
Między wolnością a doktryną. Granice dialogu w Kościele. 

Niniejsza praca ma charakter historycznego przeglądu tych „momentów” w historii chrześcijaństwa i

Kościoła, w których podejmowano ważne, a często kluczowe dialogi. Nie będzie to przegląd szeroki,

niemniej starający się wychwycić istotne czynniki i  zmienne,  decydujące o przebiegu i skutkach

wspomnianych kluczowych „dialogów”.  Przegląd zakończymy na wieku XVII,  tak by na owoce

„dialogów” spojrzeć przynajmniej z kilkusetletniej perspektywy.       

Zanim jednak przejdziemy do historycznej lustracji, należy odnieść się do pojęć zawartych w tytule

IV edycji konkursu teologicznego Dominikańskiego Studium Filozofii  i  Teologii,  tj.:  „wolności”,

„doktryny”,  „dialogu”,  „Kościoła”  i  „granicy”.  Podjęta  poniżej  próba  jest  nie  tyle  szerokim

namysłem nad wszelkim możliwymi znaczeniami,  a  ogólnym ich omówieniem, którego efektem

będzie podanie takiego ich rozumienia, jakie na potrzeby niniejszego eseju będę używał. 

Po  pierwsze  „wolność”.  Biorąc  pod  uwagę,  temat  III  edycji  konkursu,  który  temu  pojęciu  był

właśnie  poświęcony,  z  pewnością  nie  chodzi  tu  o  Pawłową  „wolność”  czyli  „wolność

odpowiedzialną”,  czy  wręcz  „niewolę  sprawiedliwości”.  Przyjmuję,  że  chodzi  o  „wolność”  w

znaczeniu „swoboda”.  Będziemy więc rozumieć tytułową wolność jako „swobodne podejście  do

doktryny”, elastyczność, brak „doktrynerstwa” itp. w kontrze do ścisłego trzymania się doktryny, i

pomiędzy tym będziemy poszukiwać tytułowej „granicy”. 

Po drugie „doktryna”.  „Doktryna1” (z łac doctrina – nauczanie, wiedza) oznacza zespół twierdzeń,

założeń i  dogmatów religijnych,  filozoficznych,  politycznych lub wojskowych;  system działania,

myślenia. W przypadku tematu konkursu mamy niewątpliwie do czynienia z chrześcijańską doktryną

katolicką/powszechną2. Do pojęcia doktryny katolickiej nawiążę jeszcze w kolejnym punkcie.  

Po trzecie „Kościół”. Kościół Katolicki (nie może chodzić bowiem o żaden inny kościół choćby ze

względu na wyznanie wiary), to: największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady

wiary i życia religijnego określane jako  katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z

Kościołem powszechnym (gr. katholikos‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji

kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu3. I tak będę rozumieć „Kościół” w eseju pamiętając, że

pojęcie  to  definiuje  także,  nomen omen,  doktryna  katolicka.  Kolejne  chrystocentryczne  artykuły

Katechizmu Kościoła Katolickiego4 określają kościół jako: „Ciało Chrystusa” (805-807), „odbicie

Chrystusa” (748), „Mistyczne Ciało Chrystusa”  (790,791) oraz istotne dla tematu ujęcie Kościoła

jako  „Ludu  Bożego”  (781,782).  Należy  także  zaznaczyć,  że  elementem  doktryny  Kościoła  jest

stwierdzenie, że Kościół jest nieomylny (8915), choć nie jest to nieomylność absolutna (892), a i w

1 https://sjp.pwn.pl/slowniki/doktryna.html
2 Ograniczenie  wynika z drugiego zdania tematu, gdzie zarówno kwestię dialogu i doktryny zawęża się do Kościoła. 
3 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Kosciol-katolicki;3921205.html
4 Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. II Pallotinum, Poznań, 2022 r.   
5 „Gdy Kościół przez swój najwyższy Urząd Nauczycielski przedkłada coś do wierzenia jako objawione przez Boga i

jako nauczanie Chrystusa, orzeczenia te należy przyjąć posłuszeństwem wiary” – tamże.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiedza
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/katolicyzm;3921214.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/My%C5%9Blenie


sprawach najistotniejszych, dogmatycznych, dopuszcza pewne zmiany, ale nigdy co do istoty rzeczy.

Obecne nauczanie Kościoła  w kwestii  dogmatów brzmi następująco:  „(…) czym innym jest  sam

depozyt wiary, czyli jej prawdy, a czym innym sposób ich wyrażania przy zachowaniu jednak tego

samego sensu i znaczenia”6; oraz „Tradycja ta, wywodząca się od Apostołów, rozwija się w Kościele

pod opieką Ducha Świętego. Wzrasta bowiem zrozumienie tak rzeczy, jak słów przekazanych, już to

dzięki kontemplowaniu oraz dociekaniu wiernych (…), już to dzięki głębokiemu, doświadczalnemu

pojmowaniu spraw duchowych, już to znowu dzięki nauczaniu tych, którzy wraz z sukcesją biskupią

otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. Albowiem Kościół z biegiem wieków dąży stale do pełni

prawdy Bożej, aż wypełnią się w nim słowa Boże.”7; a także „Zdarza się czasami, że jakaś prawda

dogmatyczna zostaje najpierw wyrażona w sposób niepełny, chociaż nigdy błędny, a dopiero później,

po  rozważeniu  jej  w  szerszym  kontekście  wiary  i  poznania  ludzkiego  otrzymuje  pełniejsze  i

doskonalsze wyrażenie”8. 

Powyższa  zasada,  ujęta  w mniej  złożonej  formie,  mówi  nam,  że  skoro  język ludzki  i  poznanie

ludzkie są niedoskonałe i ciągle się rozwijają, to możliwe jest precyzyjniejsze formułowanie prawd

wiary, o ile to nowe ujęcie nie wypacza sensu tych prawd. Zdaje się, co postaram się wykazać, że

zasada ta obowiązuje przynajmniej od I Soboru Powszechnego w Nicei.

Kolejne  pojęcie  to  „granica”.  Jedno  z  kilku  znaczeń  tego  słowa  będziemy  brać  pod  uwagę  w

niniejszym  opracowaniu:   «ograniczony  zasięg  lub  miara  czegoś  dozwolonego»9.  Zgodnie  z

zadaniem  w  naszym  przypadku  ograniczeniem  jest  „doktryna”  Kościoła,  a  dokładny  przebieg

granicy,  jej  pewną  płynność/elastyczność  ustalamy  oceniając  swobodę  (tytułową  wolność)  w

sposobie jej interpretacji, co w skrajnym przypadku może oznaczać jej faktyczne odrzucenie. 

Podstawową definicją  „dialogu”,  poza tą  która odnosi  się do literatury (dramat,  scenariusz),  jest

określenie  go  jako:  „szeregu  rozmów,  negocjacji  i  innych  działań  mających  doprowadzić  do

porozumienia między stronami konfliktu”10. Dialog pozostanie jednak dialogiem, nawet jeżeli jego

strony  nie  osiągną  porozumienia,  może  przecież  zakończyć  się  zaostrzeniem  konfliktu,  a  także

ustaleniem protokołu rozbieżności itp. W pracy nie będę korzystać z dorobku tzw. filozofii dialogu,

definiującej  w  pewnym uproszczeniu  dialog  jako  cel  sam w sobie  (aby  poznać  siebie  musimy

poznawać otoczenie dzięki wypracowanym w dialogu relacjom itp.), gdyż dialogowi takiemu żadna

doktryna nie wyznacza granic. Także to czym jest „dialog w Kościele” jest w znacznym stopniu

przez kościół definiowane11. Kościół wyróżnia trzy kręgi dialogu: międzyreligijny, ekumeniczny (z

innymi  wyznaniami  chrześcijańskim)  i  wewnątrzkościelny.  W tym  ostatnim  z  grubsza  możemy

6 Vat. II, Gaudium et spes, 62; por. także Kongregacja ds. Nauki Wiary, Instrukcja Mysterium Ecclesiae, 1973
7 Vat. II, Dei Verbum, nr 8
8 Mysterium Ecclesiae, 1973 r.
9 https://sjp.pwn.pl/slowniki/granica.html
10 https://sjp.pwn.pl/slowniki/dialog.html
11 Do określenia „dialogu zbawczego” Sobór Watykański II używa dwóch terminów: dialogus oraz colloquium salutis. 

Istotne są także normy dotyczące dialogu teologicznego w Kościele, które zostały opublikowane w Instrukcji Donum
varitatis (1990).



mówić  o  dialogu  pastoralnym  (dydaktycznym,  misyjnym)  i  teologicznym.  Ponieważ  kwestia

doktryny  jest  zdecydowanie  bardziej  związana  z  dialogiem  teologicznym,  dobór  dialogów

historycznych  będzie  to  uwzględniał12.  W  niektórych  omawianych  przypadkach  historycznych,

dialog toczy się już po formalnym wykluczeniu twórców kontrdoktryny z Kościoła np.: Ariusza czy

Lutra, niemniej ponieważ toczy się wokół osi podjętych przez nich tematów i ma służyć jedności

Kościoła, nie wykluczając możliwości powrotu herezjarchów, będziemy je traktować jako dialogi

wewnątrzkościelne, choć ściśle rzecz biorąc są one z pogranicza dialogu ekumenicznego.   

W Kościele  pojęcie  „dialogu”  zyskało  na  znaczeniu  w  wyniku  Soboru  Watykańskiego  II,  jako

odnoszące  się  do  dialogu  międzyreligijnego,  dialogu  ekumenicznego  obejmującego  wspólnoty

chrześcijańskie. Ekumenizm jako ruch pojawia się w XIX w. W 1948 r. powstaje Światowa Rada

Kościołów w Genewie, w której w roli obserwatora uczestniczy obecnie także Kościół Katolicki13.

Inny typ dialogu, który będę w pewnej mierze brać pod uwagę to dialog sokratejski. Celem tego typu

dialogu nie jest wypracowanie stanowiska kompromisowego, czy ustalenia protokołu rozbieżności, a

ustalenie prawdy. Dialog taki może być zarówno procesem „wspólnego” logicznego rozumowania i

wyciągania wniosków jak i być formą dydaktyki, w przypadku gdy prawda jest już znana, a sam

dialog  ma  pokazać  uczniom  jak  do  prawdy  można  dojść.  Mamy  też,  zwłaszcza  w  naukach

politycznych i  w dyplomacji,  określenie  „szczery  dialog”  oznaczające,  że  strony biorące  w nim

udział  dążą  do  rozwiązania  konfliktu  w  przeciwieństwie  do  „dialogu  nieszczerego”  lub

„pozorowanego”, który służy jednej lub wszystkim jego stronom do osiągnięcia celów ukrytych, np.

wzmocnieniu własnej pozycji czy siły przed kontynuacją konfrontacji.  

Bezkompromisowość Jezusa i dialogi subsokratejskie. 

Po pierwsze musimy sobie zadać pytanie czy Jezus prowadzi dialogi z otoczeniem, a jeżeli tak to co

je charakteryzuje. Należy przy tym pamiętać, że mamy tu do czynienia z jedyną i niepowtarzalną w

historii świata sytuacją, polegającą na tym, że Jezus zna prawdę (sam jest prawdą). Dlatego też, nie

mógł prowadzić dialogu, którego celem byłoby wypracowanie stanowiska kompromisowego między

Jego poglądem, a takimi poglądami rozmówców, które nie są zgodne z prawdą. Zasadniczo można

zaobserwować  dwa  typy  dialogu  jaki  prowadzi  Jezus.  Pierwszy  polemiczny  z  faryzeuszami,

saduceuszami i z ludem (w większości przypadków Jezus nie prowadzi dialogu z ludem, a naucza,

leczy i karmi go) najczęściej dotyczący interpretacji prawa. Drugi to dialog dydaktyczny z uczniami.

Lud jest przez Jezusa głównie nauczany, niemniej  kilkukrotnie nauczanie to przechodzi w dialog.

W tych  polemikach,  Jezus  jest  bezkompromisowy  i  jeśli  adwersarze  błądzą,  nie  chcąc  przyjąć

12 W przypadku dialogu pastoralnego, pewnie sięgnęlibyśmy po historię związane z wczesnymi misjami w Chinach,  
Japonii czy w Indiach (gdzie z powodzeniem nawracał jezuita bramin podający nietykalnym hostię na kiju) i gdzie 
moglibyśmy zaobserwować bardzo liberalne podejście Rzymu do kwestii liturgii czy języków narodowych. 

13 Sekretariat ds. Popierania Jedności Chrześcijan zostaje powołany  w 1960 r., a następnie przekształcony w komisję 
soborową przez Jana XXIII. Paweł VI w 1966 r. instytucjonalizuje komisję i włącza na stałe do Kurii Rzymskiej. 



prawdy i jego nauczania, nazywa rzeczy po imieniu:  Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać

pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim

nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa (J 8,44).       

Jezus  prowadzi  także  dialogi  z  uczniami.  Dialogi  te  mają  ich  doprowadzić  do  prawdy.  Jest  to

sytuacja o tyle podobna do dialogów jakie miał prowadzić Sokrates, że i tam celem była prawda.

Różnica jest taka, że Grek w swej metodzie będącej swoistym wstępem do logiki, prawdy szukał, zaś

Jezus prawdę znał i odsłaniał ją rozmówcom. Typ takiego dialogu przeanalizujemy na fragmencie

Mk 8,27-33. 

Konstrukcja rozmowy/dialogu jest następująca: 1) Jezus zadaje pytanie, 2) Padają różne odpowiedzi,

3) Jezus zadaje kolejne pytanie, na które zna odpowiedź, 4) Padają różne odpowiedzi, w tym jedna

poprawna, 5) Jezus potwierdza, która odpowiedź jest poprawna. 

Nie  mamy tu  sytuacji  ustalenia  stanowiska będącego wypadkową poglądów rozmówców, którzy

dodatkową biorą jeszcze pod uwagę stanowisko opinii publicznej („za kogo uważają Mnie ludzie?”).

Prawda jest znana i zostaje objawiona. 

Mamy też  oczywiście  w Nowym Testamencie  przykład  dialogu klasycznego.  To dialog  Piłata  z

tłumem (Mk 15, Mt 27, Łk 23, J 18 ). Przeanalizujmy ten dialog. Mamy dwie strony o rozbieżnych

stanowiskach, czyli konflikt. Piłat chce ocalić Jezusa, tłum chce jego śmierci. Piłat podejmuje dialog

i  pyta  tłumu  czego  chce.  Piłat  poznając  stanowisko  strony  przeciwnej,  próbuje  wynegocjować

rozwiązanie  kompromisowe,  liczy,  że  ocali  Jezusa  poprzez  karę  mniejszą  (biczowanie)  czy  w

oparciu o prawo zwyczajowe (ułaskawienie na Paschę). Tłum jest bezkompromisowy i żąda śmierci

Jezusa, wspierając się autorytetem Cezara. Piłat ma dwa wyjścia: dysponując środkami (władza i

siła),  zerwać  dialog  lub  ustąpić  i  skazać  Jezusa  na  śmierć.  Ponieważ  Jezus  nie  jest  dla  niego

priorytetem,  którym jest  przede  wszystkim polityka  (spokój  na  powierzonym jego  administracji

terenie), prokurator rozwiązuje konflikt przyjmując do realizacji stanowisko adwersarzy. Klasyczny

przykład dialogu jako środka do rozwiązywania konfliktów, za cenę prawdy (J 18, 37) uzyskujemy

wspólne stanowisko (ukrzyżowanie) i spokój.  

Warto  w tym miejscu zwrócić  uwagę,  że sam Jezus  nie  wskazuje  pokoju/spokoju jako wartości

nadrzędnej. Ma świadomość, że głoszona przez niego prawda, nie zostanie przyjęta przez świat bez

oporu (Mt 10,  34-35).  Konfrontacja  nowej (w znaczeniu,  że objawionej w tym czasie) myśli  ze

starym światem jest więc nieunikniona. Powyższe oznacza, że dialog nie jest wartością najwyższą. Z

pewnością  go  jednak  nie  wyklucza,  lepiej  bowiem  przekonać  kogoś  do  swojego  stanowiska  w

rozmowie niż zerwać relację czy też próbować narzucić swoje stanowisko siłą. Spróbujmy jeszcze

ocenić, czy Jezus pozostawił nam jakieś wskazówki co do kryteriów dobrego dialogu.   

1) Konkret:  Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi (Mt

5,33-37),  oznacza,  że  nasze  stanowisko  ma  być  jasne  i  precyzyjne,  nie  ma  tu  miejsca  na

relatywizację. 



2)  Istota  rzeczy  (Prawda):  Kto  nie  jest  ze  Mną,  jest  przeciwko Mnie;  i  kto  nie  zbiera  ze  Mną,

rozprasza. Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale

bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi

Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu

odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.” (Mt 12, 30-32). 3) Odwaga w głoszeniu prawdy:

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem,

który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem,

który jest w niebie (Mt 10, 32-33).

Święty Paweł, Sobór Jerozolimski. 

Czy Kościół po pięćdziesiątnicy miał jakąś doktrynę? W znaczeniu w jakim dziś używamy tego

sformułowania rozumianego jako spójny i w miarę kompletny zbiór zasad, z pewnością doktryny nie

było.  Wielu  historyków  określa  ten  okres  funkcjonowania  Kościoła  jako  czas  formacji

judeochrześcijańskiej14. Pierwszy poważny spór co do kształtującej się doktryny dotyczy kwestii czy

wyznawców Chrystusa obowiązuje prawo mojżeszowe. Nawrócony,  prowadzący misję wśród pogan

Paweł,  chce  stwierdzenia,  że  prawo  mojżeszowe  (613  nakazów  i  zakazów)  nie  obowiązuje

nawróconych.  Tymczasem pierwszy kościół,  ten  ukształtowany  w Jerozolimie,  większość  prawa

mojżeszowego  zapewne  zachowuje,  w  tym obowiązek  obrzezania.  Mamy  więc  konflikt,  strony

konfliktu, część kościoła w Jerozolimie kontra Paweł i jego uczniowie (współpracownicy), spór jest

doktrynalny i toczy się wewnątrz Kościoła. Rozwiązanie konfliktu następuje poprzez dialog stron

około roku 49, w trakcie tzw. Soboru Jerozolimskiego. Mamy dwie niemal współczesne relacje z

tych  wydarzeń.  Zaczniemy  od  późniejszej  opartej  zapewne  na  relacjach  świadków.  Łukaszowe

Dzieje  Apostolskie  (Dz  15,  1-  21)  prezentują  nam  następujący  przebieg  wydarzeń:  1)  spór  w

Antiochii o to czy nawróceni poganie bez przyjęcia prawa mojżeszowego mogą być zbawieni, 2)

Paweł i Barnaba, stojący na stanowisku, że poganie nie muszą przyjmować prawa żydowskiego, 3)

ich podróż do Jerozolimy, której celem jest narada z apostołami i starszymi, 4) zdania przeciwne

judaistycznego  skrzydła  w  kościele,  5)  długa  debata,  6)  Piotr  popiera  sprawę  Pawła,  7)  Jakub

proponuje kompromis, 8) Kościół jednomyślnie przyjmuje rozwiązanie. 

Warto jeszcze zaznaczyć, że o ile co do meritum wypracowane stanowisko jest zgodne z postulatem

Pawła, to jego podstawa prawna (legitymacja dla takiego rozwiązania) oparta na Starym Testamencie

(Dz 15, 16-21), była już stosowana wobec pogańskich „bogobojnych” prozelitów judaizmu. 

Drugie  świadectwo  to  listy  (przede  wszystkim  Ga)  uczestnika  tych  wydarzeń  -  Pawła.  Zanim

przejdziemy do zawartej w nich relacji z soboru, zwróćmy uwagę na fragment listu:  Oświadczam

więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem

jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus (Ga1, 11-

14 Chrześcijanie nie są wtedy jeszcze wykluczeni z Synagogi. 



12). Tak  więc  nauczanie  Pawłowe,  w  tym  to  u  uwolnieniu  od  prawa  (doktryna),  ma  boską

legitymację.  Dlatego też  relacja  Pawła  nie  mówi nic  o  kompromisie  (Ga2,  3  i  5)  zawartym ze

skrzydłem judaistycznym, którego część Paweł wręcz przedstawia jako fałszywych braci (Ga2, 4) . 

Paweł nie mógł się zgodzić na żaden niezgodny z doktryną kompromis, gdyż głoszona przez niego

objawiona przez Jezusa prawda Ewangelii (jego doktryna) jest ponad jakimikolwiek uzgodnieniami

zgromadzeń ludzkich (Ga2, 5), nawet najszacowniejszych (Ga2, 6). Poparcie Piotra, Jakuba i Jana

przyjął jako coś oczywistego i wyraża satysfakcję, że nie ma między nimi rozbieżności (Ga2, 9).  

Należy  zaznaczyć,  że  Paweł  ani  słowem  nie  wspomina  o  starotestamentowej  podstawie

„kompromisu” opisanego w Dziejach. Apostoł wziął z ustaleń jerozolimskich to co chciał i co było

zgodne z „jego Ewangelią” i ani słowa więcej.  Pawłowa zasada,  że poganie i  Żydzi, na których

zstąpił Duch Święty są tacy sami wobec Pana zostanie przypomniana samemu Piotrowi, który mimo

że sam ją ogłosił w Jerozolimie, nieco później w Antiochii o niej zapomina  (Ga 2, 11-14).      

Z  listów świętego Pawła warto jeszcze  wyciągnąć kilka  pośrednich  i  bezpośrednich  wskazówek

dotyczących tego czy dialog prowadzić, jak dialog prowadzić (wskazówki te dotyczą oczywiście nie

tylko dialogu).  Paweł wielokrotnie podkreśla, że jego Ewangelia jest prawdziwa. Ponieważ prawda

jest  niezmienna,  głoszona Ewangelia  także  nie  może zostać  zmieniona.  Nawet aniołowie i  sami

apostołowie  nie  mogą  jej  zmienić  (Ga  1,  7-9).  Jeśli  więc  doktryna  oparta  na  Ewangelii  jest

prawdziwa, to swobodne (wolne) do niej podejście na potrzeby dialogu jest wykluczone. Po drugie,

tam gdzie nie ma nic wspólnego, nie warto prowadzić dialogu (2 Kor 6, 14-17). 

Motywy polityczne po raz pierwszy. 

Nie  będę  rozstrzygał  jaki  motyw  zdecydował  o  wydaniu  przez  Konstantyna  Wielkiego  edyktu

mediolańskiego  w roku 313.  Wielu  historyków skłania  się  do  wskazania  motywu politycznego,

wynikającego z chęci wprzężenia w pracę państwową i społeczną młodej potężnej religii. Często

podkreśla się, że nie był to motyw religijny, gdyż cesarz chrzest przyjął dopiero na łożu śmierci15.

Spróbuję natomiast rozstrzygnąć jakim motywem kierował się Konstantyn zwołując w 325 r. Sobór

w Nicei i dlaczego podjął temat ujednolicenia chrześcijańskiego wyznania wiary, czyli streszczenia

doktryny. Wpierw jednak musimy pokrótce opisać jaką była pozycja cesarza w Kościele i wobec

Kościoła.  Przede  wszystkim Konstantyn  jako  August  był  pontifexem,  czyli  jak  określił  to  prof.

Tadeusz  Zieliński:  Pontyfikowie  byli  nie  tyle  kapłanami  danego  bóstwa,  ile  rzeczoznawcami  i

doradcami w sprawach religijnych w ogóle16. Sam Konstantyn w liście do Alexandra i Ariusza tak

przedstawia  swoją  misję  wynikającą  ze  sprawowanych  funkcji  (August/Cesarz  i  Pontifex

Maksimus):  Było  moim  gorącym  pragnieniem,  po  pierwsze  sądy  formułowane  przez  wszystkie

15 Nie był to rzadki przypadek wśród współczesnych mu wyznawców Chrystusa; zwłaszcza pełniących państwowe 
stanowiska, gdzie nie sposób było uniknąć sytuacji niezgodnych z zasadami wiary; którym chrzest na łożu śmierci 
gwarantował odpuszczenie wszelkich grzechów z dużym prawdopodobieństwem, że nowych nie zdążą już popełnić. 

16 T. Zieliński, Religia Rzeczypospolitej Rzymskiej, cz. 2, Kraków 1933, s. 33.



narody, odnoszące się do Bóstwa, ujednolicić i  uczynić jakby jednym systemem oraz, po drugie,

przywrócić  zdrowie  organizmowi  całego  świata,  cierpiącemu  złowrogą  tyranię  jakby  bolesną

chorobę17. 

Istotna jest też rola jaką pełni Konstantyn w samym Kościele, za kogo uważają go chrześcijańscy

biskupi. Mimo, że nie był ochrzczony traktowali go jak jednego spośród siebie, czyli jak biskupa.

Przytoczymy tu za prof.  Henrykiem Pietrasem SJ dwa świadectwa:  Dlatego też Euzebiusz z Cezarei

napisze, że Konstantyn jest „biskupem powszechnym”. Jego uprawnienia nie płynęły z powołania

przez  innych  biskupów,  już  to  przez  głosowanie,  już  to  przez  nałożenia  rąk,  jak  w  przypadku

„zwykłych” biskupów, ale z natury rzeczy, dlatego że był imperatorem, a jako taki - najwyższym

pontyfikiem18. Podobnie pisał będzie także Ambrozjaster na zachodzie, który wręcz widział w cesarzu

princepsa  wśród  biskupów.  Jeżeli  dodamy  do  tego,  że  za  Konstantynem  stała  siła  aparatu

państwowego i wojska to jego autorytet w kościele nie mógł być kwestionowany, mamy tu więc po

raz  pierwszy do czynienia  z  modelowym cezaropapizmem.  A jednak  jego próba  rozwiązywania

sporów w kościele,  wyłącznie  z  pozycji  mediatora  została  zlekceważona.  Świadczy o  tym brak

pozytywnej reakcji  na list,  w którym wzywa do zażegnania konfliktu,  jaki skierował do biskupa

Aleksandrii Aleksandra i, kwestionującego boską naturę Jezusa Chrystusa, Ariusza z jesieni 324 r.

List  ten  pokazuje  nam motywy  jakie  kierowały  cesarzem,  który  zdecydował  się  przeprowadzić

zebranie biskupów, nazwane później I soborem, w Nicei, na którym ujednolicono wyznanie wiary.

Poniższy fragment w kontekście późniejszych wydarzeń, jasno wskazuje,  że nie były to motywy

teologiczne, a raczej polityczne wynikające z obowiązków władców, do których z pewnością należy

zachowanie spokoju w państwie.    

Kiedy  zastanawiałem się  nad początkiem  i  przedmiotem tych  różnic,  stawało  się  dla  mnie  widoczne,  że
przyczyna  sporów  ma  charakter  o  naprawdę  niewielkim  znaczeniu  i  jest  zupełnie  niegodna  takiej
zapalczywości.  Przekonany  o  konieczności  zwrócenia  się  do  was  w  tym  liście  i  zaapelowania  o  waszą
jednomyślność i roztropność, wzywam Boską Opatrzność, by pomogła mi w tym zadaniu, bym jako moderator

pokoju przerwał wreszcie wasze wzajemne pretensje19.

Konstantym kwestię tego czy Jezus Chrystus jest czy nie jest Bogiem uważa za sprawę o „naprawdę

niewielkim znaczeniu”,  traktuje  więc  doktrynę  bardzo  swobodnie.  Najważniejszy  dla  niego  jest

pokój,  czemu w żaden sposób nie należy się dziwić,  jeśli  pamięta się,  że przede wszystkim jest

władcą. W liście tym mowa jest też o dialogu. 

Jaka jest  więc  ta  rada? Ani  na samym początku  nie  należało  pytać o sprawy  tego rodzaju,  ani  później
dopowiadać, gdy pytania zostały postawione. Albowiem takie właśnie kwestie, których nie nakazuje autorytet
żadnego  prawa,  ale  podsuwa  raczej  swarliwość  karmiona  niewłaściwym korzystaniem z  wolnego  czasu,
choćby powstawały jako czysto intelektualne ćwiczenia, to jednak powinny być zamknięte tylko w obszarze

17 H. Pietras SJ, „List Konstantyna do Aleksandra i Ariusza, a zwołanie Soboru Nicejskiego”, Vox Patrum 26 (2006) t. 
49, Kraków Ignatianum, s. 530

18 Tamże,  s. 532. 
19 Tamże,  s. 540.



naszych myśli i nie należy pochopnie wynosić ich na zgromadzenia publiczne i nieroztropnie powierzać uszom
ludu20.

Mamy tu, poza dalszym bagatelizowaniem sporu, także pewne sugestie jak nie należy postępować

jeśli spór taki się pojawia i ma on charakter zaawansowanego sporu teologicznego. Cesarz uważa, że

kontrowersje  nie  powinny  być  publicznie  roztrząsane.  Nie  wolno angażować  wiernych  w spory

doktrynalne, gdyż jeśli nie są wyrobieni teologicznie nie rozeznają się w materii tematu (nie są w

stanie  zweryfikować  co  jest  prawdą,  a  co  jest  herezją)  i  mogą  zostać  zwiedzeni,  a  co  gorsza

opowiedzieć się po stronie herezji. Rozważanie nawet zawiłych kwestii teologicznych/doktrynalnych

nie jest niczym złym, w każdym razie cesarz tego nie potępia, nie należy jednak siać fermentu i

zamieszania  wśród  wiernych.  Spór  i  dialog  mogą  być  wskazane,  pożyteczne  (chronią  przed

lenistwem myśli, skostnieniem doktryny, dominacją słowa nad intencją itp.), nie powinny jednak być

przedmiotem zgorszenia i wprowadzać nieporządek wśród wiernych. 

Jak  już  wspomnieliśmy,  list  nie  przyniósł  skutku.  Cesarz  i  Kościół  w celu  integracji  ortodoksji

podjęli  dwutorowe działania.  Skrajny  element  (Ariusz)  został  wyłączony z  kościoła,  a  cesarskie

(pamiętając  o  funkcji  pontifexa)  consilium21 (tym  bowiem  dla  Konstantyna  był  synod

chrześcijańskich biskupów) zebrało się w bityńskiej Nicei w roku 325, by ustalić wspólną podstawę

doktryny katolickiej. Nie ma wątpliwości, że owoc tego dialogu jest trwałym dorobkiem tego soboru,

mimo  że  przecież  był  kontestowany  (nie  wszyscy  biskupi  podpisali  się  pod  ujednoliconym

wyznaniem wiary), a za niektórych późniejszych cesarzy, to arianizm cieszył się poparciem władz.

Jeśli  dziś  ponad  miliard  ludzi  na  ziemi,  przynajmniej  raz  w  tygodniu  wyznaje,  że  Syn  jest

współistotny – (gre) homoousios, to jest to niewątpliwy sukces tamtego dialogu. 

Uczestnik soboru, biskup  Cezarei Palestyńskiej Euzebiusz wysłał do wiernych swej diecezji list z

relacją z przebiegu soboru.  Biskup obawia się jak wierni przyjmą nową formułę wyznania wiary22.

Ale  ma  się  kim  zasłonić.  Ostatecznie  to  cesarz  miał  wedle  jego  relacji  zaproponować

kontrowersyjne, nie umocowane w Piśmie Świętym sformułowanie homousis. Niezależnie od tego

czy  faktycznie  Konstantyn  wpadł  na  pomysł  zastosowania  filozoficznego  greckiego  pojęcia

(większość historyków kwestionuje jego aktywny udział w dyskusji  choćby ze względu na słabą

znajomość  greki)  czy  wypracowali  je  jego  doradcy,  to  niewątpliwie  firmował  to  rozwiązanie,

używając całego autorytetu i groźby użycia przymusu państwa (biskupom odmawiającym podpisania

ustalonego tekstu zagroził  wygnaniem).  Na soborze Konstantyn nie  lekceważy już teologii,  jego

propozycja  ujednolicenia  doktryny  jest  bardzo  śmiała,  nowatorska,  a  wręcz  przełamująca

paradygmat  powoływania  się  wyłącznie  na  Pismo  Święte  w  języku  kształtującym  doktrynę.  W

20 Tamże. 
21 Consilium (łac) – narada, debata, namysł, rozmowa. 
22 Sam Euzebiusz wahał się czy przyjąć ustalenie soboru.



pewnym sensie jest to swobodne/wolne podejście do istniejącej doktryny przynajmniej w zakresie

stosowanej w niej nomenklatury.  

Jako kontrapunkt do sukcesu nicejskiego porozumienia, oceńmy owoce jakie przyniosło stanowisko

kontestujących je  biskupów. Arianizm odnosi  przez  pewien czas  sukcesy,  na wschodzie i  wśród

germańskich  plemion  barbarzyńskiej  północy,  które  będą  przechodzić  na  katolicyzm  długo  po

upadku zachodniego cesarstwa. Na wschodzie monofizyci w znacznym stopniu i z dużą łatwością

ulegną islamowi (Koran w Surze IV, werset 171 mówi, że:  Mesjasz,  Jezus  syn Marii,  jest  tylko

posłańcem Boga, Jego Słowem, które On przekazał Marii,  i  Duchem od Niego. Wierzcie więc w

Boga i w Jego proroków i nie mówcie: „Trójca”. Powstrzymajcie się! Tak będzie dla was lepiej. Bóg

jest  Bogiem Jedynym.23).  Ten kierunek dla arian jest  zresztą znamienny o czym może świadczyć

przykład Braci Polskich, którzy po wygnaniu z Rzeczpospolitej w 1658 r. wędrowali do Turcji i

przechodzili na islam (Wolą zostać Turki, Niż w Trojcy jednego Boga znać prawego24). 

Jakie  czynniki  zdecydowały  o  sukcesie  Soboru  Nicejskiego?  Przede  wszystkim  to  posiadający

pomysł, polityczny motyw, determinację, autorytet i środki wywierania wpływu organizator dialogu.

Nie przyjął nierealnego planu maksimum, czyli konieczności uwzględnienia stanowiska wszystkich,

a  jedynie  racjonalny  program zgody  większości.  Zajęto  się  uregulowaniem jednej  podstawowej

kwestii,  w  formule,  którą  mogła  i  zaakceptowała  większość,  nie  zaś  roztrząsaniem  wszystkich

złożonych  spraw.  Konflikt  będzie  toczył  się  dalej,  ale  powstaje  mocny  punkt  zahaczenia  dla

ortodoksji. Odpowiedź na pytanie, jak wygląda dialog bez dobrego i mocnego koordynatora, za to z

programem uzgodnienia wszystkiego ze wszystkimi poznamy w 1540 r. w Ratyzbonie. Warto jednak

pozostać  jeszcze  na  chwilę  w  starożytności,  by  spojrzeć  na  prekursora  szerokiego  dialogu.

Zwalczający  chrześcijaństwo  cesarz  Julian  Apostata  programowo próbował  wprowadzić  nowy –

demokratyczny i egalitarny typ dialogu, o którym pogański historyk Ammianus pisał tak: Zarządził

(Julian red.), aby sprowadzono do pałacu kapłanów i zwolenników różnych sekt chrześcijańskich, a

następnie w życzliwy sposób wyraził swoje pragnienie, aby zakończywszy kłótnie, podążyli każdy za

swoją wiarą, bez przeszkód lub lęku. Sądził, że wolność wyrażania przekonań pogłębi różnice między

nimi do tego stopnia, że nigdy nie przeciwstawią się jako jeden, zjednoczony lud. Z doświadczenia

wiedział  bowiem,  że  żadna  dzika  bestia,  nie  jest  tak  nieprzyjazna  człowiekowi,  jak  są  sobie

wzajemnie wrodzy chrześcijanie25.  

Kolokwia  wormacko-ratyzbońskie.   

Czyż nie jest rzeczą możliwą pozostawać we wspólnocie z Ojcem i Synem, i Duchem Świętym, nie

potrafiąc filozoficznie wyjaśnić różnicy między nimi i między rodzeniem Syna i pochodzeniem Ducha

23 Koran MZR w RP. Wydanie pierwsze, Białystok, s. 79. 
24 Za J. Tazbir „Świt i zmierzch polskiej reformacji”. Warszawa 1956, s.176 r. 
25   Historia Chrześcijaństwa, Paul Johnson, wyd. ATEXT, Gdańsk 1995, s. 92 



Świętego? . I gdzie indziej: Nie wiedza o tym, czy Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi, miał

dwa początki, czy jeden, nie skazuje was bynajmniej na potępienie; nie unikniecie go wszelako, jeśli

nie będziecie hodować w sobie owoców ducha – miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości,

dobroci, pobłażliwości, miłosierdzia, wiary, skromności, wstrzemięźliwości i czystości26. 

Czyżby znów Konstantyn, lekceważący niuanse doktrynalne? Nie tym razem to Erazm z Rotterdamu

(1446/7 – 1536) erudyta, myśliciel, doradca cesarza Karola V i autor wielu dzieł przełamujących

tradycyjne podejście do nauki („O sposobie studiów” 1512), w tym teologii.  Zwolennik reformy

Kościoła opartej na odnowie moralnej i wzmocnieniu roli laikatu, która z kolei pociągnęłaby za sobą

zmiany  instytucjonalne;  krytyk  religii  mechanicznej,  mawiał,  że  bez  obrzędów  nie  ma

chrześcijaństwa,  ale same obrzędy nikogo chrześcijaninem nie czynią.  Uważał,  że  odsunięcie na

drugi plan wysoce specjalistycznych zaawansowanych dywagacji teologicznych, zapewni procesowi

reform łagodny przebieg.  Za życia  ceniony przez papieża Leona X,  w dobie kontrreformacji  na

cenzurowanym. Wulgarnie postponowany przez Lutra, odpowiadał mu z wielką klasą. Miał wielu

zwolenników i już za życia stał się symbolem otwartości i dialogu. Dialog taki podjęto już po jego

śmierci, niemniej w duchu jego nauki, w latach 1540-41 w Wormacji i Ratyzbonie (gdzie odbywał

się sejm Rzeszy). Główną osią sporu doktrynalnego między katolikami, a zwolennikami reformacji

była kwestia predestynacji. Marcin Luter (nie będący już w tym czasie członkiem Kościoła) odrzucał

katolicką koncepcję podwójnej predestynacji, uznając łaskę Bożą za jedyny warunek zbawienia27.   

Ze  strony  katolickiej  udział  w  kolokwiach  wzięli  m.in.  kanclerz  cesarstwa  Antonin  Granvella,

kardynał  Reginald Pole i papieski legat kardynał  Gasparo Contarini, reformatorów reprezentował

m.in. Marcin Bucer i Wolfgang Capito (sam Luter zbojkotował rozmowy).  Katolicy zaproponowali

takie sformułowanie kwestii usprawiedliwienia, które mogłoby zostać uznane przez wszystkich. Idea

podwójnego usprawiedliwienia, zewnętrznego przez łaskę i wewnętrznego przez miłość (przy czym

zewnętrzne miało być pewniejsze). Formułę tą przyjęto. Kardynał Pole z zachwytem komentował ten

pierwszy  sukces:   Widząc  tę  jedność  poglądów  poczułem taką  rozkosz,  jaką  nie  mogłaby  mnie

natchnąć żadna harmonia dźwięków; nie tylko dlatego, że widzę jak zbliża się pokój i zgoda, lecz

również dlatego, że te zasady są fundamentem całej wiary chrześcijańskiej28.  Dialog załamał się w

kolejnym punkcie, chodziło o obecność Chrystusa w Eucharystii.

Contarini  stracił  równowagę  wskutek  nieznajomości  nauk  protestanckich.  Trudno  uznać  to  za  rzecz
zaskakującą: doktryna protestancka się zmieniała. Wszyscy wierzyli w rzeczywistą obecność w tym czy innym
znaczeniu. Nikt nie godził się na techniczne określenie transsubstancjacji wypracowane w XIII wieku przez

26 Tamże s. 306. 
27   W rozdziałach 9-11 apostoł naucza odnośnie Bożej wiecznej predestynacji, z której pierwotnie wywodzi się to, że ktoś
wierzy lub nie, jest oczyszczony z grzechu lub nie jest od niego uwolniony. Tym samym nasze stanie się sprawiedliwym 
jest całkowicie wytrącone z naszych rąk, a złożone w rękach Boga. I jest to w znacznej mierze koniecznością. Jesteśmy 
tak słabi i chwiejni, że gdyby zależało to od naszej mocy, z pewnością  żaden człowiek nie byłby zbawiony, zaś diabeł na 
pewno całkiem by nas przemógł, ale ponieważ Bóg jest niewzruszony, Jego opatrzność nie zawodzi i nikt nie może Go 
powstrzymać. Dlatego wbrew grzechowi nadal mamy nadzieję - Marcin Luter, Komentarz do Listu do Rzymian, wyd. 
Tymbes 2009, s. 16-17   
28 „Historia Chrześcijaństwa”, Paul Jonson, s. 317



św. Tomasza z Akwinu. Bucer, Melanchton, Kalwin i Zwingli zmierzali do różnych formuł. Luter nauczał, że
mamy do czynienia z rzeczywistą, cielesną obecnością ciała i krwi Chrystusa w postaciach eucharystycznych,
jak również  i  pod" tymi  postaciami.  Zwingli  negował  cielesność chleba i  wina.  Kalwin znajdował  się  w
połowie drogi pomiędzy nimi. Stanowisko Lutra było w zasadzie tożsame z poglądami św. Augustyna (…).  W
gruncie rzeczy przyjmował on doktrynę katolicką. Ujął to następująco: "Będę raczej pił krew z papistami niż
jedynie wino ze stronnikami Zwingliego"29. 

Reformacja była bardzo rozbita i zróżnicowana30. Mimo, że rokowaniom patronował liczący na ich

sukces cesarz Karol V (mocno w tym czasie zaabsorbowany przez Turcję), to nie był on jedyną siłą

polityczną zainteresowaną finałem spotkania. Władcy państw Rzeszy, a za nimi także inni książęta i

królowie  europejscy,  dostrzegli  w reformacji  szansę na  wzmocnienie  swojej  pozycji  zarówno w

stosunkach  wewnętrznych  jak  i  na  arenie  międzynarodowej.  Utworzony  w  cesarstwie  Związek

Szlamandzki  już  wkrótce  dał  protestantom  zbrojną  ochronę.  Próby  dialogu  były  jeszcze

podejmowane  właściwie  do  wybuchu  wojny  trzydziestoletniej  (chciano  między  innymi  ustalić

wspólne  podstawowe artykuły  wiary).  Patronat  nad  nimi  próbowali  podjąć  w skali  europejskiej

Henryk IV Burbon, który wprowadza tolerancję wyznaniową we Francji (Edykt Nantejski z 1598 r.

był drugim tak znaczącym aktem w Europie po naszej Konfederacji Warszawskiej z 1573 r.), czy na

brytyjskim  podwórku  król  Anglii  i  Szkocji  Jakub  I  Stuart.  Ten  drugi  miał  przed  parlamentem

wygłosić  ekumeniczną  mowę,  wyrażając nadzieję,  że  strony konfliktu  spotkają  się  pośrodku,  co

papież Klemens VIII miał z kolei skomentować słowami, że każe mu to wątpić czy król wierzy w

cokolwiek.

Przyczyny porażki w dialogu z reformacją zdają się być oczywiste. Siły polityczne zainteresowane

sukcesem  i  niepowodzeniem  dialogu  równoważyły  się.  Dialog  rozpoczęto  bez  właściwego

rozpoznania  partnera/ów,  a  do  rozmów  zaproszono  zbyt  szerokie  grono  „zreformowanych”

chrześcijan, których doktryny nie tylko były różne od katolickiej, ale także różniły się między sobą.

Ustalenie wspólnego stanowiska ze wszystkimi oznaczałoby już nie tylko swobodne podejście  do

własnej doktryny, co jej odrzucenie.          

          
Nieszczere carów dialogi a Unia Brzeska. 

Zasłużył na swój przydomek Iwan IV, pierwszy książę moskiewsko-włodzimierski, który ogłosił się

carem. Pacyfikacja Nowogrodu, rzezie w Inflantach, oprycznina, topienie duchownych, zabicie syna

i  wiele  innych  aktów  terroru  w  połączeniu  z  niewątpliwym  zmysłem  polityczności  pozwalało

kroczyć Groźnemu od sukcesu do sukcesu. Do czasu. Zajęcie w 1577 r. należącej do Rzeczpospolitej

29 Tamże s.317/318
30 Jeden z reformatorów, tkacz wenecki Marcantonio Varotto, który, zdegustowany, powrócił na łono Kościoła katolickiego w roku

1568,  tak  wyjaśniał  swoją  decyzję:  "Porzuciłem Morawy,  ponieważ w ciągu dwu miesięcy,  które tam spędziłem,  widziałem
ogromnie wiele wiar i sekt (...), a każda układała swoje katechizmy, każda pragnęła kapłaństwa, każda ciągnęła w swoją stronę,
każda twierdziła, że jest Kościołem prawdziwym. W jednej małej miejscowości, Austerlitz, było trzynaście czy czternaście różnych
sekt".  Ewangeliczne badanie (1573) Georga Edera wymienia czterdzieści sekt: byli  wśród nich muntzeryści,  adamici,  którzy
chodzili nago, tajemnicze bractwa ogrodowe, otwarci świadkowie, diabliści wierzący, że diabeł w dniu Sądu będzie zbawiony,
libertyni, którzy swobodnie obcowali ze sobą cieleśnie, bractwo płaczących, milczący, którzy potępiali działalność kaznodziejską,
augustynianie, którzy wierzyli w sen duszy, rozmaici monasterianie, pauliniści, którzy twierdzili, że posiadają oryginały listów św.
Pawła, zabójcy księży, antychrześcijanie, którzy czcili mityczną nierządnicę i judaiści. Tamże s. 326



Obojga  Narodów części  Inflant  spotkało  się  w końcu z  ze  skuteczną  reakcją.  Drugi  z  polskich

elekcyjnych królów Stefan Batory rozpoczął w roku 1579 r. wielką wojnę z Rosją. Sukcesy wojsk

polsko-litewskich  (zdobycie  Połocka),  skłoniły  Iwana  do  wykonania  ciekawego  manewru

dyplomatycznego. 

Wobec postępów wojsk polskich car Iwan Groźny postanowi wysłać poselstwo do Rzymu, aby za mgliste
obietnice  unii  kościelnej  oraz  za  udział  w  lidze  antytureckiej  prosić  o  mediację  papieską  w  wojnie  z
Rzeczpospolitą. Na czele delegacji  stanął Leontij  Istoma Szewrygin, który wyznaczony w sierpniu 1580 r.
przez cara miał dostarczyć listy carskie cesarzowi Rudolfowi II Habsburgowi, a następnie udać się na dwór
papieża Grzegorza XIII. W dniu 6 września posłowie wyruszyli z Moskwy (...) W Rzymie zjawili się w dniu 23
lutego 1581 r.,  następnego dnia nastąpił uroczysty wjazd posłów do miasta,  a 26 lutego audiencja przed
obliczem Grzegorza XIII. Papież z zadowoleniem przyjął rosyjskie obietnice, mając nadzieję na rozszerzenie
katolicyzmu na Wschód. Postanowił wysłać Possevina w charakterze legata z zadaniem doprowadzenia do
rozmów pokojowych pomiędzy królem polskim Stefanem Batorym a carem Iwanem IV Groźnym31. 

Rzym dał się nabrać. Papież posłał w charakterze legata do króla i cara doświadczonego jezuickiego

dyplomatę Antoniego Possevino. Ten w drodze do Iwana spotkał się z Batorym, by następnie udać

się na spotkanie z Groźnym w Wiaźmach. Został przyjęty z honorami i kilkukrotnie rozmawiał z

samym Iwanem. Po kolejnych rozmowach z Batorym i posłami carskimi, brał udział w finałowych

rozmowach w Jamie Zapolskiej, gdzie zawarto 10-letni rozejm. Niebawem po zawarciu rozejmu, w

dniu 23 stycznia 1582 r. Possevino wraz z posłami rosyjskimi udał się do Nowogrodu, a następnie do

Moskwy,  gdzie  od  14  lutego  1582  r.  przebywał  przez  cały  miesiąc,  będąc  czterokrotnie  na

audiencjach  u  cara,  podczas  których  powracał  do  tematu  ligi  antytureckiej  oraz  zagadnień

religijnych32. Do unii  z moskiewskim prawosławiem nie doszło.  Car, który wyrwał się z polsko-

litewskiej matni, kluczył, aż ostatecznie zamknął temat dalszego dialogu. Temat unii z prawosławiem

jednak całkiem nie  upadł.  Kolejny  polski  król  Zygmunt  III  Waza doprowadził  do Unii  (zwanej

Brzeską) części cerkwi prawosławnej swego królestwa z Kościołem Katolickim. W listopadzie 1595

r. prawosławni biskupi włodzimierski i łucki stanęli przed Klemensem VIII, który nie tylko zgodził

się, by nowy kościół zachował dotychczasową liturgię, ale także by nicejskie wyznanie wiary unitów

nie musiało być uzupełniane o sporne między wschodem a zachodem filioque (dodawane stopniowo

przez Rzym od czasów św. Augustyna, a w credo przynajmniej od Synodu toledańskiego III).  Biorąc

pod uwagę, że zachód był w kwestii doktryny o pochodzeniu Ducha Świętego bardzo kategoryczny

(nie dotyczy to oczywiście prac niektórych teologów, którzy raczej dostrzegali  podobieństwo niż

różnicę w podejściu do pochodzenia),  a w XI wieku nawet zarzucał wchodowi,  że to on usunął

stosowną  wzmiankę  z  wyznania  nicejskiego,  a  nie  że  oni  pod  naciskiem cesarzy  frankijskich  i

niemieckich (Henryk II) ją wprowadzili; było to ustępstwo znaczące.     

Dlaczego do unii z Moskwą dojść nie mogło? Nie rozstrzygała kwestia doktryny, o czym zdaje się

świadczyć wyżej przytoczony przykład brzeski, a znów polityka. Carowie nie po to budowali trzeci

31 Cyt. za Łukasz Burkiewicz, Sylwetka o. Antonia Possevina SJ (1533-1611),  Wydawnictwo Naukowe Akademia 
Ignatianum Kraków 2013, s. 166

32 Tamże, s. 170



Rzym, by podporządkować go pierwszemu. Cerkiew moskiewska była podległa władzy świeckiej i

jej miała służyć zarówno w polityce wewnętrznej jak i zagranicznej (jednoczenie ziem ruskich). W

Rzeczpospolitej  polityka też miała  znaczenie.  Zygmunt III  poza motywami religijnymi;  a  był to

wielce pobożny katolicki władca, wspierający reformę trydencką; miał na celu, podobnie jak onegdaj

Konstantyn, unifikację wyznania na podporządkowanym sobie terytorium. 

Pewnym względnym sukcesem misji dyplomatycznej Possevino jest fakt, że od tamtej pory żaden

rozważny papież nie dał się już nabrać władcom Moskwy na miraże unii. Unia Brzeska broni się

sama, bo choć Rzeczpospolitej nie ma już na terenach dzisiejszej Ukrainy, to wciąż funkcjonuje tam

Kościół greckokatolicki. 

Zakończenie.  

Ewangelia jasno wskazuje, że dialog nie jest wartością samą w sobie, wartością nadrzędną nad nim

jest  z  pewnością  prawda,  o  czym wspaniale  wykładał  św.  Jan  Paweł  II  w  trakcie  spotkania  z

członkami  Konferencji  Episkopatu  Austrii33.  Należy  zadać  więc  pytanie  jaka  jest  relacja  między

prawdą, a doktryną katolicką. Doktrynę religijną można znać; mieć jakieś o niej zdanie; uważać, że

zawarty w niej zespół twierdzeń jest prawdziwy lub nieprawdziwy; można uznać, że część z tych

twierdzeń  jest  prawdziwa,  a  pozostałe  fałszywe.  To  co  nadaje  „życie”  doktrynie  jest  pojęcie

„ortodoksji” czyli ścisła wierność doktrynie, dogmatowi, zwłaszcza religijnemu. Oczywiście jak już

wspomniano we wstępie język ludzkich pojęć jest na tyle nieprecyzyjny,  w tym także metajęzyk, że

doktrynę z gruntu prawdziwą zawsze można próbować wyrazić w sposób doskonalszy i pełniejszy.

Stąd w sytuacjach,  w których te same prawdy są wyrażane przy pomocy zróżnicowanych pojęć,

potrzeba ustalenie pojęcia wspólnego, jak np. homousis, czy też uznanie, że dwa różne pojęcia co do

istoty oznaczają to samo, np. filioque (w tym znaczeniu, że pojęcie „od” i „przez” mogą oznaczać w

swej istocie to samo), a tym samym przestać być przedmiotem sporu/rozbieżności; wydaje się być

warta podjęcia dialogu. 

Natomiast trudność pojawia się w sytuacjach, w których jakaś strona dialogu/sporu próbuje zasadę

uzgadniania pojęć naciągnąć (obserwujemy to między innymi podczas drogi synodalnej  kościoła

niemieckiego). Za przykład niech posłuży pojęcie „miłość”. Miłość wg definicji św. Pawła nie jest

„nieprzyzwoita” (1 Kor 13), jednocześnie w języku potocznym, a nawet literackim, występują różne

33 [Dialog. red] Ma być natomiast rozmową i działaniem wspieranym przez działanie Boże oraz ukształtowanym przez
wiarę Kościoła. W tym sensie Dialog (...) musi się stać «dialogiem zbawienia». Byłby nadmiernie spłycony, gdyby
toczył się wyłącznie na płaszczyźnie horyzontalnej i  polegał jedynie na wymianie poglądów lub na interesującej
dyskusji. (…) Celem dialogu, w odróżnieniu od powierzchownej rozmowy, jest wspólne odkrycie i uznanie prawdy.
(…) Czasem jednak doświadczacie też bolesnego niepowodzenia waszych starań: zamiast prowadzić do prawdy i
porozumienia, dialog nie wychodzi poza granice bezprzedmiotowej dyskusji, która ostatecznie przestaje zmierzać do
prawdy. (...) Zakłada on zatem istnienie pewnego minimum porozumienia i zasadniczej  jedności. (...) Trzeba zatem
wiedzieć, czy określone nieporozumienia nie wynikają czasem z zasadniczych różnic w poglądach. (...) nikt nie może
uczestniczyć szczerze w procesie dialogu, jeżeli nie jest gotów skonfrontować się z prawdą i wzrastać w niej. - „Ś w.
Jan Pawła II o dialogu” i (podróż do Austrii 19-21.06.1998)  

       https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/austria_21061998.html 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/austria_21061998.html


inne znaczenia słowa „miłość” (najczęściej wyraźnie rozróżniane dzięki stosowanemu dodatkowemu

przymiotnikowi) np. „miłość fizyczna”. Niektórzy idą jeszcze dalej, tak że „miłość” nie przypomina

już Pawłowej miłości, a bliżej jej do biblijnego nierządu. Będzie to pewna hiperbola34, ale oceńmy

słowa papieża Pawła VI, który mówił, że: „dialog jest nowym imieniem miłości35” podstawiając obie

skrajne  „miłości”  definicje.  Tu  pojawia  się  dość  oczywisty  wniosek,  że  dialog  od  strony

merytorycznej powinien być starannie przygotowany. Zbadaniem stanowiska merytorycznego (jego

doktryny) potencjalnego partnera dialogu (jest to już w pewnym sensie pierwszy etap dialogu, gdyż

badanie to polega na zapoznaniu się w czyimiś zwerbalizowanymi poglądami), powinni zająć się

ortodoksyjni teologowie.

Jest to niezmiernie istotne, jeżeli bowiem odpowiedzialni za przygotowaniem merytorycznej strony

dialogu  dotyczącego doktryny, swobodnie traktuje własną doktrynę, są nie tylko nieuczciwi wobec

tych członków wspólnoty,  którzy  traktują  ją  poważnie/ortodoksyjnie,  ale  także wobec partnerów

dialogu.  Jakie  bowiem  mogą  dać  gwarancje,  że  ustaleń  dialogu  nie  będą  traktować  równie

swobodnie?

Ich  dzieło  nie  powinno  mieć  charakteru  publicznego  (patrz  list  Konstantyna),  tak  by  jedynym

kryterium ich pracy były kwestie merytoryczne, oraz by nie siało ewentualnego zgorszenia wśród

wiernych,  bowiem  rozpoznać  i  obnażyć  należy  nawet  najbardziej  bluźniercze  poglądy.  Jeśli

rozbieżności  są  efektem „zasadniczej  różnicy  w poglądach”  (św.  JP II)  to  dialog  powinien  być

wykluczony  (patrz  Ariusz,  Kalwin  itp.).  Drugie  rozpoznanie  jakie  należy  przeprowadzić  to

rozpoznanie intencji potencjalnego partnera dialogu. Tu pozwolę sobie postawić śmiałą tezę, że w

żadnym wypadku tym rozpoznaniem nie powinny zajmować się ciała  powołane do prowadzenia

dialogu  np.  Rada  ds.  Dialogu.  Zgodnie  bowiem  z  odwiecznym  prawem  biurokracji  instytucje

powołane  do  realizacji  jakichś  celów mają  tendencję  do  samozadaniowania,   aby  wykazać  swą

przydatności oraz poszerzyć agendę lub nawet  władzę.  Instytucje  te  powinny zatem odpowiadać

wyłącznie za zorganizowanie dialogu w oparciu o wyznaczone im ramy doktrynalne i nazwijmy to

polityczne  (patrz  kolokwia  w Ratyzbonie).  Kto powinien  przeprowadzić  tego typu rozpoznanie?

Niemal naturalne wydaje się, że powinna to być dyplomacja watykańska, niemniej po zeszłorocznej

listopadowej wizycie biskupa Paula Gallaghera w Moskwie i jego wspólnej konferencji z ministrem

Ławrowem, trudno stwierdzić, czy ma ona obecnie dobre rozeznanie spraw (patrz misja Passevino).

W tym miejscu należy odnieść się do dość oczywistego wniosku z przeprowadzonego przeglądu,

który niestety nieco wykracza poza temat zadanej pracy, że powodzenie lub porażka dialogu jest w

34 Hiperbola, ale nie abstrakt. W rewolucyjnej Francji na salonach pani de Stael był poeta Zacharias Werner, który nawrócił się na
coś, co można by nazwać katolickim seksualizmem. Jego matka wyobraziła sobie, że jest Najświętszą Panienką, a on Chrystusem;
on sam wierzył w "Chrystusa i miłość kopulacyjną" - W kieszeniach nosił mnóstwo zmiętych sonetów mistyczno-erotycznych,
adresowanych do rozmaitych aktualnych kochanek Boga, "wielkiego hermafrodyty'. Napisał: "Wszystko, co miłość każe nam
czynić z kochanką, czynimy dla miłości Bożej".  Za:  Historia Chrześcijaństwa, Paul Jonson, wyd. ATEXT, Gdańsk 1995,
s. 404

35 Encyklika Pawła VI Ecclesiam suam o drogach, którymi Kościół katolicki powinien kroczyć w dobie obecnej przy 
pełnieniu swojej misji - https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/ecclesiam_suam_06081964.html 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/ecclesiam_suam_06081964.html


znacznym stopniu zależna od potężnego czynnika niezwiązanego z doktryną czy dobrą lub złą wolą

jego uczestników. Czynnikiem tym jest polityka, i to nie tylko we wszechogarniającym znaczeniu

jakie temu pojęciu nadał Carl  Schmidt,  ale nawet w tym węższym weberowskim, związanym ze

zdobyciem (patrz Związek Szlamandzki) i utrzymaniem władzy (Konstantyn, Iwan, Zygmunt III).

Warto też zauważyć, przynajmniej na podstawie przypadków tzw. soboru jerozolimskiego i I Soboru

w Nicei, że dialog kształtuje doktrynę.  

Podsumowując,  odpowiedź  na  tytułowe  pytanie  (  głównie  w  oparciu  o  Ewangelię)  brzmi

następująco: doktryna o ile jest prawdą wyznacza granice dialogu, a swoboda w jej interpretacji

jest zawężona do kwestii związanych z doprecyzowaniem pojęć.            

Dziś  wielu  zwolenników egalitarnego  i  demokratycznego dialogu wszystkich  ze  wszystkimi  i  o

wszystkim podkreśla, że Jezus pił i jadł z grzesznikami i celnikami (Mk 2, 15-17), a przy wspólnym

posiłku z pewnością dyskutowano, prowadzono dialog.  Jest  to ważna wskazówka, że nikogo nie

można wykluczać z góry. Należy jednak pamiętać, że w wyniku tych kontaktów Jezus nie zaczął

grzeszyć i nie został celnikiem, a przeciwnie wielu się nawróciło, a przynajmniej jeden z celników

został jego uczniem. 
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