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Streszczenie
Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce wizji dialogu ekumenicznego prowadzo-
nego między Kościołem katolickim i Rosyjską Cerkwią Prawosławną. Autorka przedsta-
wia stanowiska Benedykta XVI i Cyryla I dotyczące tego tematu, ukazując zarówno punk-
ty styczne, jak i znaczące różnice w interpretacji misji każdego z Kościołów. 
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Abstract
Th is article is devoted to the issues of the vision of ecumenical dialogue between the 
Catholic Church and the Russian Orthodox Church. Th e author presents a vision of dia-
logue as portrayed by the Pope Benedict XVI and the Patriarch of Moscow and all Rus’ 
Kirill. Th e article reveals both common points and signifi cant diff erences in the under-
standing of the mission of both churches. 
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Zagadnienie ekumenizmu, czy też szerzej – dialogu ekumenicznego, stanowi 
ważny kierunek działalności Kościołów chrześcijańskich, wywołujący gorące 
dyskusje i częstokroć skrajnie negatywne reakcje. Jest ono istotnym elemen-
tem rozważań podejmowanych przez najwyższych hierarchów Kościoła katoli-
ckiego oraz Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Cel niniejszego artykułu stanowi 
przedstawienie rozumienia pojęcia ekumenizm w nauczaniu Benedykta XVI 
oraz Cyryla I. 

Termin ekumenizm wywodzi się z greckiego oikuménē (ziemia zamieszka-
ła), to zaś od słowa oikéō (mieszkać), a ostatecznie od oikos (dom). Powiązane 
z tym pojęciem słowo ekumene pojawia się kilkakrotnie w Nowym Testamencie 
w różnych kontekstach. W Ewangelii według św. Łukasza termin ten odnosi się 
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do terytorium cesarstwa rzymskiego i panującego w nim porządku prawnego 
(Łk 2,1). W Ewangelii według św. Mateusza (Mt 24,14) oraz Dziejach Apostol-
skich (Dz 17,31) słowo ekumene używane jest jako określenie wszystkich ludzi 
będących adresatami Dobrej Nowiny o Zbawieniu1. Według Wielkiego słownika 
języka polskiego słowo ekumenizm oznacza: zabiegi zmierzające do zjednocze-
nia wszystkich wyznań chrześcijańskich2. Zgodnie z defi nicją podaną przez Lek-
sykon pojęć teologicznych i kościelnych termin ten odnosi się do: 

Ogólnoświatowego ruchu wśród chrześcijan, którzy przyjmują Jezusa jako Pana i Zba-
wiciela i – natchnieni przez Ducha Świętego – przez modlitwę, dialog, a także innymi 
sposobami poszukują możliwości usunięcia barier i zaprowadzenia takiej jedności Ko-
ścioła, jakiej chciał Chrystus3.

Rosyjska Cerkiew Prawosławna przez termin ekumenizm rozumie: 

Oбщение христианских конфессий, несмотря на догматические различия меж-
ду ними. Такой экуменизм – диалог между Православной Церковью и иными 
христианскими организациями, направленный на углубление взаимопонимания 
и координацию взаимных действий в нехристианском мире. Этот диалог не 
предполагает создание некой единой организации или корректировку догматов. 
Он требует лишь взаимной любви и открытости на основании веры в Бого-
человека Иисуса Христа4.

Przywołane wyżej defi nicje zaznaczają, że ruch ekumeniczny jest rodzajem 
dialogu, wspólnej pracy Kościołów chrześcijańskich. Zarówno Stolica Apostol-
ska, jak i patriarchat moskiewski podkreślają fakt, iż ów dialog stawiać powi-
nien w centrum przede wszystkim Chrystusa. To właśnie Syn Boży stanowi 
główny element spajający wszystkich chrześcijan i ułatwiający ich wzajemne 
kontakty. Jednocześnie Watykan zaznacza wyraźnie dążenie do jak największe-
go zbliżenia się do siebie poszczególnych Kościołów. Rosyjska Cerkiew Pra-
wosławna natomiast zdecydowanie odrzuca możliwość stworzenia wspólnej 
formy organizacyjnej, a także próby zmian w przyjmowanej przez nią teolo-
gii dogmatycznej. Aktywny rozwój ekumenizmu wiąże się z nastaniem wieku 
XIX, kiedy termin ten oznaczał działalność misyjną i powszechność przesłania 
chrześcijańskiego. W roku 1881 zorganizowana została pierwsza ekumenicz-
na światowa konferencja metodystyczna. W 1900 roku w Nowym Jorku od-
była się pierwsza ekumeniczna konferencja misyjna, której celem był podział 
terytoriów misyjnych pomiędzy poszczególne Kościoły i organizacje misyjne 
dla uniknięcia konfl iktów pomiędzy nimi. Działanie to zostało określone jako 

1  P. Neuner, Teologia ecumenica, Brescia 2003, s. 8.
2  E. Dereń, E. Polański, Wielki słownik języka polskiego, Kraków 2009, s. 196.
3  G. O’Collins, E. Farrugia, Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-

-polskim, tłum. J. Ożóg, B. Żak, Kraków 2002, s. 42.
4  Экуменизм [w:] Азбука веры, http://azbyka.ru/dictionary/25/ekumenizm-all.shtml [dostęp: 

8.01.2015].
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„ekumeniczne”5. Za inicjatora współczesnej defi nicji  ekumenizmu uznaje się 
arcybiskupa Uppsali Nathana Söderbloma, który na konferencji międzywyzna-
niowej w Holandii we wrześniu 1919 roku przedstawił plan powołania do życia 
Rady Ekumenicznej Kościołów6. Kościół prawosławny swój stosunek do kwestii 
ekumenizmu wyraził przez wydanie w roku 1920 przez Patriarchat Ekumenicz-
ny Konstantynopola dokumentu skierowanego do wszystkich Kościołów świa-
ta. Podkreślono w nim fakt, że Kościoły chrześcijańskie powinny zrezygnować 
z prób nawracania chrześcijan z jednego wyznania na drugie, oraz wezwano do 
stworzenia wspólnoty Kościołów (koinonia ton ekklesion), której celem byłaby 
wzajemna pomoc. Stwierdzono przy tym, iż różnice dogmatyczne nie mogą być 
argumentem przemawiającym za rezygnacją ze wspólnego działania7.  

Problematyka ekumenizmu i dialogu ekumenicznego zajmuje ważne miej-
sce w myśli Cyryla I, który przez wiele lat pracował w Oddziale ds. Kontaktów 
Zewnętrznych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i niejednokrotnie brał udział 
w spotkaniach oraz konferencjach poświęconych tejże tematyce. Poruszanie 
przez niego zagadnień ekumenizmu oraz współpraca z organizacjami prowa-
dzącymi działalność ekumeniczną spotkały się zarówno z pozytywnymi, jak 
i negatywnymi reakcjami. Jako były uczeń metropolity Nikodema (Rotowa), 
popierającego ruch ekumeniczny8, szczególnie zaś aktywizację kontaktów 
z Watykanem, Cyryl I oskarżany jest o zbyt liberalny stosunek do kwestii kon-
taktów z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Jego wieloletnie kontakty stały 
się pretekstem do ostrej krytyki ze strony zwolenników Konstantina Duszenio-
wa, redaktora czasopisma „Русь Православная”. Działania na rzecz dialogu 
ekumenicznego pojmowane są przez tę grupę jako zdrada prawosławia. Utrzy-
mują oni, że:

Одной из главных болезней современной церковной жизни является участие Рус-
ской Православной Церкви в экуменическом движении и членство во Всемирном 
Совете Церквей9. 

Środowisko to łączy aktywność organizacji na rzecz dialogu między chrześ-
cijanami z interesami Stanów Zjednoczonych, które, ich zdaniem, starają się 

5  P. Neuner, Teologia ecumenica,  s. 11–12.
6  B. Sundkler, Nathan Söderblom. His Life and Work, Uppsala 1968, s. 231.
7  Th e Orthodox Church in the Ecumenical Movement. Documents and Statements 1902–1975, 

C.G. Patelos (red.), Geneva 1978, s. 40.
8  Należy zwrócić uwagę na zjawisko określane mianem никодимовщина, które związane jest 

z postacią metropolity Nikodema (Rotowa). Defi niowane jest ono jako zmiana w wewnętrznym 
bilansie sił patriarchatu moskiewskiego na rzecz zwolenników dialogu ekumenicznego, odwołuje 
się ono także do faktu zajęcia nowego stanowiska w kwestii kontaktów z państwem. Pojęcie to 
ma charakter pejoratywny i używane jest głównie przez przeciwników działalności metropolity 
i jego uczniów.

9  О времени и о себе, „Русь Православная”, № 1/1997, http://www.rusprav.org/1997/1.htm 
[dostęp: 8.01.2015].
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w ten sposób ograniczyć wpływy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej10. Temat ten 
stał się także przedmiotem sporu między patriarchatem moskiewskim i Rosyj-
ską Cerkwią Prawosławną za Granicą. Stosunek do dialogu między chrześcija-
nami nie był w tym środowisku jednoznaczny.  Jak stwierdza Hanna Kowalska-
-Stus: 

Синод Русской Зарубежной Церкви занял непримирную позицию по вопросу от-
ношения к экуменизму во всех формах, когда сторонники митрополита Евлогия 
(Георгиевского) достаточно активно участвовали в экуменическом движении11.

Bez względu na ową niechęć ze strony prawosławnych antyekumenistów12 
Cyryl I zaliczany jest do zdecydowanych propagatorów ruchu ekumenicznego. 

Zdaniem patriarchy ekumenizm to dialog, który jest szczególnie ważny 
dla współczesnego świata. Głównym zadaniem ruchu ekumenicznego, z jego 
punktu widzenia, jest wspólne świadczenie o Chrystusie. Podobnego zdania 
jest Wacław Hryniewicz, który stwierdził: 

Chrystus jest osobową prawdą wszystkich chrześcijan, prawdą uznawaną przez wszyst-
kie Kościoły13.

W przekonaniu patriarchy to dzięki wspólnym wysiłkom podejmowanym 
przez Kościoły chrześcijańskie możliwa stanie się obrona wartości chrześcijań-
skich. Myśl tę wyraził następująco:

Наш диалог с инославием направлен на то, чтобы поддержать тех партнеров, 
которые готовы вместе с нами противодействовать маргинализации религии, 
выступать в защиту права верующих людей строить жизнь в соответствии 
со своими убеждениями, отстаивать основополагающее значение нравствен-
ности в жизни индивидуума и общества14.

Zatem zadaniem, jakie patriarcha stawia przed ekumenizmem, jest wypra-
cowanie wspólnych metod obrony chrześcijaństwa przed propagowaną ideą 
sekularyzacji oraz obrona praw ludzi wierzących do nieograniczonego wyzna-
wania swojej religii. Dialog ekumeniczny ma pomóc w wypracowaniu wspól-
nej wizji świata, opartej na niezachwianych wartościach, i to powinno stano-
wić jeden z najważniejszych celów, jakie przed nim stoją. Współpraca między 
Kościołami ma zapewnić możliwość sprzeciwienia się ciągłemu wzrostowi ten-

10  Стратегия США в отношении РПЦ ужесточается, „Русь Православная”, № 1/1997, 
http://www.rusprav.org/1997/1.htm [dostęp: 8.01.2015].

11  Х. Ковальска-Стус, Ватикан – Польша – Москва: современные проблемы экуменизма, 
„Государство, религия, Церковь в России и за рубежом”, № 4/2009, Москва, s. 118. 

12  Więcej na temat przeciwników ekumenizmu w łonie prawosławia zob.: А. Радецкая, 
Антиэкуменизм в современном православии, „Вестник Русской христианской гуманитарной 
академии”, № 3(11)/2010, s. 39–45.

13  W. Hryniewicz OMI, Na drodze do pojednania, Warszawa 1998, s. 31. 
14  Кирилл I, В  диалоге с инославными не может быть речи о каких-либо вероучительных 

компромиссах, http://www.patriarchia.ru/db/text/541385.html, 8.05.2010 [dostęp: 8.01.2015].
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dencji globalizacyjnych, które charakteryzują się również dążeniem do reali-
zacji partykularnych interesów ekonomicznych określonych grup15. Odnosząc 
się do ogólnoludzkich wartości, patriarcha zwraca uwagę na zjawisko postę-
pującej globalizacji społeczeństw. Proces ten często wykorzystywany jest przez 
różne siły, które starają się dążyć do podporządkowania swoim wizjom pozo-
stałych kultur i religii. Zdaniem Cyryla I najważniejszym elementem w budo-
wie wspólnej przyszłości jest zapewnienie jak największego pola do rozmów 
i zrozumienia. Do tego celu może być wykorzystana tendencja do globalizacji 
rzeczywistości. Jak zaznaczył on w jednym ze swoich wystąpień:

Предназначение глобальной культуры состоит в том, чтобы она служила мо-
стом между различными цивилизациями, а не стремилась подчинить их своим 
стандартам16. 

Dialog kultur i cywilizacji miałby opierać się głównie na dyskusji na temat 
wartości.  Jego uczestnicy powinni podkreślać fakt znaczenia zasad propago-
wanych przez chrześcijan dla rozwoju współczesnej kultury, a w szerszym kon-
tekście – całej ludzkości. Jak zatem można zauważyć, nie jest to nawoływanie 
do ujednolicania wszystkich form życia duchowego człowieka, lecz próba za-
chowania maksymalnej odrębności religii w warunkach globalizacji przy, jak 
twierdzi patriarcha, jednoczesnym przeplataniu się kultur, a nawet pewnej ich 
dyfuzji17. Stworzenie takiej właśnie alternatywy dla procesów zachodzących we 
współczesnym świecie jest jednym z zadań, jakie stoją przed chrześcijanami, 
i stanowić powinno ważny element w rozmowach Kościołów biorących udział 
w ruchu ekumenicznym.

Szczególne znaczenie ma w tym kontekście współpraca prawosławnych 
i katolików, gdyż, w przekonaniu Cyryla I, oba Kościoły wspólnie mają szansę 
walczyć z narastającymi tendencjami do odrzucania idei chrześcijańskich jako 
wektorów ukierunkowujących życie człowieka we współczesnym świecie. Zało-
żenie to patriarcha wyraził następująco:

Христианство настойчиво вытесняется из общественной жизни и загоняется 
в прокрустово ложе историко-культурного гетто. Обе Церкви, и Православная, 
и Католическая, сегодня как никогда осознают важность совместного свиде-
тельства секулярному миру о тех христианских ценностях, которые этот 
мир пытается маргинализировать18. 

15  Ibidem.
16  Выступление митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на 

международном семинаре ЮНЕСКО на тему „Диалог цивилизаций: права человека, 
нравственные ценности и культурное многообразие”, http://www.interfax-religion.ru/?act 
=documents&div=604, 28.04.2010 [dostęp: 8.01.2015].

17  Кирилл I,  Диффузия культур и диалог христианства [w:] Патриарх и молодёжь: 
разговор без дипломатии, Москва 2009, s. 21. 

18  Доклад митрополита Кирилла на встрече в кафедральном соборе г. Аверсы (Ита-
лия) в рамках мероприятия на тему: За мир без насилия. Религии и культуры в диалоге, 
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Takie porozumienie stałoby się szansą na duchowe odrodzenie ludzkości19. 
Współpraca między katolikami i prawosławnymi opiera się, zdaniem Cyryla I, 
na tym, że oba Kościoły wyznają niezmienną wartość Pisma Świętego i Tradycji 
apostolskiej, co pozwala im sprzeciwiać się próbom zreformowania i redefi ni-
cji prawd zawartych w nauczaniu Kościoła20. Takie stanowisko umocniło się 
zwłaszcza po wyborze Benedykta XVI, z którym Cyryl I spotykał się jeszcze 
jako przewodniczący Oddziału ds. Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Mo-
skiewskiego. Jego zdaniem Benedykt XVI stał się symbolem dążenia Stolicy 
Apostolskiej do unormowania i rozwoju stosunków z Rosyjską Cerkwią Prawo-
sławną21. Podobny ton utrzymany został również po wstąpieniu przez niego na 
tron patriarszy22. Przekonanie to potwierdzają badacze, którzy podkreślają fakt, 
iż to dzięki prowadzonej przez Josepha Ratzingera polityce nastąpiło znaczne 
ożywienie kontaktów katolicko-prawosławnych23. 

Rozważając problem kontaktów między Kościołami, patriarcha zwraca 
uwagę na fakt, iż wspólne działanie nie oznacza wyrzeczenia się odrębności 
konfesyjnej uczestników takiego dialogu. W swoim wystąpieniu na międzyna-
rodowym seminarium UNESCO, poświęconym tematyce dialogu cywilizacji, 
stwierdził: 

Мы настаиваем на том, что каждый должен оставаться в своей вере, но у нас 
есть и общая задача, и общая ответственность. Самое главное это оставаясь 
в рамках и в русле своей собственной религиозной традиции, иметь возмож-
ность вместе с другими отстаивать то, что для нас дорого как для верующих 
людей. И в первую очередь – бороться за присутствие религиозно-нравствен-
ных ценностей в жизни современного человека24. 

Patriarcha podkreśla fakt, że mimo wspólnie wyznawanej wiary w Chrystu-
sa i prawdę Ewangelii Kościoły chrześcijańskie w wielu aspektach różnią się od 
siebie i odrębności tej nie można ignorować25. Cyryl I zwraca uwagę na fakt, 
iż Kościoły biorące udział w dialogu ekumenicznym narażone są na zbytnią
otwartość i liberalizm, których konsekwencją może być utrata świadomości 
konfesyjnej, prowadząca do całkowitego zagubienia w świecie znajdującym się 

http://www.mospat.ru/archive/38375.htm [dostęp: 8.01.2015].
19 Кирилл I, Только человек, не знающий России, может утверждать, что Православие 

в ней устарело, исчерпало себя, http://www.mospat.ru/archive/30963.htm [dostęp: 8.01.2015].
20  Ibidem. 
21  Кирилл I, Встреча с Бенедиктом XVI – очень важный этап в направлении к единству, 

http://www.kongord.ru/Index/A_tma_07/popendkirill.html [dostęp: 8.01.2015].
22  Кирилл I, Доклад на Архиерейском cовещании 2 февраля 2010 года, http://www.

patriarchia.ru/db/text/1061651.html [dostęp: 8.01.2015].
23  Г. Быковая, М. Шпаковская, Европейский вектор экуменической политики Ватикана 

1990–2010 гг., „Власть”, № 3/2012, s. 159.
24 Выступление митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла… 
25  Кирилл I, Православие и экуменизм: новые вызовы, „Церковь и время”, № 3(6)/1998, 

s. 67.
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pod dyktatem idei sekularnej26. Obecnie wszelkie działania na rzecz integracji 
niosą z sobą próbę połączenia różnorodnych grup na zasadzie wspólnych inte-
resów politycznych. Odchodzi się od chrześcijańskich korzeni27. Jego zdaniem 
ruch ekumeniczny stał się zakładnikiem polityki, która akcentuje idee huma-
nistyczne w przeciwieństwie do wartości tkwiących u podstaw chrześcijaństwa. 
O taką sytuację nie można obwiniać jedynie samego ekumenizmu, który two-
rzony jest przez poszczególne Kościoły, propagujące w jego ramach wyznawane 
przez siebie idee. Zadaniem ruchu ekumenicznego powinno być przybliżenie 
do siebie chrześcijan, których łączyć ma głębokie życie duchowe, jednakże do 
tej pory nie udało się osiągnąć tego celu28. Realizacja jedności chrześcijan moż-
liwa będzie tylko dzięki otrzymanej od Boga łasce pojednania. Podobnie jak 
Kościół katolicki, patriarchat moskiewski zwraca uwagę na fakt, iż:

Восстановление христианского единства в вере и любви может прийти только 
свыше, как дар Всемогущего Бога. Источник единства – в Боге, и поэтому одни 
только человеческие усилия для его восстановления будут напрасны, ибо „если 
Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его” (Пс. 126,1). Только 
Господь наш Иисус Христос, давший заповедь о единстве, есть Тот, Кто может 
дать силы для ее исполнения, ибо Он есть „путь и истина и жизнь” (Ин. 14,6). 
Задачей же православных христиан является соработничество Богу в деле спа-
сения во Христе29. 

Bez względu na swoją otwartość w stosunku do ekumenizmu patriarcha 
podkreśla fakt, iż: 

Для православных христиан не может быть никаких сомнений, что Единой 
Святой Соборной и Апостольской Церковью является Православная Церковь30. 

Cechą zasadniczą wszelkiego dialogu ekumenicznego powinny być dwu-
stronne i wielostronne rozmowy, w ramach których, jak stwierdził patriarcha 
Cyryl, Cerkiew formułuje i broni swoich przekonań31. Jednakże, jego zdaniem, 
jest to niemożliwe w ramach największej organizacji ekumenicznej, jaką jest 
Światowa Rada Kościołów. Dominacja przedstawicieli Kościołów protestan-
ckich jest skrajnie niekorzystna zarówno dla Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, 

26  Кирилл I, Обстоятельства нового времени. Либерализм, традиционные и моральные 
ценности объединяющейся Европы, „Церковь и время”, № 2(9)/1999, Москва, s. 86.

27  Кирилл I, От трагических разделений к поиску единства. Восток и Запад на рубеже 
тысячилетий, „Церковь и время”, № 3(28)/2004, Москва, s. 65.

28  Кирилл I, Межхристианский диалог: кризис экуменического движения, „Церковь 
и время”, № 3(24)/2003, s. 65–66.

29  Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию, http://
www.wco.ru/biblio/books/inoslav1/Main.htm?mos [dostęp: 8.01.2015].

30 Кирилл I, Теория ветвей противоречит православию [w:] Неизвестный патриарх 
Кирилл, под ред. А. Добросоцких, Москва 2009, s. 96.

31  Кирилл I,  Диффузия культур…, s. 21.
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jak i Kościoła katolickiego. Zmienić taką sytuację miał zaproponowany przez 
Cyryla I projekt zmian struktury tejże organizacji, który podkreślał: 

В качестве альтернативы существующей ныне системе членства в ВСЦ от-
дельных церквей им был предложен принцип равного представительства в Со-
вете так называемых „конфессиональных семей” – православной, римско-ка-
толической, протестантской и свободно-евангелической. Всемирный Совет 
Церквей в этом случае превратился бы в форум, на котором смогли бы встре-
чаться представители четырех основных мировых христианских семей32.

Dzięki takiemu rozwiązaniu zarówno patriarchat moskiewski, jak i Stoli-
ca Apostolska miałyby znacznie większą niż dotychczas możliwość wpływu na 
działania podejmowane przez tę organizację, co – jak można przypuszczać – 
mogłoby przyczynić się do wzrostu znaczenia idei konserwatywnych w łonie 
ruchu ekumenicznego. 

Momentem przełomowym dla katolickiego pojmowania kwestii ekumeni-
zmu stał się II Sobór Watykański, który wydał dekret o ekumenizmie Unitatis 
redintegratio (21 listopada 1964 roku)33. Dzięki przyjętemu przez sobór prze-
konaniu, że Duch Święty może działać również w Kościołach niekatolickich, 
oraz uznaniu faktu jedności Kościoła jako ciała Chrystusowego, Kościół kato-
licki przestał być pojmowany jako jedyny, w którym można osiągnąć zbawie-
nie. Uznano, iż dokonuje się ono dzięki jedności z Chrystusem, którą pomaga 
osiągnąć Duch Święty, tak więc to właśnie dialog ekumeniczny ma znieść po-
działy wśród chrześcijan: 

Duch Święty, który mieszka w wierzących i napełnia cały Kościół oraz nim kieruje, jest 
sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrystu-
sie, iż jest zasadą jedności Kościoła34.

Benedykt XVI od wielu lat podejmuje problem ekumenizmu. Niejednokrot-
nie w swoich wypowiedziach podkreślał szacunek i wdzięczność, jaką żywi do 
wszystkich osób podejmujących wysiłki na rzecz rozwoju ruchu ekumenicz-
nego, a zagadnienie to stało się jednym z podstawowych zadań, jakie postawił 
przed sobą po wyborze na papieża: 

Obejmując swój urząd w Kościele rzymskim, który Piotr zrosił własną krwią, jego dzi-
siejszy następca nie cofa się przed żadnym wysiłkiem i za swe podstawowe zadanie 
przyjmuje przywrócenie pełnej, widzialnej jedności wszystkich uczniów Chrystusa35. 

32  Кирилл I, Визит генерального секретаря Всемирного Совета Церквей пастора д-ра 
Конрада Райзера в Русскую Православную Церковь, http://www.mospat.ru/archive/nr050281.
htm [dostęp: 8.01.2015].

33  Tekst dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio dostępny jest na stronie internetowej: 
http://www.archidiecezja.lodz.pl/sobor.html [dostęp: 8.01.2015].

34  Ibidem.
35 Benedykt XVI, Słowo Boga. Pismo – Tradycja – Urząd, tłum. W. Szymon, Kraków 2008, s. 13.
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Podobnie jak Cyryl I, jest przekonany, iż zadanie to możliwe będzie do zre-
alizowania tylko w sytuacji, gdy chrześcijanie będą pamiętać o tym, że to Bóg 
za sprawą swojej suwerennej woli może przywrócić światu jedność36. Jak pod-
kreślił Jerzy Szymik, papież pojmuje ekumenię jako chrześcijańską i kościel-
ną communio, której służyć ma głowa Kościoła katolickiego37. Jego działania 
na rzecz dialogu ekumenicznego niejednokrotnie spotkały się z ostrą kryty-
ką. Katoliccy liberałowie zarzucili mu nadmierny konserwatyzm38, który to 
szczególnie pozytywnie przyjęty został przez środowiska prawosławne. Jego 
zbliżenie z patriarchatem moskiewskim stało się możliwe, jak podkreślają ba-
dacze, dzięki przywiązaniu papieża do tradycyjnych wartości, wystąpieniom 
na temat obrony dzieci nienarodzonych czy też negatywnemu stosunkowi do 
małżeństw homoseksualnych. Zdecydowany konserwatyzm Benedykta XVI 
przyczynił się do stworzenia jego pozytywnego obrazu wśród hierarchów Cer-
kwi prawosławnej39. 

Analizując myśl Benedykta XVI, można zauważyć zbieżność jego poglądów 
i stanowiska Cyryla I w kwestii odejścia współczesnej kultury od religii i zadań, 
jakie w związku z tymi tendencjami stoją przed chrześcijanami. W jednym ze 
swoich wystąpień dotyczących kultury europejskiej powiedział: 

Europa nie może wypierać się wartości chrześcijańskich, nie wolno jej tego zrobić. Stano-
wią one zaczyn naszej cywilizacji na drodze w trzecie tysiąclecie40. 

W innym swoim przemówieniu zaznaczył:

Na początku trzeciego tysiąclecia nasze wysiłki na rzecz jedności są szczególnie pilne 
z uwagi na wiele wyzwań, przed którymi stają wszyscy chrześcijanie. Musimy na nie 
przekonująco odpowiedzieć wspólnym głosem41. 

Papież podkreśla fakt, że jednym z zadań ekumenizmu jest sprzeciw wobec 
odejścia ludzi od wiary. W jego przekonaniu to właśnie w religii człowiek może 
odnaleźć odpowiedzi na pytanie, które stawia przed nim współczesny świat42. 
W jego myśli widoczny jest także, często podkreślany przez Cyryla I, niepokój 

36 Benedykt XVI, Die Einheit der Nationen: eine Vision der Kirchenvater, Salzburg 1971, s. 21. 
37  J. Szymik, Najgłębsze pragnienie boskiego nauczyciela. Ekumenizm według J. Ratzingera/

Benedykta XVI, „Studia Oecumenica”, nr 13/2013, s. 72. 
38  Więcej na ten temat zob. H. Küng, Kryzys w Kościele. List otwarty ks. Hansa Künga do 

biskupów świata, http://tygodnik.onet.pl/wiara/kryzys-w-kosciele/y0qp8 [dostęp: 8.01.2015].
39  Г. Быковая, М. Шпаковская, Европейский вектор…, s. 160.
40  Benedykt XVI, Przemówienie podczas pielgrzymki do Austrii we wrześniu 2007 roku, http://

www.opusdei.pl/art.php?p=24275, 2.05.2010 [dostęp: 8.01.2015]. 
41  Benedykt XVI apeluje o  rozwój dialogu z  prawosławiem, http://www.parafi e.zgora.eu/

katolickie_wiadomosci,,8668_benedykt_xvi_apeluje_o_rozwoj_dialogu_z_prawoslawiem.
html,1.05.2010 [dostęp: 8.01.2015]. 

42  Benedykt XVI, Najlepszą formą ekumenizmu jest życie według Ewangelii, http://www.
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/ekumenizm_15112012.html 
[dostęp: 8.01.2015].
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związany z szerzeniem się sekularystycznej ideologii, która podważa, a nawet 
odrzuca transcendentną prawdę. Benedykt XVI podkreśla, iż: 

Sama możliwość Bożego objawienia, a więc wiary chrześcijańskiej, często jest kwestiono-
wana przez modne prądy myślowe rozpowszechnione w środowiskach uniwersyteckich, 
w środkach społecznego przekazu oraz w opinii publicznej. Z tego powodu konieczne jest 
wierne dawanie świadectwa Ewangelii43.

Jak podkreślają badacze, dla Benedykta XVI ważny jest spór o współczesną 
kulturę, a ściślej – rolę religii w tej kulturze, a co za tym idzie – także miej-
sce dialogu ekumenicznego w jej formowaniu44. Kultura współczesna, utrzy-
muje Benedykt XVI, jest zdominowana przez relatywizm i subiektywizm, dla 
których charakterystyczne są banalne metody i postawy, brak ideowych i mo-
ralnych punktów odniesienia, przeciwstawienie się tym tendencjom jest więc 
wspólnym zadaniem Kościołów chrześcijańskich45. Postępujące procesy globa-
lizacyjne, podkreśla papież, wytworzyły sytuację, w której człowiek znajduje się 
niejako między dwoma biegunami. Pierwszym z nich jest wzrastające poczucie 
wzajemnych powiązań między narodami, czasami odległymi od siebie w sen-
sie geografi cznym i kulturowym. Taka postawa prowadzi do wypracowania 
poczucia globalnej solidarności i odpowiedzialności za przyszłość ludzkości. 
Jednocześnie szybkie zmiany dokonujące się w świecie niosą z sobą niepokoją-
ce oznaki rozbicia i ucieczki człowieka w indywidualizm. Zadaniem zaś ruchu 
ekumenicznego jest sprzyjanie budowaniu poczucia solidarności oraz odpowie-
dzialności przy jednoczesnym poszanowaniu dla tradycji kulturowych różnych 
narodów46. Tworzenie kultury opartej na prawdzie Ewangelii, będącej kluczem 
do autentycznego i integralnego rozwoju zarówno pojedynczego człowieka, jak 
i całej ludzkości, jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed chrześ-
cijanami. Papież zaznacza, że wspólnoty religijne uczestniczące w ruchu eku-
menicznym muszą pamiętać o spuściźnie kulturowej narodów, którym głoszą 
Słowo Boże, i przez swój autorytet wspierać zachowanie owych tradycji, które 
w dużej mierze związane są z etycznymi i moralnymi zasadami propagowanymi 
przez Kościół47. Otwarcie się na wartości chrześcijańskie wzbogaca kulturę spo-
łeczną, pozwala rozwijać wszystkie aspekty życia człowieka. Zdaniem Benedyk-
ta XVI chrześcijanie uczestniczący w dialogu ekumenicznym powinni osiągnąć 

43  Benedykt XVI, Chrześcijanie winni dawać wierne świadectwo Ewangelii, http://www.
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/usa_ekum_18042008.html [dostęp: 
8.01.2015].

44  J. Warzeszak, Dyktatura relatywizmu w ujęciu Benedykta XVI, „Warszawskie Studia 
Teologiczne”, nr XXV/1/2012, s. 300–301.

45  Benedykt XVI, Przemówienie do Akademii Papieskiej, „OR”, nr 3–4(321)/2010, s. 21.
46  Benedykt XVI, Chrześcijanie winni dawać wierne świadectwo Ewangelii, http://www.opoka.org.

pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/usa_ekum_18042008.html  [dostęp: 8.01.2015].
47  Więcej na ten temat zob. O. Cullmann, Einheit durch Vielfalt – Grundlegung und Beitrag zur 

Diskus sion über die Möglichkeit ihrer Verwirklichung, Tübingen 1990.
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zgodę w kwestiach antropologicznych, gdyż tylko dzięki wspólnie podjętym 
wysiłkom możliwe stanie się podejmowanie mądrych i słusznych decyzji doty-
czących ważnych zagadnień z zakresu kultury społecznej, w tym kwestii doty-
czących współczesnej rodziny48. 

Możemy dostrzec także, podobne do prawosławnego, przekonanie papieża 
o zachowaniu przez każdy z Kościołów uczestniczących w dialogu ekumenicz-
nym swojej  tożsamości. Zarówno Benedykt XVI, jak i Cyryl I wydają się zwo-
lennikami stworzonej przez Oscara Cullmanna formuły jedność przez różno-
rodność49. Rozważając tę myśl, Benedykt XVI stwierdził: 

Powinniśmy próbować odnaleźć jedność przez różnorodność, to znaczy czerpać z rozła-
mu to, co owocne, pozbawiać go jadu, i z różnorodności brać to, co pozytywne – oczywi-
ście, w nadziei, że w końcu rozdarcie przestanie być rozdarciem i stanie się tylko polary-
zacją pozbawioną sprzeczności50. 

Jednocześnie papież zaznaczył, że: 

Jedność nie jest równoznaczna z ujednoliceniem wszystkich form wyrazu teologii i du-
chowości, form liturgicznych i dyscypliny. Jest to jedność w różnorodności i różnorodność 
w jedności51. 

Podobne przekonanie zawarł także w adhortacji Ecclesia in Medio Orien-
te. O ile dialog ekumeniczny jest dla papieża nieodzownym elementem życia 
chrześcijanina, o tyle liberalny model takiego dialogu, zakładający równość sta-
tusu treści doktrynalnych, jest przez niego rozpatrywany jako niemożliwy do 
przyjęcia52, gdyż: 

Progres osiągany w następstwie zapominania jest złudny, a jedność, dla której prawda 
jest irytująca, nie przetrwa53. 

Ekumenizm jest przez Benedykta XVI rozpatrywany jako szczególny rodzaj 
komunikacji, który zakłada poszanowanie inności drugiej strony dialogu, gdyż: 
dialog to nie prosta akceptacja innego takim, jaki jest, lecz wspólny proces intelek-
tualny54. Nie może być postrzegany jako ciągłe dążenie do kompromisu między 

48  Benedykt XVI, Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia, tłum. W. Szymon, 
Kraków 2003, s. 231.

49  Benedykt XVI, Najlepszą formą ekumenizmu jest życie według Ewangelii, http://www.
tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=2125 [dostęp: 8.01.2015].

50  Benedykt XVI, Dialogue, Communion and Martyrdom: Th oughts on the Relation between 
Intra-ecclesial and Intra-religious Dialogue, „Communio: International Catholic Review”, 
nr 27/2000, s. 817.

51  Benedykt XVI, Th eologie Prinzpienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie, Donauworth 
2005, s. 250. 

52  Dialog jest koniecznością. Kardynał Joseph Ratzinger odpowiada na pytania „Znaku”, 
„Znak”, nr 51/1999, s. 10.

53  Kościół – Ekumenizm – Polityka,  L. Balter (red.), Poznań–Warszawa 1990, s. 187. 
54  Dialog jest koniecznością…, s. 10.
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poszczególnymi tradycjami. Jego głównym zadaniem jest wspólne poszukiwa-
nie prawdy55, prawda ta zaś kryje się w tajemnicy Chrystusa, który ma moc 
zjednoczenia Kościoła.

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na fakt, że patriarcha Cyryl jest zde-
cydowanym zwolennikiem działań ekumenicznych. Na aktywny dialog mię-
dzy Kościołami chrześcijańskimi patrzy z nadzieją. Jednocześnie realnie oce-
nia szansę na jego rozwój. Stara się wskazać te płaszczyzny, które mogą pomóc 
w realizacji wspólnych zamierzeń. Wierzy, iż działalność ekumeniczna to szan-
sa dla współczesnego świata na zachowanie świadectwa Chrystusowego. Nie 
mówi jednakże o jakimkolwiek kompromisie dogmatycznym, który miałby 
służyć stworzeniu jednego Kościoła. Krytycznie odnosi się zarówno do teolo-
gii, jak i działalności innych Kościołów chrześcijańskich. Nie zapomina przy 
tym, że jedynym sposobem na ocalenie wartości płynących z Ewangelii jest 
wspólna ich obrona. Nauczanie Benedykta XVI skupia uwagę na kilku waż-
nych kwestiach dialogu ekumenicznego. Papież, będąc zdecydowanym zwo-
lennikiem działalności ekumenicznej, podkreśla niezbywalne prawo każdego 
spośród Kościołów do zachowania swojej tradycji. W dialogu między chrześ-
cijanami upatruje szansy na  rozwój współczesnej kultury. Ekumenizm jest dla 
niego szansą na umocnienie poczucia odpowiedzialności etycznej i moralnej 
za dobro ludzkości. Należy zaznaczyć fakt, że obaj hierarchowie podkreślają, 
iż współpraca nie polega na wzajemnym podporządkowaniu się którejkolwiek 
ze stron. Zadaniem jest takie połączenie głoszonych wartości, które pozwoli 
na wspólne stawienie czoła problemom, przed jakimi staje dzisiejszy człowiek.
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