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WSCHÓD I ZACHÓD W FUZJI TEOZOFII 
Z CHRZEŚCIJAŃSTWEM:

LIBERALNY KOŚCIÓŁ KATOLICKI  

I JEGO RECEPCJA W POLSCE1

Idea Liberalnego Kościoła Katolickiego (dalej: LKK)2 wyklarowała się w dru-
giej dekadzie XX wieku, a jego powołanie w Wielkiej Brytanii w 1916 roku 
nierozłącznie wiąże się z barwną postacią Jamesa Ingalla Wedgwooda (1883–
1951), pierwszego biskupa tej wspólnoty. Organizacja, która przyjęła nazwę 
The Liberal Catholic Church w roku 19183, od momentu powstania budzi-
ła wiele kontrowersji. W jej obrębie nastąpiło kilka rozłamów, a do najwięk-
szej schizmy w 1940 roku doszło między innymi z powodu porzucenia przez 
część wiernych przekonań teozoficznych. W Polsce Kościół ten jest mało zna-
ny, mimo że funkcjonował w kraju w latach 20. i 30. XX wieku. Jego enigma-
tyczna działalność była związana ze środowiskiem Polskiego Towarzystwa 

1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na 
podstawie decyzji numer DEC-2013/11/N/HS1/04812.

2 Trzeba tutaj zaznaczyć, że w tekście używa się polskiego tłumaczenia nazwy organizacji 
Liberalny Kościół Katolicki, nie zaś Kościół liberalnokatolicki (jak np. w pracy D. Bar-
giełowskiego pt. Po trzykroć pierwszy. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Generał bro-
ni, teozof, wolnomularz, kapłan Kościoła liberalnokatolickiego, t. 1, Warszawa 2000, zob. 
rozdz. IX: W obłoku ezoterii i na ubitej ziemi), ponieważ ta pierwsza była oficjalną na-
zwą Kościoła, pojawiającą się nie tylko w dokumentach źródłowych, ale również w wy-
danej nakładem W. Łazarskiego liturgii tej organizacji (Liturgja liberalnego Kościoła ka-
tolickiego w Polsce, Warszawa 1929). 

3 W bazie ARDA (The Association of Religion Data Archives) można znaleźć informa-
cje dotyczące liczebności kleru, kościołów i wyznawców LKK w latach 1935–2005. We-
dług nich gałąź międzynarodowa Kościoła – czyli ta, której pozostały prawa do nazwy 
po schizmie w 1940 r. – w 1935 r. miała 39 kościołów, 94 kapłanów i 1482 członków; 
w 2005 r. było 11 kościołów i 26 kapłanów, liczba wyznawców wzrosła zaś ponad czte-
rokrotnie – do 6500 osób. Zob. http://www.thearda.com/Denoms/D_1213.asp [dostęp: 
09.09.2015].
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Teozoficznego oraz zakonu wolnomularskiego obediencji mieszanej Le Dro-
it Humain, miała jednak – z założenia – charakter niezależny. Organizacja 
nie figuruje w dokumentach archiwalnych Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego w Warszawie4, które prowadziło rejestr kościołów 
i organizacji religijnych w okresie międzywojennym, żadnej wzmianki o LKK 
nie znajdziemy też w ministerialnych dokumentach powojennych5. 

Wiele źródeł, również zagranicznych, potwierdza jednak działalność tego 
Kościoła w Polsce, a analiza jego doktryn, praktyk i kontekstu funkcjono-
wania może wypełnić lukę w badaniach nad związkami teozofii i religii 
w II RP. Liberalny Kościół Katolicki stanowi niezwykły przykład nie tylko 
pewnego etapu rozwoju koligacji Towarzystwa Teozoficznego, grupy o cha-
rakterze ezoterycznym, z religią instytucjonalną, ale także recepcji i inter-
pretacji elementów filozoficzno-religijnych systemów Wschodu w rytua-
le rzymskokatolickim i zachodniej instytucjonalizacji wierzeń religijnych. 
Mimo że samo Towarzystwo Teozoficzne od początku działalności mogło 
być postrzegane jako ruch o charakterze religijnym (w sensie funkcjonal-
nym), to wizerunek religii jako takiej oraz konkretnych religii z  jego per-
spektywy ulegał licznym zmianom – podobnie jak stosunki teozofii z różny-
mi wyznaniami, szczególnie chrześcijaństwem, które od początku okazały 
się bardzo skomplikowane. 

4 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, z. a. 14 – Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego w Warszawie 1917–1939. 

5 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, z. a. 1587 – Urząd do Spraw Wyznań w Warsza-
wie [1896, 1919–1949] 1950–1990. Co interesujące, w archiwach ministerstwa może-
my znaleźć jedynie kilka dokumentów związanych z działalnością teozoficzną. Mimo 
tego, że członkowie Polskiego Towarzystwa Teozoficznego z całą pewnością (wynikającą 
z złożeń programowych) nie starali się o status organizacji religijnej, to jednak teozofia 
uważana jest – podobnie jak również była sto lat temu – za system o charakterze religij-
nym. Taka opinia pojawia się m.in. w analizie bp. Adolfa Szelążka wykonanej na potrze-
by określenia statusu jednej z grup o charakterze teozoficznym – Teozoficznego Związ-
ku Służenia w Polsce. Biskup stwierdza, że organizację należy rozpatrywać jako związek 
wyznaniowy, który podlega art. 116 Konstytucji, zob. Archiwum Akt Nowych w War-
szawie, z. a. 14 – Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warsza-
wie 1917–1939, sygn. 1458, Sekty Ewangelickie (mikrofilm B 10451). Podanie o rejestrację 
związku wpłynęło przed 11 marca 1925 do Ministertwa Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego (w dokumentacji znajdują się pisma dot. opinii o statucie z dn. 11 mar-
ca oraz 14 kwietnia 1925 z MWRiOP oraz Ministerstwa Spraw Wewnęrznych). Mimo 
braku informacji o LKK w tej dokumentacji, Bargiełowski odnotował, że wspomniany 
Kościół był zarejestrowany (bez zgody na prowadzenie ksiąg metrykalnych) oraz że wła-
dzom zgłoszono na początku tylko jednego kapłana – Tadeusza Bibro. Autor nie podał 
jednak źródła tej informacji, por. D. Bargiełowski, op. cit., s. 516. Na temat stanu praw-
nego kościołów w II RP zob. S. Grelewski, Wyznania religijne i sekty protestanckie w Pol-
sce współczesnej. Zarys stanu prawnego wyznań religijnych w Polsce, Sandomierz 1935.
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TEOZOFIA I CHRZEŚCIJAŃSTWO

Liberalny Kościół Katolicki był związany z teozofią dwojako. W szerokim 
sensie, jako organizacja poszukująca ezoterycznych aspektów wglądu w isto-
tę świata i człowieka, przejawiał zainteresowanie mistycznymi nurtami, któ-
re sięgają renesansu, a nawet antyku. W sensie ścisłym LKK ideowo i ponie-
kąd organizacyjnie zachowywał łączność z Towarzystwem Teozoficznym, 
ruchem zapoczątkowanym w 1875 roku w Nowym Jorku6. Teozofię w tej or-
ganizacji należy odróżnić od wcześniejszych mistyczno-ezoterycznych idei7, 
gdyż towarzystwo wniosło nowe wątki oraz ich kodyfikację i systematyza-
cję obcą wcześniejszym autorom. W opracowaniach religioznawczych oraz 
studiach poświęconych zachodnim nurtom ezoterycznym prądy te wyraź-
nie się od siebie oddziela. W literaturze anglojęzycznej najczęściej stosuje się 
dystynkcję polegającą na pisowni jednej z nazw małą, drugiej wielką literą 

6 W 1875 r. Helena Bławatska wraz z Henrym S. Olcottem i grupą kilkunastu osób założyli 
Towarzystwo Teozoficzne, którego pierwszym prezesem został Olcott. W 1882 r. orga-
nizacja przeniosła się do dużej posiadłości w indyjskiej prowincji Adyar (w pobliżu Ma-
drasu), która została międzynarodową centralą towarzystwa i rezydencją zarządu. Od 
1888 r. w organizacji istnieje wewnętrzny krąg, Sekcja Ezoteryczna, która jest sercem 
Towarzystwa Teozoficznego, por. R. Norton, The Willow in the Tempest. A Brief History 
of the Liberal Catholic Church in the United States of America from 1917 to 1942, Lon-
don–Ojai–Sydney 1990, s. 4. Cele powołania towarzystwa i jego działalności sformuło-
wano ostatecznie w postaci trzech punktów, w których zawarto postulaty: (1) stworzenia 
związku wszechludzkiego braterstwa, bez różnicy rasy, płci i wyznania; (2) prowadzenia 
studiów porównawczych nad religiami, filozofią i nauką; (3) badania nieznanych praw 
natury i ukrytych sił człowieka. Zob. art. 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Teozoficznego, 
Warszawa, dn. 21 lutego 1921 r., Członkowie Założyciele Polskiego Towarzystwa Teo-
zoficznego – W. Dynowska, I. Hrabianka Brzostowska, J. Dejke, Archiwum Nauki PAN 
i PAU w Krakowie, Kazimierz Tokarski (1930–2007) KIII–180 j.a. 17. Nauki teozoficz-
ne mają charakter synkretyczny i oscylują wokół różnych koncepcji. Wśród nich ważną 
rolę odgrywają m.in. budowa kosmosu oraz rozwój świata i człowieka – przede wszyst-
kim na planie duchowym (przyjmują istnienie różnych planów bytu). Według teozofów 
istnieje wielki plan ewolucji (nadzorowany przez Tajemną Hierarchię lub Wielką Białą 
Hierarchię, która również ewoluuje) obejmujący prawo karmana i reinkarnację. Jedną 
z osób hierarchii jest Bodhisattwa – w miarę jak on ewoluuje, powstaje nowy; bieżącym 
Bodhisattwą jest Maitreja, Nauczyciel Świata, znany na Zachodzie jako Chrystus. Poja-
wił się on w historii ludzkości dwa razy – po raz pierwszy jako Śri Kryszna w Indiach, po 
raz drugi – jako Jezus. Poza nimi istnieje także grupa Mistrzów Mądrości (która woli się 
porozumiewać telepatycznie niż fizycznie) służąca ludzkości pomocą w osiągnięciu roz-
woju. Mistrzowie (czy Mahatmowie, jak określa się ich częściej), których znamy z pism 
teozoficznych i którzy mieli być protektorami Towarzystwa Teozoficznego i później Li-
beralnego Kościoła Katolickiego, to Mistrz K.H. (Kuthumi) i Mistrz M. (Morya). Mistrz 
R. był z kolei związany z pracą masońską. R. Norton, op. cit., s. 5.

7 Zob. A. Versluis, TheoSophia. Hidden Dimensions of Christianity, Hudson, NY 1994.
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(theosophy/Theosophy), gdzie druga forma odnosi się do Towarzystwa Teo-
zoficznego8; jeśli chodzi zaś o zwolenników obu nurtów, przyjęło się rozróż-
nienie przez końcówki wyrazów (theosopher/Theosophist)9. Czasem spotyka 
się także określenie Theosophia podkreślające obecny we wcześniejszym nur-
cie wątek sofijny. Niezwykle przydatne narzędzie, jakim dla współczesnych 
badaczy jest Dictionary of Gnosis and Western Esotericism10 zawiera arty-
kuł Antoine’a Faivre’a, który odróżnia nowoczesną (modern) teozofię Towa-
rzystwa Teozoficznego od wcześniejszej teozofii chrześcijańskiej (Christian 
Theosophy) w tradycji między innymi Jakoba Böhme. Mimo że wspomnia-
ne terminy mają charakter techniczny, to ich przeciwstawienie budzi pewne 
wątpliwości dotyczące tego, czy teozofię Towarzystwa Teozoficznego (dalej 
TT) można określić jako chrześcijańską, czy przeciwnie. Z perspektywy prze-
mian idei TT wydaje się, że można odpowiedzieć i tak, i tak – silny rys an-
tychrześcijański, który pojawił się na początku działalności11, słabł z czasem, 
by po czterech dekadach odnaleźć swoje przeciwieństwo w poszukiwaniach 
duchowego dziedzictwa chrześcijaństwa prowadzonych między innymi przez 
Rudolpha Steinera, wieloletniego przywódcę teozoficznej sekcji niemieckiej 
i twórcę antropozofii12, i jego teozoficznych słuchaczy, lub mistyczne szkoły 

 8 Zob. przyp. w angielskiej edycji pracy René Guénona, gdzie tłumacz wyjaśnia się, że przy 
istniejącym rozróżnieniu w tym języku nie było sensu wprowadzania terminu ukutego 
przez autora w języku francuskim – teozofizm, który miał się odnosić do idei towarzy-
stwa. R. Guénon, Theosophy. A History of Pseudo-Religion, transl. A. Moore Jr., C. Bethell, 
H. & R. Schiff, Hillsdale, NY 2004, s. 1. Tytuł oryginału: Le Théosophisme, histoire d’une 
pseudo-religion (Paris 1921).

 9 Ibidem, s. 4. 
10 A. Faivre, Christian Theosophy [w:] Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, 

ed. W.J. Hanegraaff (z A. Faivre, R. van den Broek, J.P. Brach), Leiden 2006, s. 258–259.
11 Wśród fundatorów idei: „nie ma religii wyższej niż Prawda”, byli zapaleni przeciwnicy 

zarówno spirytyzmu, jak i chrześcijaństwa. Antydogmatyczny zapis uderzający bezpo-
średnio w chrześcijaństwo znalazł się nawet w jednym z projektów celów nowojorskiego 
stowarzyszenia, sformułowanych przez Olcotta w maju 1877 r., w którym pkt 2 brzmiał: 

„[celem TT jest – przyp. K.M.H.] stawić opór materializmowi nauki i każdej formie dog-
matycznej teologii, szczególnie chrześcijańskiej […]”. Został on z nich jednak usunięty 
z powodu sprzeciwu części członków, m.in. Masseya i Mosesa, zob. J. Godwin, Blavatsky 
and the First Generation of Theosophy [w:] Handbook of the Theosophical Current, eds. 
O. Hammer, M. Rothstein, Leiden–Boston 2013, s. 21. Więcej na temat początków i idei 
TT zob. J. Godwin, The Theosophical Enlightenment, New York 1994.

12 Rudolf Steiner (1861–1925) bez wątpienia był osobą o ukształtowanych poglądach w obrę-
bie nauk ezoterycznych na długo przedtem, zanim został zwierzchnikiem niemieckiej sek-
cji TT w 1902 r. – miał być inicjowany przez swojego mistrza duchowego w wieku 19 lat. 
Już na początku teozoficznej kariery uznawano go za ważnego nauczyciela, osobę wszech-
stronnie wykształconą, o wielkiej erudycji. Mimo dość jasno określonych nauk własnych 
postanowił jednak dołączyć do organizacji, gdyż doszedł do konstatacji, że tylko w ten 
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różokrzyżowe inspirowane teozofią, takie jak The Rosicrucian Fellowship 
Maxa Heindla (1865–1919)13. Początkowa fala ekscytacji starożytnym Egip-
tem oraz późniejsza fascynacja hinduizmem i – ogólnie – myślą Wschodu 
Heleny Pietrowny Bławatskiej (1831–1891) i Henriego Steela Olcotta (1832–
1907), które przełożyły się na tory duchowych poszukiwań teozofów na całym 

sposób jego działalność może stać się skuteczna (a dokładnie że „tylko instytucja może być 
traktowana poważnie w poszukiwaniach życia duchowego”), zob. B.F. Campbell, Ancient 
Wisdom Revived. A History of the Theosophical Movement, Berkeley 1980, s. 156. Teozofia 
dawała w tym okresie dużą wolność od dogmatyzmu, nie wykluczała żadnych postaw poza 
tymi, które byłyby sprzeczne z jej głównymi celami. Steiner zdecydował się głosić swoje na-
uki pod szyldem TT; mimo że miały one charakter chrystocentryczny, to jednak – co należy 
podkreślić – okazały się bardzo dalekie od dogmatycznego chrześcijaństwa, czy to w wyda-
niu katolickim, czy też protestanckim, a były związane raczej z mistycyzmem nurtów różo-
krzyżowych. Jego wykłady z antropozofii wchodziły w skład prac sekcji niemieckiej, jednak 
stanowiły jedynie ich część. Trzeba pamiętać, że Steiner własne nauki opublikował dopie-
ro w 1909 r. Jego duża charyzma i aktywność przyciągnęły w tym czasie do teozofii wiele 
osób. Sekcja niemiecka TT w okresie, kiedy Steiner zajmował stanowisko sekretarza gene-
ralnego, była jedną z największych w Europie. W opracowaniach na temat rozłamu w ob-
rębie TT, w wyniku którego pojawiło się Towarzystwo Antropozoficzne, wymienia się kil-
ka przyczyn zaistniałej sytuacji. Wśród nich ważną rolę odgrywa niewątpliwie wyrazistość 
nauk Steinera. Z biegiem lat coraz bardziej odbiegały one od teozoficznego rdzenia (były 
jednak silnie w teozofii zakorzenione). Bardzo ważnym powodem, chronologicznie wcześ-
niejszym niż konflikt na tle ideowym, okazał się jednak konflikt personalny. A nawet spór 
ideowy trudno traktować jako problem z chrześcijaństwem. Steiner krytykował działalność 
Leadbeatera, sprzeciwiał się jego pomysłowi (który potem przejęła Besant) dotyczącemu 
deifikacji Jiddu Krishnamurtiego, a także pozwoleniu Leadbeaterowi na powrót do organi-
zacji po tym, jak został z niej usunięty po postawionych mu zarzutach pedofilii. Steiner nie 
zgadzał się z decyzjami podjętymi w zarządzie „wszechświatowego” TT w Adyarze, ogło-
sił, że przynależność do Sekcji Niemieckiej TT jest nie do pogodzenia z przynależnością do 
Zakonu Gwiazdy na Wschodzie (Order of the Star in the East, dalej OSE, zbudowany wo-
kół osoby Krishnamurtiego), w wyniku czego cała sekcja została przez Besant odcięta, co 
z kolei spowodowało reakcję oddolną w postaci odłączenia 55 z 69 lóż niemieckich jako 
oddzielnej organizacji, zob. B.F. Campbell, op. cit., s. 128–129. Nie można zasadnie twier-
dzić, że Steiner odszedł z TT, ponieważ było zbyt antychrześcijańskie, skoro swą doktrynę 
rozwijał pod szyldem teozofii przez 11 lat, przyciągając do niej rzesze zwolenników, a jego 
odejście miało wiele ważnych powodów niezwiązanych z powyższą kwestią. Decyzje do-
tyczące osoby Krishnamurtiego, szczególnie jego wizji jako nowego mesjasza, musiały być 
kontrowersyjne dla wielu członków TT niezależnie od np. ich stosunku do chrześcijaństwa 
(sam Krishnamurti wycofał się z OSE – tym samym rozwiązując go – w 1929 r.). Z tej per-
spektywy wkład Steinera w rozwój idei mistycznego chrześcijaństwa jako części nauk teo-
zoficznych jest bardzo duży, a antropozofii – odrębnej od teozofii, ale częściowo z niej wy-
rosłej – nie powinno się traktować jako organizacji antagonistycznej w tym sensie, w jakim 
teozofia była opozycyjna wobec ruchu spirytystycznego. 

13 N. Goodrick-Clarke, The Western Esoteric Traditions. A Historical Introduction, Oxford–
New York 2008, s. 127. Na temat formacji zob. M. Heindel, Birth of the Rosicrucian Fel-
lowship. The History of its Inception, Oceanside 2012. 
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świecie, ustępowały z czasem innym kierunkom zainteresowań. Po śmierci 
dwóch najważniejszych fundatorów TT uwaga została zwrócona na buddyzm 
dzięki zainteresowaniu, jakim darzyła ten nurt Annie Besant (1847–1933). 
Później zaś, kiedy orientalne elementy zostały nieco „oswojone”, rozpoczęto 
na nowo poszukiwania tego, co egzotyczne, w tym, co znane, czyli w chrześ-
cijaństwie. Nie chodzi tutaj bynajmniej o radykalne zmiany w obrębie teozo-
ficznych doktryn, ale o zauważalne przesuwanie akcentów i tematykę prac 
teozoficznych powstających w kolejnych dekadach. Oczywiście, mówiąc o fa-
scynacji systemami wschodnimi, należy pamiętać, że były to bardzo często 
zachodnie wersje wschodnich mądrości, a teksty tradycyjne mieszały się ze 
słowami nowych duchowych mistrzów i tekstami o niepotwierdzonym po-
chodzeniu. Sprawy zesłanych świętych ksiąg i listów od duchowych mistrzów, 
Mahatmów, od początku budziły emocje i wiele kontrowersji14. Na fali po-
wrotu poszukiwań teozoficznych perenialistów z przełomu XIX i XX wieku 
do mądrości15 ukrytej w ezoterycznej wersji chrześcijaństwa powstał Liberal-
ny Kościół Katolicki, a na jego biskupa (drugiego po założycielu wspólnoty) 
wyświęcony został ówczesny prezydent TT Charles W. Leadbeater. 

OD KOŚCIOŁA STAROKATOLICKIEGO  
DO RUCHU LIBERALNOKATOLICKIEGO

Jeśli zatrzymamy się na nazwie wspólnoty LKK, musi się pojawić pytanie 
o ewentualne związki z Kościołem katolickim. Ponieważ „katolicki” znaczy 
tyle co „powszechny”, a grupa zainspirowana była teozofią, mogłoby ich nie 
być w ogóle, co więcej, kościół taki mógłby nie mieć nic wspólnego z chrześ-
cijaństwem. Okazuje się jednak, że jest to organizacja nie tylko o charakte-
rze chrześcijańskim, ale także uznająca sukcesję apostolską. LKK zawdzię-
cza linię sukcesji Kościołowi Utrechtu, a zatem wywodzi się z linii kościołów 
starokatolickich. W tym sensie oczywiście nie ma wiele wspólnego z współ-
czesnym Kościołem katolickim, co podkreśla się w podstawowych informa-
cjach16, ma jednak bardzo podobną liturgię17. 

14 Chodzi m.in. o tzw. raport Hodgsona przygotowany przez The Society for Psychical Re-
search, dotyczący sprawy rzekomej aportacji (paranormalnego pojawienia się) listów. 

15 Według Bławatskiej „mądrość, jaką posiadają bogowie”, nie zaś „mądrość Boga” – wiedza, 
jaką może osiągnąć także człowiek, cel do którego należy dążyć. H.P. Bławatska, Klucz 
do teozofii, t. 1, przekł. W. Dynowska, Warszawa 1996, s. 9, 16–21.

16 Zob. podstawowe informacje na stronie internetowej organizacji, http://172546454819013858.
weebly.com [dostęp: 18.08.2015].

17 Zob. I.S. Cooper, Ceremonies of the Liberal Catholic Rite, Los Angeles 1934; The Liber-
al Catholic Church, The Liturgy of the Holy Eucharist, mps, Theosofische Vereniging in 
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Powstanie starokatolicyzmu jest związane z kontrowersjami narosłymi 
wokół stolicy apostolskiej od początku drugiej połowy XIX wieku. Pius IX 
podjął trzy decyzje, które w konsekwencji doprowadziły do rozłamu w Koś-
ciele katolickim. W 1854 roku papież ogłosił dogmat o Niepokalanym Po-
częciu. Dziesięć lat później opublikował on Syllabus błędów zawierający listę 
spraw, które Kościół akceptuje i potępia, zaś w 1870 roku na I soborze wa-
tykańskim ogłosił dogmat o nieomylności papieża18, a także konstytucję Dei 
Filius przeciwstawiającą naukę opartą na Objawieniu między innymi mate-
rializmowi i racjonalizmowi. Postanowienia soboru przesądziły o sprzeci-
wie części kościołów katolickich wobec Watykanu i ich odłączeniu19. Grupy, 
które się odłączyły, zorganizowały serię konferencji teologicznych i organi-
zatorskich – na spotkaniach tych ukonstytuowano Kościół Starokatolicki20. 
Starokatolicyzm można podzielić na trzy fale, wśród których dla naszego te-
matu największe znaczenie ma pierwsza, czyli Kościół Utrechtu. Różnorod-
ne kościoły starokatolickie zrzeszone są do dziś w Unii Utrechckiej, której 
początki sięgają 1889 roku, kiedy w jej skład weszły kościoły Holandii, Nie-
miec i Szwajcarii21. Pierwsi starokatolicy pojawili się na terenie Polski w dru-
giej połowie XIX wieku, niedługo po I soborze watykańskim. Historia tego 
nurtu obejmuje między innymi kontrowersyjny Kościół Katolicki Mariawi-
tów, od 1919 roku Polski Narodowy Kościół Katolicki, od 1931 roku Polski 
Kościół Katolicki, zaś od 1996 – Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej 
Polskiej. W czasie gdy losy starokatolicyzmu toczyły się dalej własnym to-
rem, grupa duchownych zaangażowała się w wydarzenia prowadzące do ko-
lejnych podziałów i nowych rytów. 

Droga od starokatolicyzmu do liberalnego katolicyzmu była zawiła, na co 
mieli wpływ nietuzinkowi duchowni: Arnolad Harris Mathew (1852–1919)22, 

Nederland Bibliotheek, Amsterdam [dostęp: 20.08.2015]; J.B. Parry, M.C. Godby, The 
Work of Transformation. A Pictorial Exploration into the Meaning of the Holy Eucha-
rist as Celebrated in the Liberal Catholic Church, Sydney–Ojai–London 1972; A Shorter 
Form of the Holy Eucharist. Solemn Benediction. A Healing Service (according to the Use 
of The Liberal Catholic Church), London–Ojai–California–Sydney, Service Book No. 1. 
Updated to Fifth Edition of Liturgy 1983.

18 R. Norton, op. cit., s. 2. W książce pojawiają się błędy w datach. 
19 U. Küry, Kościół Starokatolicki. Historia, nauka, dążenia, Warszawa 1996.
20 T. i J. Piątek, Starokatolicyzm, Warszawa 1987; U. Küry, op. cit.
21 Zob. Union of Utrecht of the Old Catholic Churches. History, http://www.utrechter-union.

org/page/24/history [dostęp: 10.04.2015]. 
22 Na marginesie można zauważyć, że Mathew, poza wymienionymi w tekście święceniami, 

które doprowadziły do uzyskania sukcesji apostolskiej przez LKK, współkonsekrował na 
biskupa także Jana M.M. Kowalskiego z Kościoła Katolickiego Mariawitów (zwierzchni-
ka zgromadzenia w latach 1910–1919), zob. S. Rybak, Mariawityzm. Studium historycz-
ne, Warszawa 1992.
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Frederick Samuel Willoughby (1862–1928) oraz James Ingall Wedgwood 
(1883–1951). Arnold Harris Mathew przeszedł skomplikowaną ścieżkę wy-
borów duchowych. Na początku kształcił się w seminarium anglikańskim, 
ale w połowie studiów nabrał wątpliwości i nawrócił się na wyznanie rzym-
skokatolickie. Został wyświęcony na księdza w roku 1877, niedługo potem 
otrzymał od papieża Piusa IX tytuł Divinitatis Doctor. Dwadzieścia lat później, 
wzburzony niektórymi aspektami działalności Kościoła katolickiego (szcze-
gólnie dogmatem o nieomylności papieża), zrezygnował z pełnionej funkcji 
i zaczął pracować jako autor i redaktor. Przyłączył się do Kościoła anglikań-
skiego, gdzie sprawował funkcję wikariusza w Londynie i ożenił się z Mar-
garett Duncan. W 1907 roku za sprawą znajomych zainteresował się holen-
derskim Kościołem Starokatolickim. Mathew został wyświęcony na biskupa 
starokatolickiego Anglii 28 kwietnia 1909 roku w Utrechcie. Szybko jednak, 
bo w 1911 roku, oskarżając starokatolików o tendencje protestanckie, ogło-
sił niezależność. Jego kler ogłosił go biskupem Anglii w tym samym roku23. 
Jeden z wyświęconych przez niego biskupów, Frederick Samuel Willoughby, 
wywołał skandal obyczajowy na tle homoseksualnym. Poglądy teozoficzne 
były popularne wśród kleru wyświęconego przez Mathew, a sam biskup po-
stanowił się od całej tej sytuacji odciąć i ostatecznie przyłączyć się do Koś-
cioła katolickiego. Dwiedział się o tym James Ingall Wedgwood – wtedy już 
członek Towarzystwa Teozoficznego i masońskiej loży mieszanej, uprzed-
nio wyznania anglikańskiego24. Jego zainteresowanie na początku XX wieku 
wzbudziła teozofia – był obecny na wykładzie Annie Besant w Nottingham, 
jednak podchodził do głoszonych przez nią pogldów z dużą rezerwą i żarto-
wał, że musi wybrać się na kolejny wykład, aby od tego tematu ostatecznie się 
uwolnić. W 1904 roku wziął udział w wykładzie Besant w Yorku, a kilka dni 
później sam dołączył do TT. W 1911 roku Wedgwood został Sekretarzem 
Generalnym Sekcji Angielskiej Towarzystwa. 

Kiedy Wedgwood dowiedział się o sprawie potępienia teozofii przez Mat-
hew, skontaktował się z Willoughbym, który sam zaproponował mu świę-
cenia kapłańskie w celu przedłużenia sukcesji apostolskiej. Sprawa biskupa 
Willoughby’ego była jednak kontrowersyjna i Wedgwood, zapalony do tego 
pomysłu, szukał innej drogi do święceń. Nie znalazł jej jednak i w końcu przy-
jął święcenia od Willoughby’ego 13 lutego 1916 roku. Już wtedy utrzymywał 
kontakt z Leadbeaterem25, który później przejął przewodnictwo w założonej 

23 R. Norton, op. cit., s. 7–8.
24 W jego biografiach znajduje się wiele niejasności, a nawet sprzeczności, zob. D. Bekken, 

Foreword [w:] The Collected Works of James I. Wedgwood, San Diego 2007.
25 Wokół Leadbeatera także wybuchały skandale związane z jego homoseksualizmem, jed-

nak te przyćmiło późniejsze posądzenie o pedofilię. Zdaniem niektórych teozofów (zob. 
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przez Wedgwooda organizacji. Sam Wedgwood był również postacią kon-
trowersyjną, homoseksualistą i wolnomyślicielem26. W późniejszych latach 
zajmował się pracą misjonarską i publikacyjną. Jak wynika z relacji jego bio-
grafów, uważano go za człowieka charyzmatycznego. 

Wśród polskich autorów wspominających LKK znaleźć można Ludwika 
Hassa27, znanego z prac o historii masonerii w Europie Środkowej i Wschod-
niej, oraz socjologa Tadeusza Doktóra28. Ten ostatni, powołując się na pracę 
na temat teozofii autorstwa Bruce’a F. Campbella29, pisze o LKK jako o „ko-
lejnej parateozoficznej organizacji, która stanie się źródłem następnej kon-
trowersji […], nowego Kościoła dla nowego mesjasza”30. 

Zwierzchnik angielskich starokatolików, Arnold Mathew, uznaje jednak konsekracje 
kilku teozofów za nieważne, a policja rozpoczyna przeciwko niektórym dochodzenia 
o nadużycia seksualne. Zbyt bliskie związki pomiędzy LKK i TT budzą też zastrzeże-
nia wielu teozofów występujących przeciwko związkom z katolicyzmem i nadmier-
nej rytualizacji z tego wynikającej. Głównym beneficjentem tej sytuacji staje się nowa 
teozoficzna organizacja głosząca „powrót do źródeł” w postaci ideałów sformułowa-
nych przez Bławatską – United Lodge of Theosophists31. 

Jak widać, cała ta sytuacja wzbudziła kontrowersje nie tylko z perspektywy 
ortodoksji, ale także samego Towarzystwa Teozoficznego. Zainteresowanie 
chrześcijaństwem i powiew nowości od organizacji Wedgwooda przyciągnął 
jednak do niej licznych zainteresowanych, wśród których znalazło się wiele 
osób poszukujących powrotu do większej rytualizacji wiary. 

Bargiełowski, op. cit., za E. Bocheńską), ów zarzut spowodowany był tym, że Leadbeater, 
zwalczając onanizm u młodzieży, jakoby twierdził, że homoseksualizm jest lepszy, bar-
dziej naturalny. Niezależnie jednak od (zróżnicowanego) wizerunku jego osoby, nauk 
i praktyk wśród teozofów, trzeba zaznaczyć, że do oskarżenia o pedofilię przez proku-
ratorów rzeczywiście doszło.

26 Ibidem. Problem kontrowersji obyczajowych, oskarżeń Leadbeatera, homoseksualizmu 
kleru itp. oraz ich ewentualny wpływ na kształtowanie się liberalnych rytów religijnych 
to interesujący temat wymagający oddzielnego studium. 

27 L. Hass, poza krótkimi opisami LKK (L. Hass, Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolno-
mularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1905–1928, Warszawa 1984) zamieszcza in-
formację o przynależności do Kościoła w pracach Masoneria polska XX wieku. Losy, loże, 
ludzie, wyd. 2, Warszawa 1996, a także w poszerzonym słowniku biograficznym polskiej 
masonerii. 

28 T. Doktór, Towarzystwo Teozoficzne, „Zeszyty Filozoficzne” 1999, s. 89–90. 
29 B.F. Campbell, op. cit., s. 126–127.
30 T. Doktór, op. cit., s. 89.
31 Ibidem, s. 90.
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Liberalny Kościół Katolicki uznaje trzy tezy32: (1) podobnie jak inne kościoły 
katolickie głosi sukcesję apostolską albo bezpośrednią linię wiodącą od Chry-
stusa przez jego biskupów, (2) przyjmuje, że został założony ze specjalną bo-
ską aprobatą33, (3) ma być Kościołem chrześcijańskim specjalnie wybranym 
przez Boga, by głosić Jego nową wiadomość światu. Ponieważ sukcesja apo-
stolska odgrywa ważną rolę w samookreśleniu się wspólnoty, a w niektórych 
odcinkach jest skomplikowana, pokrótce ją zaprezentujmy. Poniżej znajduje 
się lista sukcesji Apostolskiej LKK, przedstawiona zgodnie z oficjalnymi ma-
teriałami Kościoła34, wywiedziona jako kontynuacja sukcesji, na którą powo-
łują się kościoły Unii Utrechckiej (w tym zakresie materiały te odwołują się 
do pracy A Catholic Dictionary W. Addisa i T. Arnolda z 1897 r.)35.

 – Dominicus Marie Varlet
 – Petrus Johannes Meindaarts (1739)
 – Jahannes van Stiphout (1745)
 – Gualtherus Michael van Nieuenhuizen (1768)
 – Johannes Broekman (1778)
 – Johannes Jacobus van Rhijn (1797)
 – Gijsbertus Cornelius de Jong (1805)
 – Willibrordus van Os (1814)
 – Johannes Bon (1819)
 – Johannes van Santen (1825)
 – Hermanus Heijkamp (1853)
 – Casparus Johannes Rinkel (1873)
 – Gerardus Gul (1892)
 – A r n o l d  H a r r i s  M a t h e w  (19 0 8)
 – F r e d e r i c k  S a m u e l  W i l l o u g h b y  (19 1 4, w y ś w i ę c o n y 

p r z e z  M a t h e w)
 – Rupert Gauntlett (1915, wyświęcony przez Willoughby’ego)
 – Robert King (1915, wyświęcony przez Willoughby’ego)
 – J a m e s  I n g a l l  W e d g w o o d  (19 1 5, w y ś w i ę c o n y  p r z e z 

W i l l o u g h b y ’e g o  w   L o n d y n i e)
 – Charles Webster Leadbeater (1916, wyświęcony przez Wedgwooda 

w Sydney)

32 Ibidem.
33 „It was founded on specific divine approval”. 
34 The Liberal Catholic Church, Statement of Principles, Summary of Doctrine and Table of 

the Apostolic Succesion, Sydney 1925, s. 16–19.
35 Por. W.E. Addis, T. Arnold, A Catholic Dictionary. Containing Some Account of the Doc-

trine, Discipline, Rites, Ceremonies, Councils, and Religious Orders of the Catholic, Lon-
don 1897. 
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 – Julian Adrian Mazel (1917, wyświęcony przez Wedgwooda w asyście Le-
adbeatera w Sydney)

 – Irving Steiger Cooper (1919, wyświęcony przez Wedgwooda w asyście 
Leadbeatera i Mazela w Sydney)

 – Frank Waters Pigott (1924, wyświęcony przez Leadbeeatera w asyście 
Mazela i Coopera w Sydney)

 – John Ross Thomson (1924, wyświęcony przez Leadbeeatera w asyście 
Coopera i Pigotta w Sydney)

 – Jonh Walker (1924, wyświęcony przez Leadbeeatera w asyście Coope-
ra i Pigotta w Sydney)

Na liście wyróżniono (podkr. – K.M.H.) osoby, które bezpośrednio dopro-
wadziły do wyłonienia się LKK. Jak widać, pierwsi biskupi po Leadbeaterze 
otrzymali święcenia od niego lub w jego asyście w Sydney, zaś sam Leadbe-
ater został wybrany na przewodniczącego wspólnoty, biskupa naczelnego 
(Presiding Bishop) w 1923 roku. Charles W. Leadbeater wniósł także duży 
wkład w połączenie perspektywy chrześcijańskiej i  teozoficznej, publiku-
jąc między innymi prace poświęcone sakramentom i ukrytym znaczeniom 
świąt chrześcijańskich36. Mazel został mianowany biskupem regionalnym dla 
Holandii i Indii Holenderskich, Cooper dla Stanów Zjednoczonych Amery-
ki, Pigott dla Wielkiej Brytanii i Irlandii, Thomson – Nowej Zelandii, a Wal-
ker – Południowej Afryki. 

Druga i trzecia teza mają związek z ezoterycznymi przekonaniami funda-
torów LKK. W publikacjach dotyczących historii i zasad funkcjonowania37, 
doktryny38, liturgii i innych aspektów wspólnoty, poza określeniem stosunku 
do innych kościołów39, etyki, itd., można znaleźć kwestie dodatkowe, takie jak 

36 C.W. Leadbeater, The Science of the Sacraments, Los Angeles–London–Sydney 1920 (por. 
T.W. Shepherd, The Sacraments. Part of a Course of Instruction Given at the Church Con-
gress, Cranfield, September 1956. Revised September 1977, London 1977); idem, The Hid-
den Side of Christian Festivals, Los Angeles–London–Sydney 1920.

37 Nie ma tutaj miejsca na rozwinięcie tej problematyki, ale trzeba zaznaczyć, iż LKK, mimo 
że nie jest tematem popularnym, stał się przedmiotem opracowań w formie prac akade-
mickich – magisterskich i doktorskich, zob. A. Cassinasco, Elementi di storia della Che-
sa Cattolica Liberale, praca magisterska napisana pod opieką prof. Ermis Segatti, Instituto 
Superiore di Scienze Religiose Regione Conciliare Piemontese, Torino 1996; W.Ch. Platt, 
The Liberal Catholic Church. An Analysis of a Hybrid Sect, praca doktorska, Columbia Uni-
versity 1982, nr 8222466, University Microfilms International 1982. 

38 The Liberal Catholic Church, Statement of Principles...; idem, General Constitution, Los 
Angeles–London–Sydney 1926. 

39 Szczególną rolę odgrywa tu stosunek do „tradycyjnego” chrześcijaństwa, zob. prace pier-
wszych biskupów LKK: J.I. Wedgwood, The Distinctive Contribution of Theosophy to 
Christian Thought, The Blavatsky Lecture, London 1926; F.W. Pigott, The Parting of the 
Ways. Teachings of The Liberal Catholic Church Compared and Contrasted with Tradi-
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szczególny nacisk na uzdrawianie40 czy stosunek do mistycyzmu i myśli współ-
czesnej – i to one są najbardziej interesujące z perspektywy idei teozoficznych. 
W pracy poświęconej określeniu zasad LKK znajdziemy takie określenia: 

Liberalny Kościół Katolicki jest żyjącym kościołem chrześcijańskim – „moderni-
stycznym”, ponieważ utrzymuje, że formy religii powinny dotrzymywać kroku ludz-
kiemu rozwojowi i oświeceniu; „historycznym”, ponieważ twierdzi, że Kościół prze-
kazał bardzo cenne dziedzictwo od samego Chrystusa41. 

Według tej pracy szczególną cechą LKK jest zawiązanie sojuszu miedzy kul-
tem Kościoła a wszystkim tym, co prawdziwe i dobre we współczesnym odro-
dzeniu myśli, które znajduje wyraz w nowej nauce „pogranicza”, mistycyzmie, 
teozofii, nowej myśli, badaniach psychicznych i innych pokrewnych nurtach42.

Polscy teozofowie, zanurzeni w kulturze katolickiej, prawdopodobnie do-
brze odnajdowali się w nowej instytucji, z jednej strony podobnej do znane-
go Kościoła, z drugiej – akceptującej nowe wschodnie idee, które pojawiły 
się i stanowiły wyzwanie dla światopoglądu zachodnich chrześcijan. Stwo-
rzenie fuzji, organizacji opartej na nowym synkretyzmie, było stworzeniem 
nowej drogi dla ludzi chcących pogodzić religijne drogi Wschodu i Zacho-
du w nowej instytucji. 

Jak podsumował (głównie na podstawie rozmów z Bocheńskimi) Bargiełow-
ski, Kościół liberalny łączy z Kościołem katolickim wiele podobieństw. Znaj-
dziemy w nim te same sakramenty i obrzędowość zbliżoną do rytu katolickie-
go sprzed II soboru watykańskiego (choć w narodowych językach), kult Maryi 
i świętych. To warto podkreślić, ponieważ zakorzeniony w polskim katolicy-
zmie silny kult maryjny odgrywał dużą rolę także w LKK, jest on jednak dla 
tego Kościoła czymś dużo bardziej powszechnym niż zainteresowanie kultem 
maryjnym polskich teozofów (ten temat jednak wymaga osobnego opracowa-
nia). Po stronie różnic można wymienić między innymi to, że LKK nie uzna-
je indywidualnej spowiedzi, Eucharystię mogą otrzymać wszyscy uczestnicy 
mszy świętej, niezależnie od przynależności do Kościoła. Doktrynalnie ważna 
jest oczywiście różnica obecności wątków teozoficznych w przekonaniach i ry-
tuale (m.in. obecność Nauczycieli Świata, poza Trójcą Świętą, w modlitwach), 

tional Catholic Teachings, Sydney 1925. Temat liturgii (z jej przemianami) i interpreta-
cji jej elementów wymaga osobnego opracowania. 

40 Healing Forces and Healing Angels. Liberal Catholic Literature, Pamphlet No. 3, London–
Ojai–California–Sydney 1953 (reprint z wyd. The St. Alban Press, London 1925), The 
Liberal Catholic Church, A Service of Healing, London 1925. 

41 The Liberal Catholic Church, Statement of Principles…, s. 11–12. 
42 Ibidem. 
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wiara w reinkarnację i ezoteryczne koncepcje duchowe. LKK sprzeciwiał się 
od początku dogmatyzmowi, więc stosunek do doktryn i ich interpretację po-
zostawiał wiernym; nie uznawał też oczywiście zwierzchnictwa papieża43.

LIBERALNY KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE

Historia LKK w Polsce (podobnie zresztą jak w innych krajach) jest związana 
ze środowiskiem teozofów. Jak pisał Kazimierz Tokarski, w drugim pięciole-
ciu (czyli drugiej połowie lat 20. XX w. – przyp. K.M.H.) działania Polskie-
go Towarzystwa Teozoficznego (dalej: PTT) wielu polskich teozofów pod-
jęło pracę w innych nurtach ezoteryki światowej. W tym okresie zacieśniła 
się współpraca Wandy Dynowskiej (1888–1971)44 z Tadeuszem Bibro45 i Mi-
chałem Tokarzewskim-Karaszewiczem (1893–1965)46. Założyli oni w 1925 
roku pierwszy trójkąt Masonerii Mieszanej Le Droit Humain (Universal Co-

-Masonry ‘Human Duty’ lub Prawo Człowieka) w Polsce. Dynowska, posłu-
gująca się tam nazwiskiem Doboszówna, do czasu powstania samodzielnej 
polskiej federacji była przedstawicielem tej organizacji w Radzie Najwyższej 
w Paryżu47. Wspólnie brali oni udział w organizacji polskiej komórki zako-
nu Jiddu Krishnamurtiego. W latach 20. zaczęli organizować w Polsce Libe-
ralny Kościół Katolicki. Dynowska przekładała literaturę i zapraszała bisku-
pów Mazela i Wedgwooda. W rezultacie w latach 1926–1927 Kościół ten 
miał pierwszych księży. Tadeusz Bibro i Michał Karaszewicz-Tokarzewski 
przyjęli święcenia kapłańskie LKK48. Tadeusz Doktór nie wspomina o trze-
cim kapłanie, o którym dowiadujemy się z kilku źródeł, to jest o Władysła-

43 D. Bargiełowski, op. cit., s. 514.
44 Wieloletnie przygotowania do opracowania biografii Wandy Dynowskiej-Umadevi czy-

nił Kazimierz Tokarski, którego materiały do tej pracy trafiły do Archiwum PAN i PAU 
w Krakowie. Mimo że nie zdążył on napisać planowanej książki, opublikował jednak ob-
szerny esej biograficzny, w którym podkreśla rolę Umadevi dla polskiej teozofii: Wanda 
Dynowska-Umadevi. A Biographical Essay, „Theosophical History. A Quarterly Journal 
of Research” 1994, vol. V, no. 3. Zob. też: K.M. Hess, Between Theosohy and Polish-Indi-
an Library. The Great Work of Wanda Dynowska-Umadevi, referat wygłoszony na V Mię-
dzynarodowej Konferencji ESSWE w Rydze, 2015.

45 Zob. L. Hass, Masoneria polska…, s. 168.
46 Na temat postaci i działalności gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza zob. wyczerpują-

cą trzytomową biografię: D. Bargiełowski, op. cit. 
47 K. Tokarski, O Wandzie Dynowskiej-Umadevi [w:] Jiddu Krishnamurti: życie i naucza-

nie, http://www.jkrishnamurti.republika.pl/rozne.dynowska.bio.htm [dostęp: 20.07.2015]. 
Zob. też L. Chajn, Wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1984; L. Hass, op. 
cit. T. Doktór, op. cit., s. 93. 

48 T. Doktór, op. cit.
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wie Bochańskim (w odróżnieniu do swoich poprzedników przyjął święcenia 
kapłańskie w Holandii). Podsumowując podstawowe informacje – Tadeusz 
Bibro został wyświęcony na kapłana LKK 14 października 1926 w Warsza-
wie roku, Michał Tokarzewski-Karaszewicz 14 listopada 1926 roku, a tego 
samego dnia Władysław Bocheński został wyświęcony na subdiakona LKK, 
święcenia kapłańskie przyjął zaś w 1927 roku w Huizen49.

W związku z misją LKK na świecie – poza intensywną działalnością wy-
dawniczą (głównie w St. Alban Press) – powstało czasopismo „The Liberal 
Catholic”. Wydawano je od lat 20. XX wieku w różnych oddziałach regio-
nalnych. Numery dla każdego obszaru zawierały ten sam materiał główny, 
zróżnicowane były jedynie dodatki dotyczące lokalnego wymiaru wspólno-
ty – lis ty, ogłoszenia itp.

Rycina 1. Okładka pierwszego numeru „The Liberal Catholic” z regionu Wielkiej Brytanii 
i Irlandii z października 1924 roku

49 L. Hass, Masoneria polska…, s. 168, 170, 314–315. Władysław i Elżbieta Bocheńscy dzie-
lili się wspomnieniami z tego okresu zarówno z Tokarskim (Archiwum PAN i PAU w Kra-
kowie, Kaziemierz Tokarski (1930–2007) KIII–180, j.a. 21), jak i Bargiełowskim (ibidem). 
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Pierwszy numer czasopisma z regionu Wielkiej Brytanii i Irlandii, do które-
go początkowo należała Polska, wydano w październiku 1924 roku. Już w tym 
numerze można znaleźć informację o RP – na liście kościołów i kaplic wid-
nieją dwa warszawskie adresy: Henryka Muncha oraz Wandy Dynowskiej.

Rycina 2. Druga strona okładki numeru, wyciąg z listy adresów kościołów i kaplic LKK 
regionu Wielkiej Brytanii i Irlandii

Z zachowanych w archiwach wspomnień Eweliny (Weli) Karasiówny, która 
przez pewien czas była głową Polskiego Towarzystwa Teozoficznego, i innych 
polskich teozofów dowiadujemy się, że inicjator LKK James Ingall Wedgwood 
przyjeżdżał do Polski kilkakrotnie, wizyty te cieszyły się dużym zainteresowa-
niem, a jego postać otaczano wielkim szacunkiem. Po raz pierwszy wzmianka 
na ten temat pojawia się we wspomnieniach z roku 1924/192550. Karasiówna, 
przywołując jesień 1924, pisze:

Pewnie to ta jesień, w której zbieramy się w pierwszym pokoju na lewo [w Mężeni-
nie – K.M.H.] i „spowiadamy się”. Oczekujemy na przyjazd Wedgwooda, czy też z po-
wodu wiary w przyjście Wielkiego Nauczyciela stwarza się nastrój, że nie ma chwili 
do stracenia i że musimy jak najprędzej być wolni od naszych słabości51. 

Kościół liberalny, jego założenia i działalność, były tematem poruszanym 
w ramach wykładów organizowanych przez Związek Jutrzenki w tym samym 

50 Lata działalności PTT oznaczane są jak lata szkolne; możliwe, że ze względu na organi-
zację wyjazdów letnich, wieńczących pewne okresy, nowy rok organizacyjny rozpoczy-
nał się jesienią.

51 E. Karasiówna, Towarzystwo Teozoficzne (wspomnienia), Archiwum PAN i PAU w Kra-
kowie, Kaziemierz Tokarski K III – 180, j.a. 18, 1924/1925. 
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roku52. Na coroczny zjazd PTT w roku 1925 zaproszono biskupa Mazela, któ-
rego w programie tytułowano po prostu mianem brata, nie biskupa („niedzie-
la 10.05.1925, godz. 11.00 – Wykład br. Mazela”)53.

We wspomnieniach tych jest bardzo mało informacji związanych z kapłań-
stwem, choć i taką udało się odnaleźć. Dotyczy ona wyświęcenia Tadeusza 
Bibro. Zgadza się to z datami święceń wskazanymi przez Tokarskiego: 1926–
1927. W relacji Karasiówny z letniego wyjazdu do Mężenina w roku 1925 
znajduje się wzmianka o obecności polskich teozofów na kongresie w mie-
ście Ommen, w którym udział wzięli miedzy innymi Annie Besant, George 
Arundale, Rukimi Arundale i James I. Wedgwood. Pojawia się tam następu-
jąca informacja:

Potem wyjeżdżam do M.[ężenina] Wanda W. mię pielęgnuje. Mieszkam w chacie na 
kolonii u Bujalskich. Ta d e k  [ B i b r o ]  p r z y j e ż d ż a  k o n n o  i   m ó w i :  We l a , 
w i e s z ,  b ę d ę  k s i ę d z e m …  [wyróż. – K.M.H.] […] M.[ichał T.-K.] chodził z cud-
nym klejnotem Adelajdy. Wrócili oboje [z Wandą Dynowską] z Kongresu Gwiazdy 
tryumfalni. Może byli przyjęci przez Kr.[ishnamurtiego]54. 

12 grudnia 1926 roku przyjechał – zapowiadany z dwumiesięcznym wy-
przedzeniem55 – Wedgwood56. Wziął on udział w ogólnym zebraniu człon-
ków PTT „na Kr. L.C.C. na Moniuszki”. Są to

wielkie dni dla Tadka, Marysi, Henryka [prawdopodobnie Muncha]. Zjazd jesienny 
odbywa się w jego obecności. Pamiętam jego [Wedgwooda] modlitwy, cudną jego 
postać, gromadę ludzi, których jego obecność przyciągnęła na Moniuszki. Jerzy za-
chowuje się jak natręt. Halina, Tadek, Wela są przez niego przyjęci na osobistą roz-
mowę. […] Duża gromada ludzi wiele wyniosła z tego pobytu57.

We tych wspomnieniach pojawia się informacja o mszach odprawianych 
przez Tadeusza Bibro w roku 1927. Adres pomieszczeń przy ulicy Moniusz-
ki wspomniany jest w różnych dokumentach kilka razy; odpowiedzialność za 
nie ponosiło PTT, jednak lokal został utracony, prawdopodobnie z powodu 

52 Ibidem, 1924/1925, s. 1. 
53 Ibidem. 
54 Dopisek K. Tokarskiego „tak”, ibidem, 1925/1926, s. 5. 
55 Ibidem, 1926/1927, s. 2.
56 K. Tokarski zanotował: „Celem założenia L.C.C.”, jednak biorąc pod uwagę wcześniej-

szą obecność polskich adresów w czasopiśmie angielskim, wydaje się, że chodzić mogło 
przede wszystkim o święcenia i – być może – założenie kościoła w zamian kaplicy. For-
my organizacyjne ośrodków LKK nie były wyszczególnione w „The Liberal Catholic”. 

57 E. Karasiówna, op. cit.
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długów. Pojawia się on także raz w bardzo interesującym kontekście „nowo-
czesnego klasztoru”:

Moniuszki, ten nowoczesny klasztor zaprosił po raz pierwszy ludzi do siebie [19 grudnia 
1927]. Wanda mówi. Zapowiada wytłumaczenie, czym jest zakon braci sł.[użebników], 
ale w notatkach nieprzepisanych z zebrania znalazłam tylko śliczne ujęcie w świetle 
teozofii świąt Bożego Narodzenia i idei Gwiazdy. Przemówienie opracuję i dam do 
załącznika – maluje nasze podejście do tych zagadnień58. 

Do kolejnej wizyty Wedgwooda w Polsce doszło 6 marca 1929 roku. Przyje-
chał do Warszawy (na Grochów). W spotkaniach z nim udział wzięli, według 
Leokadii Piekarskiej59, liczni teozofowie. Dwa dni później odbył się jego od-
czyt pod tytułem Droga do nadczłowieczeństwa. Wykład z języka angielskie-
go tłumaczyła Wanda Dynowska. Z Warszawy z grupą kilku osób Wedgwood 
udał się do Wilna (11 marca), gdzie wziął udział w pogadance z członkami 
PTT, a następnie do Łodzi (13–14 marca) i Krakowa (15–16 marca), gdzie 
brał udział w spotkaniach, a także odprawił msze w obrządku LKK. Z „listu 
okrężnego” [okólnika] Ogniska Korespondencyjnego z 15 marca 1929 roku 
dowiadujemy się, że ukazała się w druku liturgia LCC w Polsce. 

Lata 1929–1931 wydają się okresem najbardziej intensywnej działalności 
Kościoła; 22 grudnia 1929 roku został wspomniany Tadeusz Bibro rozsyłający 
życzenia w imieniu Kościoła liberalnego60. Co interesujące, najczęściej używa 
się skrótu KL w odniesieniu do nazwy polskiej, zaś w odniesieniu do angiel-
skiej – LCC. W roku 1931 odbyło się niezwykłe spotkanie, gdyż do Polski za-
witał – znów z Wedgwoodem – sam Charles Webster Leadbeater. Jego wizyta 
w czerwcu była możliwa dzięki staraniom i wsparciu finansowemu warszaw-
skich członków PTT. Leadbeater i Wedgwood objeżdżali Europę przed kongre-
sem europejskiej federacji Towarzystw Teozoficznych. Karasiówna wspomina: 

Przyjazd C.W. Leadbeatera, J.I. Wedgwooda i paru ich przyjaciół. Mieszkają na Kniaź-
nina. Jest tropikalny upał. Nieustannie falują złote zasłony, poruszane przeciągiem. […] 
Msza C.W.L. odbyła się na Długiej. […] Pamiętam podwieczorek z Wedgwoodem, kiedy 
C.W.L. był na Długiej. Wedgwood robił jakieś czary z fotografiami i nam to pokazywał61.

Lata 30. to okres licznych problemów TT na świecie i w Polsce. Po odejściu 
Krishnamurtiego i rozwiązaniu Zakonu Gwiazdy skomplikowało się wiele 

58 Ibidem, 19.12.1927.
59 Ibidem, 1929, s. 4.
60 Ibidem, 1929, s. 4. 
61 Ibidem, 14.06.1931.
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spraw, a w środowisku teozoficznym zaczęła się wzmożona walka o tożsa-
mość nurtu. Pojawiły się postulaty mocniejszych sądów i poglądów, które 
miałaby prezentować społeczność teozoficzna. Problemy przeżywał też LKK. 
W jednym z listów z tego okresu Wela Karasiówna pisze:

[…] ani w dziedzinie religijnej, ani społecznej, nie wyrobiliśmy sądu samodzielnego, 
zdecydowanego, opartego o nasz skarb wiedzy wewnętrznej. Podobnie jak kościół, 
który – zdaniem jednego z jego przedstawicieli – przegrywa, skupiając się na zagad-
nieniu indywidualnego zbawienia62. 

W późniejszych wspomnieniach informacje o wspólnocie i jej twórcy pojawia-
ją się rzadko. LKK najpierw nabrał rozpędu, ale po śmierci Leadbeatera w 1934 
roku zwolnił, kilka lat później nastąpiła największa w jego niedługiej historii 
schizma. W dokumentach archiwalnych wspomniany jest jeszcze fakt wydania 
tłumaczenia pracy Wedgwooda pod tytułem Początki medytacji (13 lutego 1937 
r.)63, co świadczy o tym, że zainteresowanie wspomnianym autorem nie spadło. 

W angielskim „The Liberal Catholic” informacje o adresach kościołów lub 
kaplic w Polsce pojawiały się, jak zostało wcześniej zaznaczone, od 1924 roku. 
W pierwszym numerze i przez następnych sześć miesięcy były to dwa adresy 
(Muncha i Dynowskiej), od czerwca 1925 roku [numer 9(1)] zamieszczano 
tylko jeden adres (Dynowskiej), zaś we wrześniu 1925 roku wzmianki o pol-
skiej organizacji znikły całkowicie64. Na podstawie przytoczonych powyżej 
informacji o działalności LKK w Polsce widać wyraźnie, że nie jest to data za-
niechania działalności, ale rozwinięcia jej w kraju, związana prawdopodobnie 
z końcem podlegania pod jurysdykcję Wielkiej Brytanii i Irlandii. Niewyklu-
czone, że adres polski znikł też z innych powodów, na przykład w związ-
ku z sytuacją wewnętrzną w kraju65. Jeśli weźmiemy pod rozwagę pierwszą 

62 Ibidem, 1930/1931, s. 1. 
63 Ibidem, 1936/1937, s. 3.
64 Bargiełowski za Bocheńskimi wspomina dwa miejsca spotkań LKK – na Podwalu (gdzie msze 

miał odprawiać początkowo tylko Bibro) oraz kaplicę przy ul. Mokotowskiej 12/8 w Warsza-
wie. Ta ostatnia miała mieścić 20–30 osób, ale msze odbywały się tam sporadycznie. W ołta-
rzu wg Bocheńskiego miał się znajdować obraz Chrystusa „o młodzieńczych rysach Lorda 
Majtrei”, a Halina Zakrzewska wspominała, że obok ołtarza stał oparty na sztalugach ogrom-
ny portret „Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej”; D. Bargiełowski, op. cit., 
s. 517. Co ciekawe, Bocheński i Zakrzewska mogą mówić o tym samym obrazie. Dołączo-
ny przez Bargiełowskiego do jego publikacji obraz Chrystusa-Maitreji (zob. ibidem, s. 517) 
jest kopią obrazu zamieszczonego w czasopiśmie „The Liberal Catholic. Province of Gr. Bri-
tain and Ireland” (1925, Vol. 1, No. 4, s. 3), opisanego „The Madonna of the Annunciation. 
A  study by Theodora St. John”, a zatem przedstawiającego Maryję.

65 Na ten temat, mimo pytań autorki tekstu, nie wypowiedziało się ani współczesne zwierzch-
nictwo Kościoła, ani redakcja „The Liberal Catholic” (magazyn wciąż się ukazuje). 
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możliwość, to okres przygotowania polskiej grupy organizacyjnie jako od-
dzielnej sekcji – jak wynika z dat w zebranych materiałach – trwał do dwóch 
lat. Rok 1925 był bardzo intensywny. Przypomnijmy: w maju gościł w War-
szawie Mazel z sekcji australijskiej, w czerwcu zaś Arundale, zapowiadano 
też przyjazd Wedgwooda. Do tego ostatniego wydarzenia prawdopodobnie 
doszło jednak dopiero rok później i ta data zbiega się z okresem, na który 
Tokarski datuje święcenia Bibro i Tokarzewskiego-Karaszewicza66. Hass, jak 
zostało to zaznaczone wcześniej, podaje daty dzienne, które potwierdza Bar-
giełowski na podstawie oryginału pisma przewodniczącego Vrije Katholieke 
Kerk in Nederland. Biskup F.A. Brandt stwierdza w nim urzędowo, że w Ar-
chiwum Kaplicy Świętego Michała i Wszystkich Świętych w Naarden w Ho-
landii odnotowano, iż Karasiewicz-Tokarzewski otrzymał święcenia w Pol-
sce 14 listopada 1926 roku z rąk biskupa Wedgwooda67.  

Co do schyłku działalności – w latach 30. w Towarzystwie Teozoficznym 
można było zaobserwować wyraźny spadek zainteresowania LKK i równo-
czesny silny wzrost zaangażowania mesjanistycznego. Zaczęto organizować 
na ten temat odczyty, spotkania, grupy zainteresowań. Problem pokoju i wal-
ki, honoru, braterstwa i ewentualnego zaangażowania politycznego przybrał 
na sile. Osoby najbardziej zaangażowane w początkowym okresie funkcjo-
nowania PTT odnalazły się później w innych rolach organizacyjnych, pod-
jęły nową działalność. Wanda Dynowska zrezygnowała z funkcji Sekretarza 
Generalnego PTT i wyjechała do Indii. Skład osobowy zarządu PTT, a za-
tem również przedmioty zainteresowania ulegały powolnym, ale jednak wy-
raźnym zmianom. Z tej perspektywy nie dziwi fakt, że wzmianki o LKK po-
jawiały się coraz rzadziej, skoro Kościół nie stanowił już nowości, a stosunek 
do chrześcijaństwa został przez PTT jasno określony. Nigdzie nie pojawia się 
jednak informacja, że Kościół zawiesił działalność, wobec czego można za-
sadnie przypuszczać, że zarówno Polskie Towarzystwo Teozoficzne, jak i LKK 
pochłonęła II wojna światowa i związane z nią migracje. 

FUZJA WSCHODU Z ZACHODEM

Po krótkim przedstawieniu, jak wyglądała historia i organizacja LKK na świe-
cie i w Polsce, można się przyjrzeć ideologii i tworzonym wewnątrz niej wąt-
kom synkretycznym. Skupienie na fuzji myśli wschodniej z chrześcijaństwem 
naznacza całą historię wspólnoty LKK od zarania działalności po lata naj-
nowsze. Akceptacja reinkarnacji i niektórych teozoficznych nauk duchowych, 

66 K. Tokarski, op. cit., Doktór, op. cit., s. 93. 
67 D. Bargiełowski, op. cit., s. 515.
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oczekiwanie przebudzenia duchowego, połączenie różnorodnych prak-
tyk – medytacji, jogi i innych – z jednoczesnym uznaniem liturgii opierającej 
się na katolickiej to jedynie niektóre z przejawów sztandarowego liberalizmu. 

Johaness van Alphen, zwierzchnik LKK, we wstępie do katechizmu z 1991 
roku analizuje kondycję współczesnego człowieka żyjącego w okresie – z jed-
nej strony – zanikania barier, zachwytu nowymi technologiami, rozwoju świa-
domości, z drugiej zaś – intensywnych niepokojów, zagrożenia cielesnego 
i duchowego bytu, ograniczenia wolności przez instytucje, nieodwracalnego 
zanieczyszczania środowiska itd. W tym kontekście określa znaczenie i wagę 
jogi. Warto przytoczyć fragment jego wprowadzenia:

Rośnie świadomość tego, że problemy świata nie mogą być rozwiązane jedynie poprzez 
prawo i władzę z zewnątrz. Człowiek musi zacząć zauważać ogromną siłę pozytyw-
nego myślenia, które pochodzi z wewnątrz, a także mieć świadomość swojej jedności 
z Bogiem i całym życiem na planecie. Wielu ludzi wierzy, że osiągnięcie tego celu jest 
możliwe tylko poprzez wschodnią dyscyplinę jogi. Tak, to jest ścieżka jogi, czyli ścież-
ka unii, jedności z Bogiem. Ale nie jest to droga będąca w zasięgu jedynie uczniów 
na Wschodzie. Jakub doświadczył jedności z Bogiem, kiedy zobaczył drabinę w nie-
bie, i Bóg nakazał, że od tego czasu będzie nazywany Izraelem. Hebrajskim rdzeniem 
imienia Jakuba jest „YAK”, co uważa się za etymologicznie tożsame z „YOG”, rdzeniem 
słowa Yoga68. Znaczenia rdzeni „YOG” i „YAK” mogą prawdopodobnie być przedsta-
wione w ten sposób, że „YOG” jest wschodnią drogą unii z boskością poprzez pozycję 
ciała, oddech i medytację, podczas gdy „YAK” jest zachodnią drogą prowadzącą przez 
rytuał, modlitwę i medytację. Joga jest ugruntowana na starożytnych tradycjach. Ale 
takim również jest chrześcijaństwo. LKK otwiera swoje drzwi dla każdego, kto prag-
nie mieć udział w bogactwie kultury katolickiej, której korzenie sięgają wczesnych, na-
wet przedchrześcijańskich czasów. To kultura wibrująca życiem, przeniknięta głęboką 
mistyką, która – doświadczana w swojej pełni – jest unikalna69. 

LKK widzi jako część swojej misji odnowienie starożytnych tradycji mi-
stycznych70 po to, by dać człowiekowi możliwość podążania drogą duchowej 
ewolucji. Argumentacja i przekonania podobne do powyższych towarzyszą 

68 Należy tutaj zaznaczyć (wbrew przekonaniu autora powyższego wywodu), że nie można 
mówić o wspólnej etymologii wyrazów pochodzących z różnych grup językowych.

69 J. van Alphen, Catechism. 99 Questions and Answers on the Liberal Catholic Church, 
Third Edition, London 1991, s. 3.

70 Sięga także chętnie do wczesnego chrześcijaństwa, poszukując w nim własnych elemen-
tów, zob. G.N. Drinkwater, Food in the Early Church. A Study of Christian Vegetarian-
ism in the Light of Modern Biblical Research, London (reprinted from „The Liberal Cath-
olic”, April 1955–July 1956). 
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LCC od początku istnienia, czego dowodem są liczne oficjalne publikacje 
ogłaszane w ciągu wieku. Wśród wydawnictw związanych z LKK możemy 
znaleźć różne katechizmy, przy czym należy zwracać uwagę na to, czy są to 
wydania oficjalne (The Cathechism), najczęściej z St. Alban Press, czy nieofi-
cjalne (A Catechism). Te drugie, również tworzone przez duchownych, idą 
w swej otwartości jeszcze dalej niż oficjalny liberalny nurt. Za przykład może 
posłużyć katechizm ojca Wynna Wagnera:

LKK skupia się na ewolucji duchowej. Nie ma tu wyznania wiary ani groźby wiecz-
nego potępienia, jeśli coś zrobisz lub nie. Nie potępimy cię, jeśli myślisz tak lub ina-
czej. Działamy, aby pomóc tym, którzy znajdują się na drodze duchowych poszuki-
wań, niezależnie od obranej drogi. Jeśli powiesz mi, że jesteś baptystą czy wiccaninem, 
wyznawcą islamu czy żydem, powiem Ci to samo: jesteś mile widziany w naszym 
Kościele. Powiem ci, że Bóg kocha cię takim, jakim jesteś, i zapytam, czy mogę ci 
pomóc w Twoim duchowym poszukiwaniu. Nasz Kościół zawiera zarówno ezote-
ryczne (związane głównie z wewnętrznym mistycyzmem), jak i egzoteryczne (odpo-
wiednie do użytku publicznego) elementy, ale ta książka dotyczy tylko egzoterycz-
nego aspektu wspólnoty71. 

Podobne przekonania możemy znaleźć w całej historii tego Kościoła72, nas 
jednak najbardziej interesują jego początki i polska recepcja. Stanowiska 
autorów zagranicznych, szczególnie inicjatorów nurtu, ich nawiązania do 
braminizmu, buddyzmu, jogi i innych nurtów wschodnich można znaleźć 
w przywoływanych tu licznie tekstach źródłowych (zob. Bibliografia). Fuzję 
idei Wschodu i Zachodu znajdujemy także w źródłach polskich. Można tu-
taj zaprezentować dwa wykłady Wandy Dynowskiej, inicjatorki LKK w Pol-
sce, poprowadzone w okresie aktywności Kościoła w kraju – Bóg i człowiek73 
oraz O znaczeniu Bożego Narodzenia74.

Pierwszy z nich, poprowadzony 3 października 1926 roku, dotyczy „Bo-
ga-Człowieka”, „Pana Miłości”, czyli Chrystusa. Dynowska podkreśla w nim, 
że mimo głosów, że tego typu tematy powinno się zostawić oficjalnym 
przedstawicielom Kościoła, to teozofowie i wszyscy ludzie mają prawo ba-
dać myślą wszystko, od drobiazgów po rzeczy największe. Należy zwalczać 

71 W. Wagner, A Catechism of the Liberal Catholic Church, Dallas 2005, s. 1.
72 Zob. F.W. Pigott, The Liberal Catholic Church. What is it?, London 1954.
73 Bóg i człowiek, notatki z odczytu publicznego Prezesa P.T.T. p. Wandy Dynowskiej, War-

szawa 3.10.1926, Archiwum PAN i PAU w Krakowie, Kaziemierz Tokarski (1930–2007) 
KIII–180, j.a. 15.

74 W. Dynowska, O znaczeniu Bożego Narodzenia, wykład 1927, Archiwum PAN i PAU 
w Krakowie, Kaziemierz Tokarski (1930–2007) KIII–180, j.a. 15.
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„średniowieczny” przesąd, że o niektórych rzeczach dyskutować nie wolno. 
Prawdziwy człowiek to człowiek duchowy. Dynowska porównuje trzystop-
niową ścieżkę mistyków chrześcijańskich (prowadzącą przez Oczyszczenie 
i Oświecenie do Zjednoczenia z Bogiem) z pracą dla innych, służeniem im, 
wypływającym z przekonania wewnętrznego (i teozoficznego ideału brater-
stwa), które prowadzi do wyzbycia się egoizmu i duchowego zjednoczenia 
z innymi. Poczucie jedności ze światem, obrazowane słowami Krishnaji, roz-
płynięcie ego ma prowadzić do zbudzenia się ducha Chrystusowego w czło-
wieku, który zdobywa moc uzdrawiania, rozpraszania mroku. Bóg-człowiek, 
Chrystus, jest dla wszystkich religii Najwyższym Kapłanem, odbiera modli-
twy wszystkich religii. W wykładzie tym widać także wyraźne nawiązanie do 
koncepcji bogoczłowieczeństwa Włodzimierza Sołowjowa. 

W tekście wykładu o Bożym Narodzeniu Dynowska zaznacza, że wyda-
rzenie to jest świętem kosmicznym i dlatego jest stare jak świat. Przywołu-
je z jednej strony legendy polskie o przychodzeniu Chrystusa na Wigilię do 
ubogich, z drugiej hinduskie o Shri Krishnie, który gra na flecie, przynosząc 
światu wolną radość, nie zatrzymując się nigdzie. „I każdy, czy to będzie Waj-
szja, czy kszatria, czy bramin – każdy poczuje aromat jego radosnej pieśni, 
która płynie z wyższych sfer, tych sfer, skąd płynie piękno, które uchwycić 
człowiekowi jest bardzo trudno. Ta pieśń płynie ciągle, jest ona życiem wiel-
kich religii […]”. Dalej analizuje postać Shri-Kryszny jako „Dziecięcia bez-
bronnego” i „Pasterza”. Wykład ten wprost nawiązuje do pracy Leadbeatera 
na temat ukrytego znaczenia świąt chrześcijańskich, więc nie ma tu potrze-
by przywoływania znajdujących się dalej tez i argumentów. Przytoczone wy-
jątki z wykładów są jednak przykładem polskiej wersji formowania idei teo-
zoficzno-chrześcijańskich, a zarazem obecności elementów chrześcijaństwa 
na spotkaniach teozoficznych.

Analiza porównawcza funkcjonowania LKK w różnych krajach wymaga 
osobnego studium, które dotąd nie powstało. Na obecnym etapie nie moż-
na powiedzieć, czy polska aktywność Kościoła zaznaczała się szczególną 
odrębnością czy swoistością. Tym, co musi się narzucać badaczom tej te-
matyki, jest na pewno fakt, że z powodu obecności w zainicjowaniu struk-
tur LKK dokładnie tych samych osób, które tworzyły Polskie Towarzystwo 
Teozoficzne i  lożę Le Droit Humain, wszystkim tym grupom towarzyszy 
charakterystyczny dla polskiej teozofii silny wątek mesjanistyczny przybie-
rający postać obrazów łączących narodowe posłannictwo, wschodnie obra-
zy religijne i romantyczny ton. Mesjanizm polskich teozofów, szczególnie 
te jego elementy, które miały zaszczepić wizję specjalnego posłannictwa 
PTT na arenie ogólnoświatowego Towarzystwa, wymagają odrębnej anali-
zy. Warto tutaj jednak przytoczyć próbkę tego, jak połączenie tak różnych 
wizji funkcjonowało w praktyce. Przykładem – bezpośrednio związanym 
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z LKK – niech będzie inwokacja autorstwa Michała Tokarzewskiego-Kara-
szewicza. Oryginał jest w posiadaniu jego cytowanego tu uprzednio biogra-
fa. Brzmi ona następująco: 

Do Ciebie Duchu Dziejów państwowości Polskiej i do Ciebie narodu polskiego Królu 
Duchu zwracamy się. Chcemy, by naród nasz urastał i doskonalił się w słowo Praw-
dy o Was i w czynie urzeczywistniania Waszej Prawdy o Polsce, naszej Rzeczpospo-
litej. Potęgą Swej Mocy usilcie nas na służbę Wam, kierujcie nami Mądrości Waszej 
światłem i niech promieniuje poprzez nas na Polskę całą światło Waszej nieustającej, 
wszechogarniającej Miłości. Wszystkiemu pokój, entuzjazm współtworzenia w służ-
bie narodów zbratania. Amen. Amen. Amen75.

Ów rękopis, znajdujący się wcześniej w posiadaniu Władysława Bocheń-
skiego, został przez niego opatrzony dopiskiem: „Uwaga: Duch Dziejów pań-
stwowości polskiej jest na Wawelu, a Król Duch narodu polskiego – przy 
Czarnym Stawie nad Morskim Okiem”76. Aby to wyjaśnić, potrzebne by-
łoby dodatkowe wprowadzenie do teozoficznych wizji bytów duchowych 
rezydujących w Polsce, zostawmy ten fragment – nie wchodząc w ideolo-
giczne szczegóły – jako przykład specyfiki, jaką polską gałąź LKK niewątpli-
wie nacechowała mesjanistycznie rozumiana teozofia. Trzeba tutaj jednak 
zaznaczyć dwie kwestie: po pierwsze, polska teozofia w różnych stadiach 
rozwoju była niejednolita, nie można określać całego nurtu mianem mesja-
nistycznego; po drugie, ruchów o charakterze mesjanistycznym było w cza-
sie międzywojnia w Polsce bardzo wiele i pod tym konkretnym względem, 
w perspektywie ugrupowań polskich, PTT nie wydawało się szczególnie 
oryginalne, chociaż wiele wskazuje na to, że na arenie międzynarodowej 
stanowiło wyjątek. 

PODSUMOWANIE

Liberalny Kościół Katolicki w II Rzeczypospolitej był organizacją, która mogła 
wypełniać lukę dla osób o specyficznych, jednak nie niezwykłych potrzebach 
duchowych. Bargiełowski zwraca uwagę na takie problemy polskiej masone-
rii interesującego nas okresu, jak konflikt sumienia katolików-masonów, sta-
nowiący konsekwencję potępienia lóż przez Watykan, a także (przywołując 

75 D. Bargiełowski, op. cit., s. 517.
76 Ibidem, list W. Bocheńskiego do D. Bargiełowskiego z dn. 5 listopada 1990 z Warszawy, 

s. 517–518. 
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Swianewicza77) wykorzystywanie stosunku Kościoła katolickiego do masone-
rii jako pretekstu do politycznej walki nacjonalistycznej prawicy ze wszyst-
kimi prądami liberalizmu politycznego78. LKK w tym sensie wpasował się 
idealnie w potrzeby pewnej grupy osób, takich jak Michał Tokarzewski-Ka-
raszewicz, dla którego – jak pisze jego biograf – nawet ryt szkocki, w który 
był inicjowany, z  jego „matematycznym” niemal wyobrażeniem Absolutu, 
nie wypełniał jednak potrzeb ducha – „[…] nie bardzo umie się Tokarzew-
ski odnaleźć w Kosmosie wykreślonym przez cyrkiel Wielkiego Architekta; 
nie potrafi zagrzać miejsca w precyzyjnej, lecz chłodnej budowli, wznoszo-
nej przy użyciu symbolicznego pionu i węgielnicy masońskiej”79. LKK, poza 
możliwością działalności w Kościele jako wspólnocie, dawał możliwość po-
godzenia różnych wizji religijnych, ujmując je w nowe ramy instytucjonalne.

Ze względu na charakter niniejszego opracowania – wprowadzającego do 
tematyki liberalnego rytu katolickiego – niektóre kwestie zostały tutaj jedynie 
zasygnalizowane. Głównym celem artykułu było ukazanie złożonego funkcjo-
nowania LKK, rekonstrukcja informacji o jego aktywności w Polsce, a także 
wskazanie na synkretyczny charakter przekonań jego wyznawców. Przedsta-
wiony tu zarys historyczny stanowi jednocześnie przyczynek do analizy relacji 
pomiędzy teozofią jako ruchem ideowym a religią instytucjonalną. Poza kon-
tekstem teozoficznym, analiza działalności LKK daje również wgląd w prze-
miany liberalnego podejścia do chrześcijaństwa (specyficznie rozumianego), 
stanowi przykład akceptacji wyznawców niezależnie od orientacji seksual-
nej, a także kapłaństwa bez względu na płeć. Wspólnota ta – nie tylko przed 
II wojną światowa, ale również obecnie – stanowi interesujący i wciąż nie-
odkryty przedmiot studiów dla religioznawców, kulturoznawców oraz bada-
czy zachodnich nurtów ezoterycznych. 
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