszalna, której 
autorem był Jakub z Todi (+ 1306 r.). 
Przytoczyliśmy tutaj pierwsze słowa 
tej wspaniałej pieśni.

*
We wrześniu, u progu jesieni 

kościelnej, święto Matki Bożej 
Bolesnej poucza wymownie o war
tości cierpienia znoszonego w 
zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. 
Niewzruszona zasada chrześcijań
ska głosi, że im bardziej chrześci
janin zjednoczony jest z Chrystu
sem, tym większy musi mieć udział 
w Jego krzyżu. Chrystus sam 
powiedział: „Jeśli kto chce pójść za 
Mną, niech się zaprze samego sie
bie, niech weźmie krzyż swój i 
niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24). 
Bo „kto nie bierze swego krzyża, 
a idzie za Mną, nie jest Mnie 
godzien” (Mt 10, 38).

Najświętsza Maryja Panna, Mat
ka Boża, miała w dźwiganiu krzyża 
największy udział. Wielka stąd dla 
nas nauka.

Przejmijmy się więc świadomoś
cią, że pobożność nasza powinnasię 
objawiać nie tylko w modlitwie,

uczynkach miłosierdzia i spełnia
niu obowiązków życia chrześcijań
skiego, lecz także w cierpieniach, zno
szonych w zjednoczeniu z Chrystu
sem ukrzyżowanym.

Podstawą biblijną, na której opiera 
się nabożeństwo do Matki Boskiej 
Bolasnej, jest fragment Ewangelii 
św. Łukasza (2, 25-34), ukazujący 
przepowiednię starca Symeona: Nad
szedł czterdziesty dzień od narodze
nia Chrystusa. „A żył w Jerozolimie 
człowiek, imieniem Symeon. Był to

człowiek prawy i pobożny, wyczeki
wał pociechy Izraela, a Duch Święty 
spoczywał na nim. Jemu Duch 
Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, 
aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za 
natchnieniem więc Ducha przyszedł 
do świątyni. A gdy Rodzice wnosili 
Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim 
według Prawa, on wziął Je w objęcia, 
błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o 
Władco, pozwól odejść słudze Twe
mu w pokoju, według Twojego 
słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje



Opłakiwanie — mai. Otto van Vero

zbawienie, któreś przygotował wo
bec wszystkich narodów: Światło na 
oświecenie pogan i chwałę ludu 
Twego, lzraela». A Jego ojciec i 
Matka dziwili się temu, co o Nim 
mówiono. Symeon zaś błogosławił 
Ich i rzekłdo Maryi, Matki Jego: «Oto 
Ten przeznaczony jest na upadek i 
na powstanie wielu w Izraelu i na 
znak, któremu sprzeciwiać się będą. 
A Twoją duszę miecz przeniknie, aby 
na jaw wyszły zamysły serc wielu».

„Gasnące oczy starca patrzyły w 
głębokie oczy Dziecięcia i jasnowi
dzeniem proroczym Symeon odkrył 
w nich niepojęte dziwy. Widział taje
mnicę wcielonego Słowa; widział, jak 
słońce wschodzi nad światem, pogrą
żonym w ciemności. Drżącymi ręka
mi podniósł do góry Światłość 
świata, zmęczone serce jego od- 
młodniało w dotknięciu odwiecznej 
młodości, z oczu polały się łzy, a 
wargi wyszeptały prośbę do Boga — 
prośbę rzewną, jak pieśń: „Teraz, o 
Władco, pozwól odejść słudze Twe
mu w pokoju, według Twojego 
słowa” . Oddał Dzieciątko Matce i 
spojrzał na Nią z Uszanowaniem, 
głęboko i serdecznie. Już otworzył 
usta, aby Ją błogosławić, jak błogos
ławiła Elżbieta, gdy nagle zatrzymał 
się i wpadł w głęboką zadumę. Przed 
oczami jego duszy odsłoniła się inna 
strona odkupienia. Zrozumiał, że 
Ten... będzie dla wielu kamieniem 
obrazy, będzie znakiem, któremu 
sprzeciwiać się będą, że stanie na 
rozdrożu dróg wieczności, aby roz
dzielić koleje ludzi i narodów.

Symeon ujrzał olbrzymie pole 
walki — w środku stał krzyż Chry
stusa, a pod krzyżem Matka Boleś- 
ciwa. Pojął nagle, że przed Tę mło
dziutką Panienką, co staje tu tak 
pogodnie z Dziecięciem na ręku, 
otwarta jest przyszłość nie tylko nie
pojętej chwały, ale i niewymownego 
cierpienia.

Starzec spojrzał powtórnie na 
Maryję ze czcią, ale i głębokim 
współczuciem i szepnął Jej cicho te 
prorocze słowa, które nie przestały 
już dźwięczeć w uszach Najświętszej

Maryi Panny, aż spełniły się w zupeł
ności i ponad miarę” (J. Roztworow- 
ski: Obrazki z życia Zbawiciela, War
szawa 1947, str. 43-46).

Przepowiednia świątobliwego mę
ża spełniła się w zupełności przez 
całe życie Maryi, a ponad miarę — u 
stóp krzyża: „A obok krzyża Jezuso
wego stały: Matka Jego i siostra 
Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, 
i Maria Magdalena” (J 19, 25). Stała, 
patrząc na cierpienie Syna, na ludz
ką niewdzięczność i podłość, ze 
świadomością, że nic nie może Mu 
pomóc. Tutaj została Najświętsza 
Maryja Panna pasowana na Matkę 
Bolesną, na Królową Męczenników.

Nie trzeba było długo czekać, by w 
Kościele Chrystusowym odnaleźć 
przejawy czci dla Matki Bolesnej. 
Bowiem przepowiednia starca Sy- 
meona znalazła wymownych komen
tatorów wśród Ojców Kościoła pier
wszych wieków. Wschód żywiący 
zawsze tak wielką cześć dla Świętej 
Przeczystej poświęcił Jej pieśni 
swych hymnografów, jak św. Efrem i 
Roman. Na Zachodzie rozważania o 
cierpieniach Matki Bożej snuli św. 
Ambroży i św. Augustyn. W r. 610 
przemianowano rzymski Panteon 
(poświęcony wszystkim bogom) na 
świątynię ku czci Matki Bożej i Świę
tych Męczenników, ogłaszając Mary
ję Królową Męczenników. W klaszto
rach wczesnego średniowiecza pisa
li o Matce Bolesnej: Piotr Damian i 
Anzelm w XI w. oraz Bernard w wieku 
XII.

Nabożeństwo do Matki Bolesnej — 
chociaż współcześnie bardzo roz
powszechnione — nie jest zbyt 
dawne; sięga bowiem XIII stulecia. 
Nad Chrystusem — umęczonym, 
wyzutym z majestatu Bóstwa, a nie- 
ledwie i z dostojności człowie- 
wieczeństwa, litowała się dusza 
średniowieczna, płacząc rzewnymi 
łzami, całując okropne Jego rany, 
tuląc się do Jego przebitego ser
ca. Od tych broczących krwią kru
cyfiksów XIII w. niedaleko było 
do wizerunku cierpiącej okrut
nie Matki Bożej Bolesnej.

Fragmenty niepublikowanej pracy 
Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

Konstytucja marcowa 
a wolność wyznania

Konstytucja marcowa (ub.w. — 
przyp. Red.), wzorując się na ro
związaniach Rosji carskiej i Au
strii, wprowadziła podział na zwią
zki wyznaniowe prawnie uznane 
(art. 113-115) oraz prawnie nie 
uznane (art. 116). Akt prawnego 
uznania związku wyznaniowego 
miał doniosłe znaczenie. Nastę
powało bowiem — przeniesienie 
faktycznie istniejącej wspólno
ty wyznaniowej w sferę życia 
i stosunków prawnych państwa. 
Powstał nowy podmiot praw i obo
wiązków posiadający osobo
wość prawną. Zgodnie z po
stanowieniami art. 113 Konstytu
cji marcowej, związek wyzna
niowy uznany przez państwo 
miał prawo urządzania zbioro
wych i publicznych nabożeństw 
i nabywania majątku ruchomego 
i używania swoich fundacji i fun
duszów, jak również zakładów 
dlacelówwyznaniowych, nauko
wych i dobroczynnych. Upraw
nień tych nie posiadały związki 
wyznaniowe prawnie nie uznane. 
Mogły one tylko korzystać z praw 
zagwarantowanych w art. 111 
i 112 Konstytucji marcowej, czyli 
z indywidualnej wolności reli
gijnej.

Rozwinięciem deklarowanej 
w art. 111 Konstytucji marcowej 
zasady wolności sumienia i wy
znania był art. 115, nakładający 
na państwo obowiązek uznawa
nia nowych związków wyzna
niowych, dotąd prawnie nie 
uznanych — pod warunkiem, że 
ich nauka i ustrój nie są przeciw
ne porządkowi publicznemu ani 
obyczajności publicznej. W Kon
stytucji nie rozstrzygnięto bli
żej, w jakiej formie państwo ma 
wyrazić uznanie związku wyzna
niowego, stąd w literaturze na ten 
temat zdania były podzielone. 
Jedni autorzy wypowiadali się za 
drogą ustawodawczą, inni zaś za 
formą aktu administracyjnego, 
przy czym na podstawie posta-
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Punkt wyjścia Starokatolickiego
(fragmenty książki

nowień Konstytucji marcowej wy
różniano dwa stadia, w jakich 
następowało uregulowanie poło
żenia prawnego związku wyzna
niowego: uznanie go oraz usta
lenie do niego stosunku pań
stwa. (...).

Art. 116 Konstytucji marcowej 
był — jak się wydaje — przepisem 
merytorycznym i nie wymagał 
wydania ustawy lub innego aktu 
prawnego tej samej rangi do 
uznania związku wyznaniowego. 
Przeto wychodząc z tego założe
nia samo prawne uznanie mogło 
nastąpić w drodze rozporządze
nia Ministra WRiOP.

W art. 114 Konstytucja mar
cowa deklarowała zasadę rów
nouprawnienia wyznań prawnie 
uznanych, z tym, że Kościołowi 
Rzymskokatolickiemu przyzna
wano w państwie stanowisko 
naczelne wśród wyznań rów
nouprawnionych (primus inter 
pares). Uprzywilejowane stano
wisko Kościoła Rzymskokatolic
kiego przyczyniło się do tego, 
że w praktyce w Polsce przed- 
wrześniowej nie uznano de iure 
ani jednego z Kościołów i zwią
zków wyznaniowych, dotychczas 
nie uznanych, i to mimo kate
gorycznego nakazu zawartego 
w art. 116 Konstytucji.

Omówione postanowienia Kon
stytucji marcowej przyjęte zo
stały w całości przez Ustawę Kon
stytucyjną z dnia 23 kwietnia 
1935 r. Utrzymano w ten sposób 
przez cały okres międzywojenny 
jednolity model stosunków mię
dzy państwem a związkami wy
znaniowymi, mimo że w ustroju 
politycznym zachodziły istotne 
zmiany. (...).

Dotychczasowe rozważania (...) 
pozwalają na wyprowadzenie 
wniosku, że w Polsce przed- 
wrześniowej, mimo formalnej de
klaracji, nie było ani pełnej wol
ności sumienia, ani pełnej w ol
ności wyznania. Wbrew posta
nowieniom Konstytucji m niej
szości wyznaniowe były prze
śladowane. Nie respektowano 
prawa obywateli do samookre- 
ślenia religijnego bądź pozo
stania poza związkiem wyznanio
wym. Istniała dyskryminacja 
i nierówność praw obywatelskich 
ze względu na ich stosunek do 
religii.

„Ogólnie biorąc, można powie
dzieć, że starokatolicki „protest” miał 
trojaki charakter. Skierowany on był 
przeciwko niezgodności z historią 
obu dekretów watykańskich, prze
ciwko podjętej w nich implicite  błęd
nej nauce o istocie samego Kościoła 
oraz przeciwko ich działaniu zmie
rzającemu do rozbicia Kościoła. Pro
test ten nie był — jak to się staroka
tolikom chętnie zarzucało — prote
stem czysto negatywnym; nie był też 
wyrazem buntowniczej i niekościel- 
nej myśli, która nie chciała się pod
dać raz podjętej przez Kościół 
decyzji. Był on dla nich raczej, zgod
nie z pierwotnym znaczeniem słowa 
„protestis” — świadectwem na rzecz 
prawdy; na rzecz prawdy Kościoła, 
jego historii, jego istoty i jego jed
ności. W świadczeniu o tej prawdzie 
leży właściwe posłannictwo Kościoła 
starokatolickiego, co wyraził I. von 
Ddllinger w liście do proboszcza 
Widmanna z 18 października 1874 r. 
następującymi słowami, które — 
mimo pewnych zwrotów polemicz
nych — do dnia dzisiejszego nie 
straciły swego znaczenia, wskazują
cego drogę:

„Jeśli o mnie chodzi, to z przeko
naniem zaliczam się do społeczności 
starokatolickiej. Wierzę, że spełni 
ona wyższe, potrójne, nadane jej 
posłannictwo:

a) dać świadectwo prawdzie koś
cielnej, przeciwko nowym błędnym 
naukom o papieskiej władzy uniwer
salnej i nieomylności, w szczegól
ności jako wymowny i trwały protest 
przeciwko nie mającej nic wspól
nego ze zbawieniem samowoli obec
nego papieża w redagowaniu no
wych artykułów wiary;

b) drugim powołaniem społecz
ności starokatolickiej jest — w moich 
oczach — to, by reprezentować Koś
ciół stopniowo i w przyszłości oczy
szczony od zaślepienia i zabobonów, 
bardziej zgodny z dawnym, jeszcze 
nie podzielonym Kościołem;

c) z tym wiąże się ściśle jego trze
cie powołanie, a mianowicie, by słu
żył jako narzędzie i element pośred
niczący przyszłego wielkiego, po
nownego zjednoczenia podzielo
nych chrześcijan i Kościołów. Skrom
ny początek tego dokonany został 
kilka tygodni temu w Bonn. Ufam, że 
to dzieło pokoju będzie kontynuowa
ne” .

W jaki sposób „społeczność staro
katolicka” mogłaby urzeczywistnić 
to swoje posłannictwo? Wydaje się, 
że w pierwszym okresie walki brako-
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wało ku temu jakichkolwiek warun
ków zewnętrznych. Opór biskupów, 
będących w mniejszości, załamał się; 
rządy poszczególnych państw, które 
składały ostre protesty, nie poparły 
ich odpowiednimi czynami i szybko 
wróciły na dawne pozycje. Wielu 
uczonych (między innymi zTybingi), 
którzy odrzucili oba dogmaty, prze
zornie zamilkło. Cały opór zreduko
wany został ostatecznie do maleńkiej 
grupki kilku profesorów, którzy swą 
nieugiętą postawą udowodnili, że są 
prawdziwymi professores, świadka
mi i wyznawcami prawdy. Zyskali oni 
sobie szacunek i podziw szerokich 
kręgów opinii publicznej. Mieli jed
nak stosunkowo niewielu zwolenni
ków, głównie wśród liberalnego, 
wykształconego mieszczaństwa oraz 
w parafiach, w których utrzymywała 
się jeszcze pamięć o dawnych, wol
nościowych tradycjach katolickich.

Tym bardziej niepokojące i pilne 
stawało się pytanie, czy po tragicz
nym załamaniu wcześniejszych ka
to lickich ruchów oporu i ich potę
pieniu przez Sobór Watykański, wą
ski front tych „liberalnych katoli
ków” jest wewnętrznie, religijno- 
-teologicznie dostatecznie silny, by 
przetrwać narzuconą mu walkę. 
Przede wszystkim: czy ta siła wystar
czy do rzeczywistej odnowy Koś
cioła lub — w razie konieczności — 
do stania się samodzielnym Kościo
łem? Mogłoby to nastąpić tylko 
wówczas, gdyby starokatoliccy teolo
gowie w decydujących punktach 
wyszli poza czysty episkopalizm 
i koncyliaryzm wewnątrzkatolickich 
ruchów oporu, na które się począt
kowo powoływali, i poszli aż do 
ostatecznych konsekwencji, za gło
sem ich „katolickiego sumienia” 
(H. Reusch).

Czy miało to miejsce i w jakim 
stopniu — widać wyraźnie z ich dal
szych wypowiedzi, a nade wszystko 
z ich następnych posunięć. Najpierw 
więc starokatolicko nastawieni prze
ciwnicy tez watykańskich, świeccy 
i duchowni, zwrócili się — podobnie 
jak to zrobili już I. von Dóllinger 
i jego przyjaciele podczas Soboru — 
za pośrednictwem prasy i wielu 
oświadczeń i adresów do katolickiej 
opinii publicznej, by pobudzić ją 
do dalszego oporu. Najważniejszym 
z tych adresów do ludzi świeckich był 
protest z Kónigsw inter z dnia 14 
sierpnia 1870 r., który brzmiał nastę
pująco: „Zważywszy, że zgromadze
nie, które odbyło się w Watykanie,

oporu
nie obradowało w pełnej wolności 
i podjęło ważne postanowienia bez 
wymaganej jednomyślności, my, ni
żej podpisani katolicy, oświadcza
my, że nie uznajemy dekretów o abso
lutnej władzy papieża i jego osobistej 
nieomylności za orzeczenia Soboru 
ekumenicznego, a co więcej — 
odrzucamy je jako innowacje pozo
stające w sprzeczności z tradycyjną 
wiarą Kościoła” (zob. U. Kury, 
s. 475). Znamienną cechą tego podpi
sanego przez 1359 katolików oświad
czenia jest to, że dogmaty papieskie 
zostały w nim odrzucone jako inno
wacja i wbrew nim podtrzymano tra
dycyjną wiarę. Nie dopuszczano 
nawet możliwości odłączenia się od 
Rzymu; chciano po prostu pozostać 
katolikami w sensie przedwatykań- 
skim.

Takie było również stanowisko 
najpoważniejszych teologów staro
katolickich. Oni również chcieli 
początkowo ustrzec się — w miarę 
możliwości — od zerwania z Rzy
mem. Dlatego właśnie próbowali 
ponownie nawiązać kontakt z bi
skupami mniejszości, dla których 
byli w pewnym stopniu teologiczny
mi doradcami. Czynili to w nadziei, 
że jeszcze uda się ich nakłonić, aby 
wyciągnęli konsekwencje z postawy, 
którą zajęli podczas Soboru. W tym 
celu opracowali Oświadczenie No
rymberskie, z dnia 26 sierpnia 
1870 r., w którym podsumowali pod
stawowe kontrargumenty, jakimi po
sługiwali na Soborze sami biskupi 
grupy mniejszościowej, i zaprosili 
ich do tego, aby „oceniając rze
czywiste potrzeby Kościoła i ko
nieczność zagwarantowania wolnoś
ci sumienia (...), domagali się 
rychłego zwołania prawdziwego 
i wolnego soboru ekumenicznego, 
który z tego właśnie powodu powi
nien odbyć się nie we Włoszech, lecz 
po tej stronie A lp ” (pełny tekst 
Oświadczenia, zob. U. Kury, s. 475). 
Nieoczekiwanie szybkie podporząd
kowanie się biskupów papieżowi 
sprawiło, że ten apel o zwołanie 
Soboru, który jedynie na skutek nie
dyskrecji przedostał się do opinii 
publicznej, stał się bezprzedmio
towy. Nie powiodła się również, pod
jęta przez komitet starokatolicki 4 li
stopada 1870 r., ostatnia próba 
nakłonienia sześciu biskupów kato
lickich, którzy wówczas jeszcze się 
nie poddali (Karl Hefele — Rotten- 
burg; Josip Jurij Strossmayer— Dia- 
kovo, Jugosławia; Friedrich Joseph 
Schwarzenberg — Praga; Joseph 
Othmar von Rauscher — Wiedeń; 
Georges Darboy — Paryż; Karl

Johann Greith — St. Gallen) do pod
trzymania oporu. Jak wykazuje 
wyraźnie całe to postępowanie oraz 
treść obu oświadczeń, w tym sta
dium walki starokatolicy — jako kato
licy, jakim i chcieli pozostać — do 
tego stopnia zobowiązani byli trady
cyjną prawno-hierarchiczną kon
cepcją Kościoła, że o niczym nie 
chcieli decydować bez biskupów 
i bez Soboru.

To przywiązanie do tradycyjnego 
episkopalizmu i koncyliaryzmu zo
stało jednak nagle i ostatecznie 
przerwane rozczarowaniem, jakie 
przeżyli przywódcy starokatoliccy 
wobec biskupów mniejszości. Teraz 
pozostała im tylko jedna droga: 
powołując się na świętą Bożą Ewan
gelię, iść za głosem sumienia — nara
żając się nawet na niebezpieczeń
stwo wyłączenia z Kościoła przez 
wielką ekskomunikę i mogąc liczyć 
tylko na stosunkowo małą grupę 
wyznawców, wiernych tym przeko
naniom.

Johann Friedrich von Schulte, 
późniejszy świecki przywódca Ko
ścioła starokatolickiego Niemiec, 
trafnie wyraził ten zasadniczy zwrot 
w ruchu starokatolickim, gdy po 
załamaniu się wszelkich prób poro
zumienia, powiedział: Teraz można 
iść jedynie za własnym sumieniem. 
Słowo Boże ponad wszystko!

Te słowa J.F. von Schultego 
wyjaśniają skromne oświadczenia, 
którymi przywódcy starokatoliccy 
wyrażali swoje zdecydowane „n ie” 
wobec decyzji watykańskich i do
piero w tym świetle można je zrozu
mieć w całej doniosłości. Tak więc 
profesorteologii z Bonn, Franz Hein
rich Reusch, stwierdza: „Sumienie ka
tolickie  zakazuje nam przyjmowania 
obu doktryn, gdyż są one sprzecz
ne z Pismem i Tradycją starego 
Kościoła, z którymi — jako katoliccy 
księża i teologowie — jesteśmy zwią
zani” . Podobne oświadczenie składa 
jego kolega, Josef Langen. Naj
obszerniej wypowiada się Ignaz von 
Dóllinger w swej odpowiedzi udzie
lonej Arcybiskupowi Monachium, ze 
słynnym czterokrotnym „Nie mogę” . 
„Jako chrześcijanin, jako teolog, 
jako historyk i jako obywatel, nie 
mogę przyjąć tej nauki. Nie mogę 
jako chrześcijanin: ponieważ jest 
ona sprzeczna z duchem Ewangelii 
i wyraźnymi wypowiedziami Chrystu
sa i Apostołów. Chce ona wprost 
zbudować imperium tego świata, 
które Chrystus odrzucił; chce pano
wać nad gminami, czego Piotr zaka
zał wszystkim i sobie samemu. Nie 
mogę jako teolog: ponieważ cała 
autentyczna tradycja Kościoła prze
ciwstawia się jej w sposób bez
względny. Nie mogę jej przyjąć jako 
znawca historii: ponieważ jako taki 
zdaję sobie sprawę z tego, że za 
uporczywe dążenie do urzeczywist

nienia tej teorii panowania nad świa
tem płaciła Europa strumieniem 
krwi, całe państwa pogrążały się 
w chaosie i upadały, a piękny, orga
niczny ustrój starego Kościoła został 
zdruzgotany, co spowodowało, żywi
ło  i utrzymywało najgorsze naduży
cia w Kościele. Muszę wreszcie 
odrzucić ją od siebie jako obywatel: 
ponieważ swymi roszczeniami do 
podporządkowania władzy papie
skiej państw i monarchów oraz 
całego porządku politycznego, jak 
również przez żądanie wyjątkowego 
stanowiska dla kleru, kładzie podwa
liny pod nieustanną i zgubną walkę 
między państwem a Kościołem, 
pomiędzy duchownymi a świec
kim i” . Taką nieugiętą postawę ujaw
nili również inni katoliccy wyznawcy, 
profesorowie Johannes Friedrich 
w Monachium, Joseph B. Hilgers 
i Franz Peter Knoodt w Bonn, Joseph 
Hubert Reinkens i Theodor Weber 
we Wrocławiu, Friedrich Michelis 
i Andrzej Menzel w Braniewie, Eduard 
Herzog w Lucernie. Skutki nie dały 
na siebie długo czekać. Wszyscy oni, 
jako „synowie zepsucia” , zostali 
obłożeni klątwą i pozbawieni praw 
do nauczania — większość na 
wiosnę 1871 r., Eduard Herzog jesie- 
nią 1872 r.

Z treści opublikowanych oświad
czeń można wywnioskować, że 
przywódcy starokatoliccy, dla któ
rych od tego czasu miarodajne było 
jedynie Słowo Boże oraz sumienie, 
nie byli rewolucjonistami, nie byli 
buntownikami, którzy chcieliby bu
rzyć podstawowy porządek Kościoła 
i zagrażaliby jego jedności. Oni byli 
i chcieli być prostymi świadkami 
prawdy wewnątrz samego Kościoła 
katolickiego. Jak słusznie zauważył 
E. Gaugler, wielkość ich polega 
właśnie na prostocie świadectwa 
prawdy, a także na odwadze otwar
tego powiedzenia „nie” w sprawie, 
w której wielu ludzi myślało „nie” , 
jak też wzięcia na siebie skutków 
tego czynu, a więc wykluczenia 
z ukochanego Kościoła, utratę sta
nowiska, szacunku, najbliższych 
przyjaciół i — bynajmniej nie na 
ostatnim miejscu — wielkiego audy
torium akademickiego.

Jak jednak w tych utrudnionych 
okolicznościach winna kształtować 
się ich dalsza droga? Czy powinni 
kontynuować swą literacko-publicy- 
styczną walkę, dawać świadectwo
o prawdzie Kościoła? A może, wyłą
czeni z Kościoła Rzymu, powinni 
zjednoczyć się z konieczności 
w jakimś Kościele? Pytanie to pozo
stawało na razie bez odpowiedzi. 
Jasne było jedynie to, że przywódcy 
starokatoliccy, nawet gdyby musieli 
obrać tę ostatnią drogę, nie chcieli 
doprowadzać do żadnej schizmy, nie 
chcieli lekkomyślnie przeciwstawiać 
„jednego ołtarza drugiemu” .

cd. na str. 10



90-lecie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Warszawskie Muzeum Wojska i jego wojenna historia
W bieżącym roku obchodzimy 65. rocznicę zakończenia jednej z najokrutniejszych, naj

krwawszych wojen — II wojny światowej, wrzesień — zaś przypomina nam o 71. rocznicy 

rozpoczęcia tej wojny w naszym kraju. Sięgnijmy pamięcią do tamtych dni, czytając pre

zentowaną dziś historię Muzeum naszych militariów, tj. historię okazałego, reprezentacyj

nego gmachu w Al. Jerozolimskich, w pobliżu mostu im. ks. Józefa Poniatowskiego 

w Warszawie.

Tam, gdzie znajduje się autentyczny relikwiarz spod Grunwaldu
„ Wielka nasza tradycja wojskowa oraz świetny rozkwit wojskowości polskiej w dobie obecnej 
domagają się poważnej instytucji muzealnej, która będzie świątynią sławy oręża polskiego 
i skarbnicą nieśmiertelnego ducha rycerskiego, służyć będzie jednocześnie ku naukowemu pogłębie
niu i rozwojowi wszystkich gałęzi wiedzy wojskowej w znaczeniu współczesnym (...)” .

M arszałek Józef Piłsudski (D ekret o powołaniu 
M uzeum  Wojska, 22 kwietnia 1920 r.

Chorąży 1 Pułku Ułanów Królestwa Pol
skiego (1815-1830) na tle Zamku Kró
lewskiego w Warszawie, akwarela —
mai. B ron is ław  Gem barzewski ok. 1905 r.

D yrekto r założonego w 1916 r. 
Muzeum Narodowego w Warszawie 
(a jednocześnie h istoryk w ojsko
wości, malarz, bronioznawca i mun- 
duroznawca, o ficer saperów) Bro
nisław Gembarzewski, s form ułow ał 
ideę utworzenia muzeum w ojsko
wego już w grudn iu  1918 r. Szło o to, 
by uwzględnić całość h is torii w o j
skowej Polski dla kształtowania 
patriotyzm u w m łodym  pokoleniu 
i wśród żołn ierzy, a jednocześnie 
przyczynić się do jednoczenia spo
łeczeństwa w odbudowywanej po 
zaborach niepodległej Rzeczypo
spolitej. Taką w łaśnie rolę muzeum 
w ojskowego w idzia ł tw órca niepo
d ległości Polski marszałek Józef 
Piłsudski.

W budynku przy ul. Podwale 15 
w Warszawie znalazło swą siedzi
bę Muzeum W ojska (już wcześniej 
m ieściły się tam zb iory Muzeum 
Narodowego). Notabene, Bronisław  
Gembarzewski był dyrektorem  obu 
m uzealnych instytuc ji. M ilita rny 
zb ió r składał się z około tysiąca 
m uzealiów z działu wojskowego 
Muzeum Narodowego i ok. tysiąca 
złożonych tam depozytów  o cha
rakterze h is toryczno-w ojskow ym . 
W skład m uzealiów  weszło też 209 
przedm iotów  ze zlikw idowanego, 
a istn ie jącego przez niecały rok na 
Zamku Królewskim  w Warszawie 
Polskiego Muzeum W ojskowego, 
które zgrom adziło  pam iątki z walk 
leg ionow ych , I w o jny św ia to 
wej i z w ojny polsko-bolszew i
ckiej.

Stopniowo, g łównie dzięki ogrom 
nej o fiarności polskiego społeczeń-

Siodło (typu wschodniego)
Stefana Czarnieckiego (XVII w.)

stwa, zb io ry pow iększały się. T ra fiły  
tu kolekcje m.in. Antoniego Strza- 
łeckiego, sławnego malarza bata li
sty Józefa Brandta, Dom inika W itke- 
-Jeżewskiego, Kazimierza W oźnic- 
kiego, A lo jzego W ładysława Strzem 
bosza, Józefa i Barbary Koziebrodz-

Relikwiarz spod Grunwaldu XIV/XV w.

kich czy Brunona Konczakowskie- 
go. Zakupiono też kolekcję A lfreda 
Jakubka, W ilhelm a W oindhausena 
z Hanoweru oraz kolekcję m undu
rów polskich z okresu Królestwa 
Polskiego z berlińskiego Zeug- 
hausu. Zgodnie  z założeniam i p ro 
gram owym i nabywano zamówione 
u najw ybitn ie jszych malarzy obra
zy tyczące się polskich dzie jów  
m ilita rnych: W ojciecha Kossaka
„Śm ierć gen. Sow ińskiego na szań
cach W o li” , „B itw a pod K ircho l- 
mem” , „G runw a ld ” ; Stanisława Ba
gińskiego „W ejście Legionów  do 
Warszawy” , „Rozbra janie N iem ców 
w Warszawie” . Do zbiorów  tra fi
ły  także bezcenne zespoły pam ią
tek rew indykow anych z Rosji na 
mocy postanowień traktatu ryskie
go z 18 marca 1921 r. oraz w yku
pione z Austrii sztandary z po
wstania kościuszkowskiego. W ięk
szość zabytków dotyczących pol
skich powstań narodowych pozy
skano z Muzeum Narodowego Pol
skiego w Rapperswilu (np. pa
m iątki po Tadeuszu Kościusz
ce).

Order Orła Białego (ustanowiony 
w 1705 r. przez króla Augusta II)

Uroczyste o tw arcie  muzeum na
stąpiło  24 marca 1922 r. z udziałem 
członków  Rady Wojennej, dow ód
ców wszystkich rodzajów wojsk, de
legacji szkół w ojskowych, posłów, 
rektorów  wyższych uczelni oraz 
przedstaw icie li Krakowa, Lwowa, 
W ilna i Poznania. O rganizowano też 
wystawy czasowe, oko licznośc io 
we. Pierwsza tego typu wystawa, 
zorganizowana jeszcze przed o fic 
ja lnym  otwarciem  muzeum, poświę
cona była 100-leciu śm ierci Napo
leona I (eksponaty wypożyczono 
z paryskiego Musee de 1’Armee). 
Podobnie było w 1933 roku, kiedy to 
w nowym  gmachu przy ul. 3 Maja 
zorganizow ano wystawę dla ucz
czenia 70-lecia Powstania Stycz
niowego, m im o że dop iero  1 stycz
nia nastąpiło  o fic ja lne  objęcie 
gmachu. Okazało się bowiem, że 
budynek przy ul. Podwale okazał się 
za m ały na pom ieszczenie m u
zealiów. Władze m.st. Warsza
wy pod ję ły  w ięc decyzję o bu
dow ie Muzeum Narodowego przy 
ul. 3 Maja. W myśl zawartej umowy 
M in isterstw o Spraw W ojskowych 
m iało w ypłac ić  gm inie m.st. Warsza
wy sumę jednego m iliona złotych, 
w zamian za co Muzeum W ojska 
m ogło użytkować część gmachu 
przez 50 lat od czasu zasiedlenia 
(1934 r.). Budowa innych części 
gmachu Muzeum Narodowego trw a
ła do 1938 r.

Przed wybuchem  II w o jny św iato
wej, latem 1939 r., dyrektor Gemba
rzewski nakazał spakować najcen

niejsze zabytki do przygotow anych 
skrzyń i um ieścić ich w salach na 
najniższym poziomie. W czasie obro
ny Warszawy we wrześniu 1939 r. 
gmach uległ powierzchownym uszko
dzeniom. Najgroźniejszym  było ude
rzenie bom by lotn iczej. Przebiła 
ona dach, wpadła do sali, lecz — 
na szczęście — nie wybuchła.

Po kapitulacji Warszawy gmach za- 
ję li N iemcy, urządzając w opróżn io 
nych salach magazyn sprzętu w o j
skowego Waffen SS.

Opiekę nad zbioram i sprawowali 
m ieszkający w budynku przedwoje
nny pracownik rotmistrz StanisławGep- 
ner oraz część dawnego personelu.

Planowaną grabież zabytków  roz
począł kw alifikow any h is toryk sztu
ki o ficer SS dr Peter Paulsen.

W czasie Powstania Warszaw
skiego w 1944 r., budynek muzeum 
obsadzony był przez niem iecką 
załogę, a wcześniejsze uzgodnienia 
dyrektora  Stanisława Lorenza i ro t
m istrza Gepnera z dowództwem  
Arm ii Krajowej spraw iły, że teren 
muzeum był w yłączony z walk. 
Gmach u leg ł poważniejszym  uszko
dzeniom, a stac jonujący żołnierze 
dopuszczali się zniszczeń i indyw i
dualnej grabieży. Po powstaniu 
(w ramach akcji pruszkowskiej) 
w iększość zb iorów  m uzealnych zo
stała z gmachu wywieziona. W róciły 
w znacznej części w ramach akcji 
rew indykacyjnej w latach 1945- 
-1948.

Już w lutym  1945 r. k ierow nikiem  
Muzeum Wojska m ianowany został 
m jr Zb ign iew  Szacherski, o ficer 
7. Pułku Strzelców konnych z 
września 1939 r. i żo łn ierz AK. Wraz 
z przedwojennym i pracownikam i 
tego obiektu oraz nowo zatrud
nionym i budynek był rem ontowany, 
porządkowano sale i resztki zb io 

rów, przyjm ow ano zabytki z re
w indykacji i napływające pam iąt
ki z fron tow ych walk. W stycz
niu 1946 r. Muzeum Wojska Pol
skiego (nową nazwę zatw ierdzo
no 22 sierpnia 1945 r.) o tw orzy
ło  w zrujnowanej sto licy p ierw 
szą stałą ekspozycję muzealną.

Przy końcu lat 50. urządzono 
nową stałą wystawę obrazującą 
1000. dzieje oręża polskiego (ak
tualna do chw ili obecnej).

O becnie w Muzeum Wojska Pol
skiego zwiedzający uzyskują efek
tow ny w izualn ie i p rzystępny w tre 
ści wykład 1000 lat dzie jów  pań
stwa polskiego i jego s iły  zbrojnej, 
poznają najw ybitn ie jszych wodzów 
i bohaterów  walk o niepodległość, 
efektowne okazy uzbrojenia, trofea 
wojenne. W powojennym  65-leciu 
Muzeum Wojska Polskiego urządzi
ło, oprócz ekspozycji stałej, k ilka
set wystaw czasowych i okolicznoś- 
c iow o -roczn icow ych . Znam ienna 
(z racji daty) okazała się wystawa 
pn. „I podaje w iek w iekow i” zorga
nizowana w 2001 r. z okazji jub ile u 
szu 2000-lecia chrześcijaństwa.

Nową siedzibą Muzeum Wojska 
Polskiego będzie warszawska Cyta
dela — odpow iedn io  p rzygotow y
wana do tego celu. Do czasu zakoń
czenia nowej inwestycji ekspozycje 
prezentowane są w dotychczasowej 
siedzibie przy A lejach Jerozolim 
skich 3.

Powróćm y jeszcze przez chwilę 
do czasów pow ojennych — końca 
lat 40. i 50. W arto przypom nieć, że 
wówczas to nie ty lko  m ieszkańcy 
Warszawy, ale i przyjezdni, za 
punkt honoru obiera li sobie nie
dzielne spacery do Muzeum W oj
ska Polskiego i fo tografow anie  się 
na tle ekspozycji prezentowanych 
przed murami gmachu.

okresu Powstania Warszawskiego 1944„Kubuś” — legendarny pojazd pancerny



Punkt wyjścia Starokatolickiego oporu
cd. ze str. 7

Starokatolicy nigdy nie myśleli o tym, 
by „odrywać się” od Kościoła katolic
kiego, jak to wmawiali im ich złośliwi 
przeciwnicy (E. Gaugler). Do wła
snego działania kościelnego — co 
należy z naciskiem podkreślić — 
zostali zmuszeni przez rzuconą na nich 
klątwę. Nigdy jednak nie przestali 
uważać się za członków jednego 
i całego Kościoła katolickiego. Nało
żone na nich cenzury nie przeszko
dziły też im (z wyjątkiem I. von 
Dóllingera) w dalszym odprawianiu 
katolickich nabożeństw i udzielaniu 
katolickich sakramentów (których 
ważność nigdy zresztą nie była kwe
stionowana przez Rzym). Kiedy 
zaś — jak zostanie to jeszcze przed
stawione — musieli zacząć myśleć
o utworzeniu własnej jurysdykcji koś
cielnej, świadomie wystrzegali się 
wszystkiego — zwłaszcza w spra
wach reform — co mogłoby pogłębić 
przepaść między nimi a Rzymem. 
Nawet własną organizację budowali 
w ten sposób, aby w przypadku 
gdyby jakiś biskup należący do 
soborowej mniejszości chciał konty
nuować swój opór, nie musiałby 
rezygnować z przynależności do 
„istniejącej hierarchii” (Kościoła rzym
skokatolickiego).

Kiedy jednak wśród odrzuconych 
przez Rzym duchownych i świeckich 
zaczęły coraz bardziej narastać

potrzeby duszpasterskie, a w zwią
zku z tym zaczęło się umacniać 
dążenie do utworzenia własnego 
Kościoła, teologowie starokatoliccy 
odkryli na nowo dalszą zasadę koś
cielną, odsuniętą nadrugi plan w Koś
ciele rzymskokatolickim. Powołu
jąc się mianowicie na Pismo św. 
i Kościół pierwotny, a jednocześnie 
wyzwalając się coraz bardziej 
z prawno-hierarchicznej koncepcji 
Kościoła, coraz wyraźniej uznawali 
gminę jako właściwą nosicielkę wła
dzy kościelnej. „Władza kościelna 
w istocie znajduje się w gminie” — 
oświadcza Josef Langen. O ile jed
nak przy ponownym odkryciu tego 
starokatolickiego rozumienia gminy, 
bez wątpienia wchodziły w grę — 
przede wszystkim w Szwajcarii — 
wpływy demokratyczno-politycz- 
ne rozumienia „autonomii gm iny” ,
0 tyle podstawowy cel tego posunięcia 
był wyraźnie kościelno-teologiczny: 
gmina, zarówno jednostkowa jak
1 zbiorowa, to znaczy synod wraz 
z biskupem, kapłanami i delegata
mi ludzi świeckich, powinny ponow
nie otrzymać swe pierwotne upraw
nienia, jako personalnie odtwo
rzona reprezentacja całego Kościo
ła. Kościół jako całość, w bezpo
średnim stosunku do swego Pana, po
winien — mówiąc zasadn iczo — stać się 
ponownie tym, czym jest poszcze
gólna gmina, tak jak poszczególna 
gmina w swym bezpośrednim sto

sunku do Pana — tym, czym jest 
Jeden i cały Kościół.

Tak więc, podsumowując (zgodnie 
z trzema postulatami, którymi I. von 
Dóllinger scharakteryzował posłan
nictwo Kościoła starokatolickiego), 
istniały zasadniczo trzy podstawowe 
siły, które coraz wyraźniej decydo
wały o przekształceniu ruchu staroka
tolickiego w Kościół:

1. Walka, która toczyła się wokół 
protestu przeciwko Soborowi Waty
kańskiemu o wolność sumienia 
i wiary, coraz bardziej stawała się 
walką o wolność i swobodę posłu
szeństwa dla Słowa i Woli Pana,
o których świadczy Pismo św. i pier
wotna Tradycja.

2. Wierność wierze i porządkowi 
starego i Jednego Kościoła w wy
znaniu wiary, urzędach i nabożeń
stwie, przy coraz bardziej zdecydo
wanym ponownym przyjęciu pierwot
nego, kościelnego rozumienia gmi
ny.

3. Dążenie do ekumenii, gotowość 
do ponownego zjednoczenia oddzie
lonych od siebie Kościołów chrześci
jańskich nagrunciestarego Kościoła.

U podstaw tych trzech sił był i jest 
jeden cel, właściwy i zasadniczy cel 
Kościoła starokatolickiego: sam Koś
ciół Jezusa Chrystusa, walka o jego 
prawdę i jego jedność (E. Gaugler).

Znając właśnie ten cel, można zro
zumieć pierwsze podstawowe decy
zje, przez które starokatolicy zapo
czątkowali tworzenie swojego Koś
cioła” .

Z  życia wzięte

Kolory codzienności
Siwy pan Nikodem W róblik, co 

przy Chabrowej mieszka, hoduje 
żó łtego kanarka, k tó ry śpiewa sop
ranem, kiedy jego w łaściciel gwiż
dże basem. W esoły ptaszek nie 
wie, co to stres i beztrosko buja się 
na małej huśtawce. N ikodem zaś w 
beżowej bonżurce, w bujanym 
fotelu, co pamięta czasy pradziad
ka, kołysze myśli szare.

Pod w ieczór zm ierzch zaciera 
kontury drzew, rozpływa się hory
zont w granatowej szacie. Żó łty  
kanarek dostaje na kolację z ie lony 
liść sałaty i. z łocistą  pszenicę, a 
N ikodem gotuje białe m leko, cho
ciaż woli „Łacia te” , lecz na rogu w 
sklepiku „Żabka” ceny skaczą jak 
stworzonko na łące. W ięc prze
żuwa człow iek przecenioną bułkę z 
dnia wczorajszego z napisem 
„prom ocja ” i m leko, lecz spytacie 
dlaczego? O dpow iedź jest prosta, 
bo dzisiaj kończy się ważność

tego płynu białego, tak ważnego 
dla organizmu. Jeść trzeba, aby ten 
nie zawsze różowy nastrój nie zam
ien ił się w czarną krepę.

A gdy do okna srebrny księżyc 
zerka, człow iek układa się do ko lo
rowej poście li, by śn ić o nie
bieskich m igdałach.

Rankiem siwy pan N ikodem  na 
śniadanie czarny chleb smakuje, 
jak extra jasne, co puszystą pianką 
na pokuszenie kusi z barwnej 
reklam y na czarno-bia łym  ekranie.

W ybierając resztki dżemu z małe
go słoiczka, kiwa smętnie głową. 
Po czym człapie do sklepiku na 
rogu, gdzie litośc iw y sklepikarz 
daje pół razowego na krechę, bo 
ju tro  też słońce wstaje... Okruszki 
do klatki powędrują, a wdzięczny 
kanarek śpiewając pociesza, że 
ty lko  jeszcze dziesięć dni do ode
brania em erytury. Rachunki cze
kają, trzeba zapłacić czynsz za
legły, bo w tym  wieku nie można 
już pod mostem mieszkać... Oj, 
dolo, dolo... porob iło  to się.

Za oknem prażące słońce na 
b łękitnym  niebie, a w izbie choć 
chłodem  straszą puste garnki, 
żó łty kanarek śpiewa, że życie jest 
piękne nawet w klatce.

Jedynie człowiek, drepcząc w 
zużytych kapciach, wciąż czegoś 
oczekuje i marudzi.

A le tak to już jest, że inne jest 
życie poko jow ych ptaszków, a 
zupełnie inne ludzi...

Hildegarda Filas-Gutkowska



Dialog starokatolicko-rzymskokatolicki
cd. ze str. 3

są włączone w wychodzącą poza 
lokalny kontekst wspólnotę: „gdyż 
Kościół lokalny jest w pełni Kościo
łem, ale nie całym Kościołem” (17). 
W odniesieniu do ponadlokalnych 
wymiarów Kościoła tekst komisji 
rozróżnia między regionalnymi wy
miarami oraz wymiarem uniwersal
nym. Mówi o wspólnocie Kościołów 
lokalnych oraz o wspólnocie wspól
noty Kościołów lokalnych. Także 
uniwersalny, geograficznie opisany 
wymiar Kościoła należy rozumieć 
jako wspólnotę wspólnoty Kościo
łów.

Jak jednak w tej perspektywie 
wyrażona i zachowana może być 
„jedność Kościoła oraz jego trwanie 
w jednej prawdzie w ciągłym proce
sie światowej misji oraz inkulturacji 
Ewangelii” (20)? Tekst dialogu odno
si się w tym miejscu do eklezjologi
cznej koncepcji personalnej, kole
gialnej i wspólnotowej odpowie
dzialności. Koncepcja ta odnajduje 
swój główny kontekst w Kościele 
lokalnym, do czego tekst krótko się 
odnosi (21). Powyższe stwierdzenie 
powinno — w odniesieniu do konkre
tyzacji martyria, leitourgia oraz dia
konia — zostać bardziej rozwinięte, 
gdyż jest ono czymś najbardziej 
doświadczonym i widocznym dla 
większości ochrzczonych w para
fiach lub innych grupach Kościoła 
lokalnego. Tekst koncentruje się 
jednak, zgodnie ze swoim specyfi
cznym celem, na ponadlokalnej 
wspólnocie Kościołów lokalnych: 
tutaj głównie biskupi odpowiedzialni 
są w swoich Kościołach lokalnych 
jako synodalnie umocowani zwierz
chnicy Kościołów lokalnych (lecz nie 
tylko oni) za to, aby wspólnota Koś
ciołów lokalnych „podejmowała za
danie zachowania jedności i za
świadczania o prawdzie” (22). Czy
nią to przede wszystkim w ramach 
synodalnych zgromadzeń, podczas 
których biskupowi w personalnej 
odpowiedzialności przypada prymat 
(służba kierowania): „Zadaniem bi
skupa jest bowiem troska o to, aby 
pozostali biskupi brali na siebie w 
procesie synodalnym przypisaną im 
odpowiedzialność [właśnie kole
gialna odpowiedzialność]” (22). Na
stępnie tekst konstatuje lapidarnie: 
„W wymiarze uniwersalnym prymat 
ten przypada papieżowi” (22).

Prymat i synodalność warunkują 
się więc nawzajem w różnej, geogra
ficznie rozciągniętej przestrzeni po
nadlokalnej wspólnoty Kościołów 
lokalnych. Stąd też nie tylko w 
odniesieniu do Biskupa Rzymu 
mowa jest o prymacie.

W kontekście połączonej odpo
wiedzialności w personalnej, kole
gialnej i wspólnotowej perspektywie 
umieszczone są jeszcze poszcze

gólne instancje, składające świa
dectwo o wierze (23). W tym wszyst
kim manifestuje się apostolskość 
Kościoła, w której sukcesji wyraża 
się również urząd apostolski (24). 
Kościół istnieje tylko w żywej, a przez 
to też zmiennej kontynuacji w zgo
dzie z apostolskimi korzeniami 
wiary.

Eklezjologiczny szkic w punktach 
5-26 — a zrekapitulowany w punk
tach 36-39 — ma zatem zadanie bliż
szego usytuowania funkcji papieża 
jako uniwersalnego prymasa. Szkic 
zaprezentowany jest przez Komisję 
Dialogu jako wynik „podstawowych 
zgodności” . Uwzględnia on nie tylko 
teologiczne elementy dla struktury 
wspólnotowej Kościoła, którą mo
żemy odnaleźć choćby w Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele Lumen 
Gentium  Soboru Watykańskiego II, 
lecz także zastosowane są ważne 
punkty i impulsy eklezjologicznej 
pracy Komisji „Wiara i Ustrój” (Faith 
and Order) Światowej Rady Kościo
łów; Komisja „Wiara i Ustrój” jest 
najbardziej reprezentatywnym fo
rum ekumenicznej refleksji teologi
cznej na świecie, które jednak w 
ostatnich latach straciło nieco polo
tu. Chciałbym wskazać tylko na tzw. 
Teksty z Limy z 1982 r. (Chrzest, 
Eucharystia, Służba), a także na nie- 
zakończony jeszcze projekt studyjny 
Natura i Misja Kościoła z 2005 r.

Efektywne recypowanie (przyswa
janie sobie) postawionych celów 
„podstawowych zgodności” odnosi
łoby się zatem idealnie nie tylko do 
naszych obydwu Kościołów, ale 
także do innych Kościołów które 
rozważają wspólnotę kościelną z 
Rzymem. Możliwość ta istnieje wów
czas, gdy Kościoły te — tak jak uczy
niła to nasza komisja — podejmą ref
leksję, jak lokalne wspólnoty kościel
ne mogą być połączone w wiążącą, 
ponadregionalną wspólnotę oraz jak 
w tym horyzoncie może być ro
zumiana personalna i kolegialna 
odpowiedzialność (biskupiego) urzę
du. (Chciałbym pominąć tutaj cały 
punkt 12 z krótkim omówieniem 
siedmiu sakramentów w szkolno- 
-teologicznej sekwencji, ponieważ 
kwestię tę zawdzięczamy w istocie 
wcześniejszemu dialogowi bilateral
nemu i stanowi raczej w systematy
cznym układzie tekstu coś w rodzaju 
dodatku).

Realistycznie rzecz ujmując na
dzieja na taką wyraźną recepcję 
naszego rzymskokatolicko-staroka- 
tolickiego dokumentu dialogu nie 
jest niczym nieskromnym, ani też ilu
zorycznym. Powinienem raczej gwo
li ostrożności powiedzieć, że tekst 
dialogu w odniesieniu do „podsta
wowych zgodności” stanie się owoc
ny wówczas, gdy także inne dialogi w 
swej warstwie merytorycznej dojdą 
do wspólnych wniosków, także 
wtedy, gdy nie będą dosłownie

odnosić się do naszego dialogu. W 
tym sensie trwający dialog rzym- 
skokatoliko-prawosławny, który po
święcony jest obecnie kwestii papie
skiego prymatu, będzie pasjonują
cym tekstem. Oczekuję od niego 
merytorycznych konwergencji. Na
wet jeśli ciąg argumentacyjny prze
biega w szczegółach nieco inaczej 
(...).

Do architektury tekstu, co zostało 
już wielokrotnie zasygnalizowane, 
należy rozróżnienie między „pod
stawowymi zgodnościami” oraz „jesz
cze otwartymi kwestiami” . Dla owoc
nej recepcji tekstu w naszych 
Kościołach należałoby całkowicie 
zaakceptować owo zbalansowane 
znaczenie pojęć w sensie hierarchia 
veritatum. To, czy tak właśnie jest, 
okaże się dopiero później. Za chwilę 
powrócę do tej kwestii.

Jednak wpierw chciałbym pod
kreślić coś innego; wspomniane roz
różnienie narzuciło się komisji od 
momentu, gdy podczas trwania dia
logu rozmiar porozumienia w postrze
ganiu Kościoła oraz miejsca papie
skiego prymatu zarysował się tak 
mocno, że pojawiło się pytanie o 
możliwą wspólnotę kościelną. Ref
leksja ta wykraczała poza pierwotne 
zadanie komisji, która miała zająć się 
kwestią papieskiego prymatu. Stąd 
też pojawiły się wśród „jeszcze 
otwartych kwestii” także kompleksy 
zagadnień, które zrozumiałe są jedy
nie w odniesieniu do „wspólnoty 
kościelnej” (40, por 4, oraz 87-89).

W związku z metodą zróżnicowa
nego konsensusu opis „jeszcze 
otwarte kwestie” nie uświadamia, 
że mamy do czynienia z adiaforą 
ale, że w procesie zbliżenia ku jed
ności kościelnej możliwe jest stwier
dzenie, iż „pozostające różnice nie 
muszą uzasadniać podziału między 
Kościołami” (34).

Powyższe stwierdzenie zostało 
sformułowane w odniesieniu do 
otwartych jeszcze zagadnień eklez
jologicznych i mariologicznych zwią
zanych z papieskim prymatem (41
-47 oraz 48-55). Z pewnością zagad
nienia te należy podjąć w dalszej 
części dialogu, o ile nie zostanie on 
zablokowany przez jedną ze stron. 
Dlatego też zrozumiała może być 
fraza „jeszcze otwarte kwestie” oraz 
sugerowana doniosłość w porówna
niu z „podstawowymi zgodnościami” .

Nieco inaczej sprawa zdaje się 
wyglądać w przypadku „jeszcze 
otwartych kwestii o charakterze 
kościelno-prawnym z perspektywy 
rzymskokatolickiej” (74-82), a kon
kretniej punkty 77-80. To, że byli 
duchowni rzymskokatoliccy oraz 
wierni po swoim wstąpieniu do Koś
cioła starokatolickiego wciąż uznaj- 
wani są za członków Kościoła rzym
skokatolickiego i ciążą na nich kary
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cd. ze str. 11

kanoniczne, stanowi rzymskokato
licki problem. Dopiero w odniesieniu 
do celu, jakim jest wspólnota koś
cielna, problem ten staje się wspól
ny. Jednak przyszłe i pogłębione 
podjęcie tej „otwartej kwestii” nie 
stanowi wspólnego zadania, gdyż 
jego rozwiązanie musi być przepro
wadzone głównie przez Kościół 
rzymskokatolicki. Stąd też trudno 
zanegować wagę tej tematyki jako 
„jeszcze otwartej kwestii” .

Jakie jednak ma usytuowanie 
zagadnienie ordynacji kobiet do kap
łańskiej służby jako „jeszcze otwar
tego pytania” (56-73; por. 81-82)? 
Istnieją głosy, które nie zgadzają się 
na takie umiejscowienie tej kwestii i 
twierdzą, że punkt ten nie podlega 
dla Rzymu negocjacjom i faktycznie 
blokuje teologiczne negocjacje. Zbyt 
duże jest zaangażowanie papie
skiego urzędu nauczycielskiego w 
liście apostolskim Ordinatio sacer- 
dotalis papieża Jana Pawła II (1994) 
i zbyt wiele ryzykuje się kosztem pa
pieskiego autorytetu w świetle zdecy
dowanego sprzeciwu w tej kwestii 
w wielu częściach Kościoła na świe- 
cie. Inaczej mówiąc: nie mamy tutaj 
do czynienia z „jeszcze otwartą 
kwestią” . Czy oznaczałoby to, że 
uznana przez komisję za możliwą 
wspólnota kościelna miałaby się nie 
udać z powodu problemu jaki wywo
łuje ta kwestia?

Jak już zostało powiedziane, Ko
misja wskazała cztery kompleksy 
tematyczne określone mianem „jesz
cze otwarte kwestie” w odniesieniu 
do możliwej wspólnoty kościelnej 
między rzymskimi katolikami a sta
rokatolikami. Jednak chciałbym te
raz, zgodnie ze wskazaną na począt
ku mojego referatu problematyką, 
zapytać: jak zachowałyby się wobec 
tych kompleksów tematycznych oraz 
ich znaczenia jako „jeszcze otwar
tych kwstii” inne Kościoły, jeśliby 
doszły do wniosku, że „w przedsta
wionych tutaj przymyśleniach widzą 
model wspólnoty kościelnej z Rzy
mem” (4)? Myślę, że eklezjologiczna 
(a dokładniej uniwersalna i odno
sząca się do prymatu) oraz mariolo
giczna tematyka będzie miała zna
czenie dla wszystkich Kościołów, 
które otworzą się na rozumienie 
Kościoła zarysowane w „podstawo
wych zgodnościach” . W odniesieniu 
do kontynuacji naszego dialogu 
wiele można oczekiwać od wyników 
dialogu rzymskokatolicko-prawosław- 
nego; pojawia się tam nie tylko kwe
stia akceptowanej przez obydwie 
strony formy sprawowania uniwer
salnego prymatu, lecz także sprawa 
definicji dogmatycznych z 1854 oraz 
1950 roku, które cSdrzucane są rów
nież przez stronę prawosławną, 
mimo powszechnego wspominania 
Matki Bożej w liturgii i praktyce koś
cielnej. Oczywiście w odniesieniu do 
ordynacji kobiet sprawa ta nie będzie 
przebiegać w analogiczny sposób,

gdyż tutaj nie pojawia się żadne zbli
żenie odmiennych stanowisk: obyd
wie strony — prawosławna i rzym
skokatolicka — odrzucają możliwość 
święceń kapłańskich dla kobiet. W 
tym sensie powyższe kwestie mo
głyby wzmocnić tendencje do zablo
kowania drogi prowadzącej ku wspól
nocie kościelnej — chyba, że strona 
starokatolicka, odnajdzie w nega
tywnym stanowisku wobec ordynacji 
kobiet dobre argumenty dla zmiany 
swojego stanowiska (...).

Kontynuowanie dialogu naszych 
obydwu Kościołów będzie musiało 
się wpierw głębiej zająć „otwartymi 
jeszcze kwestiami” zwięzanymi z 
eklezjologią oraz dogmatami maryj
nymi z 1854 oraz 1950 roku.

Pierwsza tematyka rozpoczyna się 
oczywiście przy „podstawowych zgod
nościach” , które przecież, jak rekapi
tuluje punkt 39, uświadamiają, „że 
sformułowana podczas Pierwszego 
Soboru Watykańskiego nauka o 
prymacie papieża nie musi już dłużej 
dzielić Kościołów, jeśli papież nie 
jest wyjęty ze struktury wspólnoto
wej (communio) Kościoła” . Mamy 
zatem do czynienia z pewnym napię
ciem, które spotykamy w „jeszcze 
otwartych kwestiach eklezjologicz
nych” (44-47). Owo napięcie jest 
nieco złagodzone faktem, że tekst — 
wpierw jako wypowiedź rzymskoka
tolicka (33), a następnie jako wspól
na wypowiedź (43) — wskazuje na 
uzasadnienie pewnych wątpliwości 
wobec nauki o papieskim prymacie 
względnie na apel papieża Jana 
Pawła II w encyklice Ut unum sint z 
roku 1995 (por. również Przedsło- 
wie), który wezwał Kościoły, aby 
zaangażowały się w dialog na temat 
ekumenicznie akceptowanej formy 
sprawowania prymatu. Prośba ta 
pokazuje wyraźnie, że według jego 
oceny przedmiotowe wypowiedzi 
tekstów Drugiego Soboru Wytykań- 
skiego oraz różne kanoniczne reali
zacje nie spełniają tej roli, a nauka i 
praktyka warunkują się przecież wza
jemnie.

Odnośnie drugiej tematyki chciał
bym powiedzieć tylko kilka słów. 
Problematyczną kwestią dla rzym- 
skokatolicko-starokatolickiej wspól
noty kościelnej jest przede wszyst
kim to, że strona starokatolicka 
wyraźnie odrzuciła obydwa dogmaty 
maryjne z 1854 i 1950 roku — pier
wszy w tzw. Deklaracji Utrechckiej z 
1889 roku, a drugi w oświadczeniu 
Międzynarodowej Konferencji Bisku
pów Starokatolickich z 1950 roku. 
Chrześcijańskokatolicko-Rzymsko- 
katolicka Komisja Dialogu w Szwaj
carii (CRGK) chce zbadać, jak 
można w tym temacie pójść krok 
naprzód. Pewną pomocą mogą słu
żyć wyniki i referaty 40. Międzynaro
dowej Starokatolickiej Konferencji 
Teologicznej w zeszłym roku (...).

„Droga, która jest przed nami” : 
zaprosiliście mnie Państwo, abym

wypowiedział się na ten temat jako 
członek Komisji Dialogu. Z tego też 
powodu ograniczyłem się do teolo
gicznych kwestii w ścisłym słowa 
tego znaczeniu. Jeśli jednak Koś
cioły autentycznie chcą kroczyć 
drogą prowadzącą do wspólnoty 
kościelnej, to należy również, nawet 
może jeszcze bardziej szczegółowo, 
mówić o tzw. czynnikach nieteologi- 
cznych oraz o „jeszcze otwartych 
kwestiach” . Dokładne omówienie tej 
problematyki wymagałoby jednak 
osobnego referatu.

Jaką rolę odgrywają te czynniki, 
ilustrują na przykład pierwsze reak
cje na to, co znajduje się w punktach 
83-86 lub względnie to, co zostało 
powiedziane w mediach: „Starokato
lickie wyobrażenia nt. kształtu moż
liwej wspólnoty kościelnej” . Wyo
brażenia te są same w sobie 
sformułowane raczej defensywnie: 
dla wspólnoty z papieżem wzorcem 
nie powinny być instytucjonalne roz
wiązania i regulacje zachodniego i 
wschodniego prawa kanonicznego 
(CIC 1983 oraz CCEO 1990), litur- 
giczno-kanoniczne struktury Unii 
Utrechckiej oraz jej Kościołów człon
kowskich powinny zostać zacho
wane wraz z jej ekumenicznymi 
zobowiązaniami (83). Tutaj należy 
wykazać się o wiele bardziej krea
tywną refleksją, jeśli naszym celem 
jest to, aby konkretnie urzeczywist
nić wspólnotę kościelną. Mam na
dzieję, że dialog prawosławno-rzym- 
skokatolicki znów dostarczy nam 
cennych przemyśleń, nawet jeśli 
jasne jest, że Unia Utrechcka nie 
może być z powodu swego pocho
dzenia porównywana z Kościołem 
Wschodnim. Jeśli natomiast rozwa
żana wspólnota kościelna ma być 
modelem także dla innych Kościo
łów, to w przypadku jej konkretnej 
realizacji nie może chodzić o coś, co 
w istocie będzieekumenizmem pow
rotu bez względu nato, w jaką retory
kę jedności zostanie opakowany.

Dla przyszłości dialogu niezwykle 
decydujące jest, aby na płaszczyźnie 
lokalnej w poszczególnych krajach 
odbywały się z udziałem Unii Ut
rechckiej regularne spotkania — ze 
świeckimi i duchownymi. Spotkania 
te muszą być organizowane przez 
zaangażowanych i wrażliwych ludzi 
w spójny sposób. „Wrażliwych” dla
tego, gdyż właśnie tak ważne jest to, 
aby przebrnąć przez nieteologiczne 
czynniki, które istnieją po obydwu 
stronach, nie tylko po starokatolic
kiej. Zajęcie się tą kwestią jest tym, 
co tekst dialogu określa mianem 
„oczyszczenia pamięci” (3), i wyma
ga wytrwałości we wzajemnym zaufa
niu. Zaufanie nie oznacza utraty 
ostrości spojrzenia, jednak w at
mosferze lęku i nieufności zaufa
nie nie może kwitnąć. Z kolei wy
trwałość nie może ulec zniechęce
niu, gdy w Kościołach, zarówno ze 
strony oficjalnej, jak i przez po
jedyncze osoby, rzucane są kłody 
pod nogi” .



Realizujemy noworoczne postanowienie —  czyli: Szlachetne zdrowie

Każdy może się odmłodzić
Łatwo powiedzieć, że każdy mo

że się odm łodzić. Ale jak to zrobić?
Na to pytanie odpow iada I. C ie- 

ślińska w artykule Być m łodszym  
za ro k (G W z 2-3 czerwca br.). Czy
tamy tam: „Prawda jest taka, że 
twoje części ciała liczą mniej w io 
sen niż ty  sam. Kom órki w ątroby 
mają — średnio — pięć m iesięcy 
(niektóre z nich są trochę starsze, 
inne dopiero co się narodziły), 
je lita  — zaledwie dwa, cztery 
dni (...). Kości — te są całkiem 
twarde, ale i szkielet ulega nie
mal ca łkow ite j w ym ianie raz na 
dekadę. Nawet, jeśli masz kilka
dziesiąt lat, twoje ciał o — śred
nio — jest naprawdę o w iele 
młodsze. Przez całe życie w orga
nizmie trwa gorączkowa praca — 
część komórek popełnia zapro
gramowane samobójstwo. Krw inki 
białe sprzątają ich resztki i z od 
zyskanego surowca budowane są 
nowe fragm enty tkanek. Oba pro
cesy — rozpadu i odnowy — za
chodzą równocześnie, choć wcale 
nie z identyczną wydajnością. 
U dzieci przeważa, budowa, ale 
z wiekiem — pozwalamy przejąć 
pałeczkę rozpadowi. Pozwalamy 
przejąć, bo tak naprawdę od nas 
w dużym stopniu zależy, jak in 
tensywny proces odnowy będzie 
się toczył w naszych ciałach 
i przeciwstaw iał starzeniu” .

Czy m yśleliście kiedy o tym, że 
zmęczenie oddala starość? To 
prawda, tak rzeczywiście jest. 
Zmęczenie potrafi odmładzać, pod 
warunkiem, że musi to być przy
zwoite, zdrowe zmęczenie, a nie 
znużenie monotonnością, obowiąz
kami albo stresem. Idzietu  bowiem
0 zmęczenie mięśni, a więc takie, 
przy którym  czujesz ból. Powstają
ce podczas ćwiczeń m ikrouszko- 
dzenia mięśni wyzwalają powsta
wanie cytokin  — białek kon tro lu 
jących stan zapalny i zarządza
jących procesami wzrostu i rozpa
du. C ytokina C-6 odpow iedzialna 
jest za rozpad, C-10 za naprawę
1 wzrost. C-10 pojawia się zawsze 
tam, gdzie wcześniej występowała 
C-6. Na każde m ikrouszkodzenie 
m ięśnia organizm odpow iada go
rączkową akcją naprawczą. Naj
lepszym więc sposobem utrzym a
nia m łodości i walką ze starością 
jest w ięc zdrowe zmęczenie. Nie
stety, wysiłku nie da się zastąpić 
ani tabletką, ani dietą. A le — 
uwaga! — przed podjęciem fo r

sownych tren ingów  należy zasięg
nąć rady lekarza. W zasadzie jed 
nak ćw iczyć może każdy. Sport 
zaleca się nawet w rehabilitacji 
chorych po zawale serca.

Jak długo należy czekać na 
dob roczynne  e fekty ćw iczeń? 
Dość szybko przekonam y się, 
że starość dopada nas wolnie j.

Po tren ingu poziom kortyzolu 
(horm onu stresu) obniża się we 
krw i i zwiększa się wydzie lanie 
endorfin  (substancji uspokajają
cych i zmniejszających wrażliwość 
na ból). Endorfiny to tzw. we
wnętrzne m orfiny, naturalne sub
stancje wpraw iające nas w b łogo
stan, zadowolenie, poczucie speł
nienia, euforii.

Wiele osób stw ierdzić może, że 
sport n igdy nie był dla nich ważny
i że szkoda trac ić czasu na bieganie 
lub jazdę na rowerze, lepiej odda
wać się twórczym  rozmyślaniom.

Niestety, trzeba uśw iadom ić so
bie, że mamy po naszych przod
kach takie, a nie inne ciała i jeśli 
chcemy, by nam długo służyły, 
m usim y pam iętać o ich głównych 
potrzebach, a takim i w łaśnie po
trzebam i są: sport i um iarkowany 
wysiłek. Ćwiczenia są w ięc ważne, 
bardzo ważne. W książce pt. „Bądź 
m łodszy za rok” — pióra dra geron- 
to loga Henry’ego Lodge’a i jed 
nego z jego pacjentów  Chrisa 
Crow leya — można znaleźć wiele

porad, jak pow inien wyglądać 
dobry trening, które sporty dla 
kogo są korzystne i na co w po
czątkowym okresie najbardziej na
leży zwracać uwagę. To fanta
styczny przewodnik dla osób roz
poczynających przygodę ze spor
tem w drugie j połow ie  swego ży
cia.

Ćwiczenia są ogrom nie 
ważne — przekonują Crow- 
ley i Lodge — ale najważ
niejsze, by mieć jakąś pasję
i by angażować się w związki 
z ludźmi, utrzym ywać i rozw i
jać przyjaźnie (a w ięc sfera 
emocjonalna).

Nie sposób oddzie lać f i
zycznej i em ocjonalnej s tro 
ny naszego życia, ponieważ 
emocje i nastroje wpływają 
na podstawowe reakcje che
miczne zachodzące w naszych 
organizmach. Z w iekiem  co 
raz częściej odm awiany, od
powiadam y „n ie ” na p ropo
zycje towarzyskiej aktywnoś
ci. Nie chce się nam. Nie 
musimy. A to w ielka szko
da! Kontakty towarzyskie ra
tu ją  życie, popraw iają naszą 
odporność, chem ię mózgu. 
Ulepszają to, czego jeszcze 
długo farm akologia popraw ić 
nie zdoła. Starajmy się zaak
ceptować propozycje spotkań 

ze znajom ym i, wspólne pójście 
na koncert czy też „na g rilla ” 
(nie musimy wcale korzystać z g ri- 
llow ych w ypieków , idzie bo
wiem głów nie  o kontakty tow arzy
skie).

I jeszcze jedna ważna rada. 
Oceńm y realnie swoje dochody
i dostosujm y do nich swój styl 
życia tak, by nie wydawać w ię
cej niż się ma. Statystyki bowiem 
wykazują, że — niezależnie od 
poziomu zamożności — ludzie, 
którzy mają długi, a więc i kre
dyty, szybciej podupadają na 
zdrowiu!

Wracając jednak do ćwiczeń 
należy dodać, że systematyczne 
ćw iczenia wpływają dobroczynnie 
nie ty lko  na mięśnie, stawy i serce, 
ale i na je lita , w ątrobę i skórę. Za
miast wydawać pieniądze na środki 
farm akologiczne, s ięgnijm y więc 
po inne środki polepszające nasze 
zdrowie: ćw iczenia fizyczne, zdro
we jedzenie (ograniczając sól
i cukier). Zam iast się leczyć — 
żyjm y zdrowo!

Znakomitymi obserwatorami zmian w stylu nasze
go życia będą nasze dzieci i wnuki. Możemy stać 
się dla nich przykładem jak należy walczyć ze 
zmianami zachodzącymi w organizmach w drugiej 
połowie życia. Bądźmy więc długo młodzi i sprawni



W 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina

Spotkanie z muzyką Chopina w warszawskich Łazienkach
Wrześniowe koncerty chopinowskie odbywają się tutaj od lat.

Niemniej jednak w tym roku, kiedy to przypada 200. rocznica uro
dzin naszego wielkiego kompozytora, Warszawa gości szczególnie 
wielu turystów wędrujących szlakiem muzyki Chopina, zasłucha
nych w magiczne dźwięki mazurków, polonezów, etiud itd., w iel
kiego Fryderyka.

Idea upam ię tn ien ia  nasze
go kom pozyto ra  (1810-1849) 
narodziła  się w 40. roczn i
cę śm ierci F ryderyka, tj. w 
1889 r. Jednakże w ładze za
borcze na d ługo  zab lokow a
ły  ten pom ysł. D op iero  na 
początku XX w ieku udało  się 
powołać Kom itet Budowy Pom
nika, k tó ry  o g ło s ił w 1909 r. 
konkurs na p ro jek t pom nika  
Fryderyka Chopina. W ygrał w y
b itny  polski rzeźbiarz W acław 
Szymanowski, prezentując pro
jekt rzeźby, która przedstaw ia
ła  kom pozyto ra  s iedzącego w 
natchnieniu pod w ierzbą (drze
wo tak p iękne i sym bo liczne  
w polskim  kra jobrazie).

Pom nik p lanowano postaw ić 
w 100. roczn icę  u rodz in  C ho 
pina, ale niestety, nie uda
ło  się to, ponieważ przecią
gały się kon trow ers je  w o kó ł 
pro jektu . W końcu uda ło  się 
osiągnąć porozum ien ie  i m o
del pom nika  zosta ł w ykona 
ny w 1912 r. N a tom iast od lew  
postanow iono  w ykonać w Pa
ryżu. N iestety, I w o jna  św ia 
tow a znów  przerw a ła  prace

nad n im . D op ie ro  14 lis topa 
da 1926 r. nastąp iło  ods ło 
n ięcie  w spania łego  dzie ła  Wa
cława Szymanowskiego. C okó ł 
m onum entu  i basen przed 
nim zapro jek tow a ł a rch itek t 
O skarS osnow ski z P o litechn i
ki W arszawskiej.

Podczas okupac ji h itle ro w 
skie j w 1940 r. N iem cy w ysa
dzili m onum ent w pow ie t
rze i w yw ieź li jego  części 
na z łom . Po w o jn ie  udało  
się odna leźć g łow ę pom nika  
C hop ina  w ru inach w ro c ła w 
skie j fab ryk i w agonów . Na 
podstaw ie  oca la łego g ipso 
wego m odelu z rekons truow a
no dz ie ło  po lsk iego  rzeźbia
rza. F ryderyk C hop in  pow ró 
c ił na daw ne m ie jsce w Ła 
zienkach w 1958 r. O dsło 
n ięc ie  pom nika  było  w ów czas 
bardzo uroczyste. W zięli w nim 
udział, oprócz p rzedstaw ic ie 
li w ładz państw ow ych, a rtyś
ci, a także de legacje  szkó ł ar- 
tystyczno-m uzycznych. Dzieci 
s to jące pod góru jącą  nad n i
mi rzeźbą Fryderyka, lśn ią 
cą w s łońcu  — z za in te reso 

waniem  p rzyg ląda ły  się tw a 
rzy m istrza po lsk ie j k law ia 
tu ry . W okó ł pom nika  z łożo 
no całe „m orze” kwiatów. W od
s łon ięc iu  pom nika  w zię ła  też 
udz ia ł pisząca te słowa.

W 1959 r. po raz p ie rw szy 
zo rgan izow ano przy pom niku  
F ryderyka C hop ina  w w ar
szaw skich Łazienkach cykl 
koncertów  C hop inow sk ich . 
O becn ie  odbyw a ją  się dwa 
rec ita le  C hop inow sk ie  w każ
dą n iedzie lę od maja do w rześ
nia o g odz in ie  12 i 16. Z ca
łego  św iata  przyjeżdżają do 
W arszawy p ianiści, by grać 
w scenerii parkowej, w śród 
kw itnących w ielobarwnych róż, 
u tw o ry  gen ia lnego kom pozy
tora. Przeszło 50 lat tra d y 
cji tych  koncertów  tw orzy 
w span ia łą  aurę tego m ie jsca 
w sam ym  sercu s to licy  i p rzy
ciąga tłu m y słuchaczy.

W rzesień zachęca do od 
w iedzin  tego  uroczego m ie j
sca, gdzie róże i m uzyka 
tw orzą  duet w spania le  dzia
ła jący  na nasze zm ysły.


