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„Aby wszyscy stanowili jedno”
Tomasz Kłusek
„Ojcze święty, zachowaj w imię Twoje tych, których mi dałeś, aby byli jedno jako i my” (J 17, 11)

C

o roku między 18. a 25. stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie
różnych wyznań spotykają się na całym
świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach czy
koncertach. Mający już ponad stuletnią
tradycję Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan, zbiega się w 2017 roku
z 500-ą rocznicą wystąpienia Marcina Lutra. Warto przyglądnąć się przy
tej okazji historii podziałów w Kościele
na przestrzeni wieków.

Chrześcijaństwo jest najważniejszym
elementem dziedzictwa europejskiego,
które otrzymaliśmy w spadku po Imperium Rzymskim. Na dorobku Rzymu
opierało się funkcjonowanie średniowiecznego społeczeństwa europejskiego, lecz stopniowo na sile przybierały
konflikty pomiędzy chrześcijańskimi
ośrodkami Wschodu i Zachodu o to,
kto ma przewodzić w świecie chrześcijańskim – Rzym czy Konstantynopol.
Różnice nie ograniczały się jednak wyłącznie do aspektu politycznego. Obejmowały one również zagadnienia dyscypliny kościelnej (np. celibat księży)
a także kwestie dogmatyczne.

Decyzja cesarza Konstantyna Wielkiego o przeniesieniu stolicy wschodniego cesarstwa do Konstantynopola (330
r.) znacząco zwiększyła rolę biskupa w
tym mieście, więc postanowiono podnieść go do rangi patriarchatu (451 r).
Wkrótce doszło też do pierwszej schizmy przejściowej, gdy do głosu doszli
monofizyci, uważający, że Bóg Człowiek nie może istnieć w dwóch
naturach, ponieważ natura boska pochłonęła ludzką. Patriarcha Akacjusz
w 482 roku poparł monofizytów edyktem, za co został obłożony ekskomuniką. Gdy cesarz Justyn I ponownie zaakceptował kanony Soboru Chalcedońskiego w 519 roku, pierwsza schizma
została zażegnana.
Istotą kolejnego sporu dogmatycznego, który spowodował przejściowy rozłam w Kościele zwany schizmą Focjusza, było pochodzenie Ducha Świętego.
Według teologów zachodnich nie pochodzi On jedynie od Ojca, ale również
od Syna, a więc podstawową niezgodnością była kwestia filioque (łac.”i z Syna”).
Sobór Konstantynopolitański w 870
roku potępił Focjusza i przywrócił jedność, lecz wzajemne uprzedzenia narastały. Konstantynopol sprzeciwiał się
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prymatowi papieża, który rościł sobie
prawo bycia zwierzchnikiem wszystkich
chrześcijan.
W odpowiedzi na zamknięcie kościołów łacińskich w Konstantynopolu, papież Leon IX (1002-1054) wysłał do
Konstantynopola swoich delegatów, aby
ci powstrzymali ataki patriarchy Michała
Cerulariusza. Porywczość papieskich
wysłanników i chłodne przyjęcie przez
patriarchę nałożyło się na nawarstwiające się od wieków różnice dogmatyczne
i ambicje hierarchów. W lipcu 1054 roku legaci papiescy złożyli na ołtarzu
kościoła Hagia Sofia bullę, ekskomunikującą patriarchę Konstantynopola.
W odpowiedzi na to synod obłożył ana-

temą autorów bulli. Wydarzenie to stało
się początkiem Wielkiej Schizmy
Wschodniej, która do dziś dzieli chrześcijan na katolików i prawosławnych.
Wielka Schizma Zachodnia została zapoczątkowana w 1378 r. Kościół
przeżywał głęboki kryzys, który doprowadził do upadku autorytetu duchowieństwa i papiestwa wśród wiernych.
Papieżem został wtedy Urban II. Jego
zbyt apodyktyczne rządy spowodowały,
że kardynałowie unieważnili swój wybór
i powołali nowego papieża – Klemensa
VII. Urban II nie uznał ich decyzji i nie
opuścił Rzymu. W tej sytuacji Klemens
VII przeniósł się do Awinionu. Od tej
pory Kościół na Zachodzie miał dwóch
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papieży, a wkrótce nawet trzech papieży
– w Rzymie Benedykta XIII, w Awionionie Grzegorza XII i w Pizie Aleksandra V. Dopiero kolejny sobór zwołany
do Konstancji zakończył schizmę
i przywrócił jedność w Kościele na Zachodzie. W 1417r. konklawe jednomyślnie obrało papieżem Marcina V.

Pojawienie się reformacji było bez
wątpienia konsekwencją opisanego wyżej kryzysu Kościoła. Szerzące się niezmiennie fiskalizm, nepotyzm, symonia,
nikolaizm i sekularyzacja budziły coraz
głębszy sprzeciw. Za jej początek przyjmuje się dzień 31 października 1517 roku. Wtedy Marcin Luter, niemiecki
mnich z zakonu augustianów, na
drzwiach kościoła w Wittemberdze
przybił 95 tez, w których przeciwstawił
się polityce sprzedaży odpustów i innym
nadużyciom papiestwa. Papież w bulli
„Exsurge Domine” potępił poglądy Lutra,
a cesarz Karol V uznał go za heretyka
i skazał na banicję. Reformatora poparli
jednak przeciwnicy cesarza, a zwłaszcza
elektor saski. Doprowadziło to do długiej i krwawej wojny religijnej, którą
ostatecznie zakończył pokój w Augsburgu w 1555 r. Ustanowiono na nim
zasadę cuius regio eius religio. Oznaczała
ona, że w Niemczech obydwa wyznania
– katolickie i luterańskie są równoprawne, ale to władca decyduje, które z nich
obowiązuje w jego państwie. W 1529
roku cesarz Karol V zwołał do miasta
Spira sejm Rzeszy, na którym zażądał,

aby nie wprowadzano w Kościele żadnych zmian. Przeciwko temu zaprotestowali zwolennicy Lutra. Odtąd zaczęto określać ich mianem protestantów.
W Szwajcarii reformację zapoczątkował Ulrich Zwingli, który w 1522 roku,
pod wpływem nauki Marcina Lutra
ogłosił swoje 67 tez naprawy Kościoła.
Zwingli uzyskał poparcie przede wszystkim bogatych kantonów miejskich, które dążyły do przeprowadzenia głębokich reform gospodarczych, społecznych i religijnych. Wojna religijna, która
wybuchła w 1529 roku, zakończyła się
zwycięstwem katolików. W Szwajcarii
wprowadzono jednak równouprawnienie katolików i protestantów.
Tu również rozpoczął swoją reformatorską działalność Jan Kalwin. W
1534 roku zerwał on z Kościołem katolickim i założył gminę ewangelicką. Nauka Jana Kalwina, zwanego „papieżem z
Genewy” zyskała największe uznanie
spośród wszystkich wyznań protestanckich. Szczególnie popularna była we
Francji, gdzie jego zwolenników nazywano hugenotami.
We Francji oblicze reformacji kształtowało się pod wpływem konfliktu o
władzę między stronnictwem Burbonów, którzy przewodzili hugenotom
i Gwizjuszy, popierających katolików.
Wojna religijna we Francji toczyła się w
latach 1562-1598. Jej najbardziej znanym, a jednocześnie najkrwawszym momentem była „Noc św. Bartłomie-
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ja” (23/24 sierpnia 1572 roku), kiedy
wymordowano w Paryżu ponad 3 tys.
hugenotów.
W Anglii na czele reformacji stanął
sam król Henryk VIII z dynastii Tudorów, choć początkowo należał do jej
zdecydowanych przeciwników. Do
zmiany stanowiska skłoniła go rosnąca
pozycja cesarza Karola V i sprzymierzo-

nego z nim papiestwa. Okazją do rozłamu stała się odmowa papieża udzielenia
zgody na rozwód króla z Katarzyną
Aragońską, blisko spokrewnioną z Karolem V. W 1534 r. król ogłosił akt supremacji i stanął na czele Kościoła
w Anglii, surowo karząc wszystkich,
którzy pozostali wierni papiestwu.
Śmierć poniósł nawet bliski monarsze
Thomas Morus. W 1559 roku Elżbieta
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I ogłosiła nowy akt supremacji, który
stał się początkiem Kościoła Anglikańskiego.
Kościół katolicki podjął różnorodne
działania, zmierzające przede wszystkim
do wewnętrznej odnowy, bo tylko silny
wewnętrznie i odnowiony mógł odzyskać zaufanie wiernych i osłabić wpływy
reformacji. Wielki ruch odnowy przetoczył się przez zgromadzenia zakonne,
które powróciły w większości do swojej
pierwotnej reguły. Reformatorską działalność wśród karmelitów przeprowadzili św. Jan od Krzyża i św. Teresa
z Avila. Powstały nowe zakony, które
wprost miały na celu walkę z reformacją
na polu teologicznym, kaznodziejskim,
duszpasterskim. Szczególna rolę odegrało Towarzystwo Jezusowe powołane do
życia przez św. Ignacego Loyolę w 1540
roku.
Najważniejszą odpowiedzią Kościoła
był niewątpliwie Sobór Trydencki
(1545-1563). Dał on Kościołowi i wiernym obszerny wykład wiary oraz jasno
i jednoznacznie zdefiniowane dogmaty.
Znacząco podniósł poziom wykształcenia i moralność, a tym samym autorytet
duchowieństwa. Zaostrzył dyscyplinę
wewnętrzną i bez wątpienia rozpoczął
proces odrodzenia katolickiego w Europie.

Reformacja znacząco przyczyniła się
do rozwoju kultur narodowych w Europie, a zwłaszcza literatury, którą zaczęto
tworzyć w językach narodowych. Sprzy-

jała kształtowaniu się stosunków wczesnokapitalistycznych (zwłaszcza kalwinizm) i idei republikańskich. Z pewnością przyspieszyła powstanie państw
narodowych w Europie. Nie da się zaprzeczyć, że przyczyniła się też do odnowy wewnętrznej Kościoła katolickiego. Z drugiej strony doprowadziła do
krwawych wojen religijnych nie tylko w
XVI, ale i w XVII wieku.
Na koniec praktyczne zagadnienie
uczestnictwa przez katolików w nabożeństwach innych wyznań. Gdy zachodzi tego rodzaju konieczność albo też
wymaga tego rzeczywiste dobro duchowe danej osoby (np. wyjazd wakacyjny,
praca za granicą), każdy katolik może
prosić o udzielenie mu trzech sakramentów: pokuty, Eucharystii i namaszczenia
chorych od szafarza z któregokolwiek
Kościoła wschodniego. Warunki to stan
łaski uświęcającej, post eucharystyczny
oraz wyrażenie zgody przez kapłana
prawosławnego. W przypadku Kościołów protestanckich, katolik nie może
korzystać z trzech wymienionych
wyżej sakramentów.

