


ła tyle radości, że nie czuło się zmęczenia. Przyjeżdżałem raz w miesiącu 
i w ciągu trzech dni realizowałem mój miesięczny plan zajęć. Przyznam 
się, że nieraz ogarniał mnie lęk, czy nie zamęczę na śmierć słuchaczy ska
zanych na obcowanie ze mną przez sześć godzin wykładowych dziennie. 
Dzięki Bogu i ich wspaniałej postawie, ich zaangażowaniu, udawało się. 
Mało tego, za każdym razem oczekiwałem z utęsknieniem wyjazdu do 
Drohiczyna. Nie umniejszając w niczym roli alumnów w podtrzymywaniu 
dobrego samopoczucia wykładowców, pragnę podkreślić, że poważny w 
tym udział miał i ówczesny Rektor seminarium.

Trudno było nie zauważyć, jak troskliwie i delikatnie zabiegał jako 
gospodarz, abyśmy się tam czuli wszyscy jak u siebie w domu. To było 
nieraz po prostu urzekające. Aby nam ułatwić nawiązanie bliższych ko
leżeńskich kontaktów, kupił starego Mercedesa i woził nas w wolnych 
godzinach do kolegów profesorów, zatrudnionych w duszpasterstwie w 
sąsiadujących z Drohiczynem parafiach. Te podróże i spotkania koleżeń
skie — to szczególny rozdział na temat: jak realizować ideę wspólnoty 
kapłanów. Myśmy tam taką wspólnotę tworzyli. W jej klimacie dojrzewa
ła i prawdziwa braterska przyjaźń, której wyrazem są i te moje wspo
mnienia, dedykowane ks. prałatowi Władysławowi Hładowskiemu z oka
zji złotego jubileuszu kapłaństwa i 75 rocznicy urodzin.
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Księdza Prałata Władysława Hładowskiego poznałem w połowie lat 
siedemdziesiątych, po powołaniu do życia Komisji Mieszanej Polskiej Ra
dy Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Jego nazwisko 
i twórczość teologiczna były mi jednak znane znacznie wcześniej, a to za 
sprawą publikacji Początki chrześcijaństwa według egzystencjalnej inter
pretacji R. Bultmanna. Studium  historyczno-krytyczne. Pracę tę, poświę
coną jednemu z najwybitniejszych teologów ewangelickich naszego stule
cia wydało „Pallotinum” w 1954 r. Nabyłem ją w antykwariacie podczas 
studiów teologicznych w połowie lat sześćdziesiątych. Współczesna myśl 
protestancka była moją „pierwszą miłością”, potem dopiero zacząłem się 
specjalizować w ekumenizmie. Po nabyciu i zapoznaniu się ze wspomnia
ną pracą ks. prof. Hładowskiego, przez długi czas dręczyło mnie następu
jące pytanie: skąd u katolickiego teologa polskiego we wczesnych latach 
pięćdziesiątych, na długo przed ekumenicznym otwarciem Kościoła przez 
papieża Jan  XXIII, wzięło się zainteresowanie myślą protestancką? Ta 
niewielka książeczka, która okazała się jego doktoratem obronionym w 
1951 r. na istniejącym jeszcze wówczas Wydziale Teologii Katolickiej 
Uniwersytetu Warszawskiego, była pierwszą publikacją w Polsce w ogóle 
poświęconą wielkiemu teologowi protestanckiemu.

Gdy w 1974 r. powoływano do życia Komisję Mieszaną Polskiej Ra
dy Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, byłem już od 
paru lat etatowym pracownikiem Rady. Muszę wyznać, że nie byłem zas
koczony, gdy dowiedziałem się, iż jedną z osób wyznaczonych do pracy 
w Komisji ze strony katolickiej został ks. rektor Władysław Hładowski. 
Jego znajomość protestantyzmu, którą wykazał w swej wartościowej roz
prawie, uprawniała go jak najbardziej do zasiadania w takim gremium.



Od swoich przyjaciół z Kościoła prawosławnego słyszałem wiele pozytyw 
nych słów o jego żywych kontaktach z wyznawcami prawosławia w  Dro
hiczynie.

Komisja Mieszana spotykała się dwa razy w roku, na przem ian w K urii 
M etropolitalnej i w  siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej w W arszawie. 
Osobiście zetknęliśm y się po raz pierwszy w  budynku Rady z okazji pier
wszego lub drugiego posiedzenia Komisji. Już  podczas pierwszych, k ró t
kich rozmów mogłem się zorientować, jak  ten  niem łody już wówczas kap
łan, k tó ry  form ację duchową otrzym ał w  czasach, kiedy — przynajm niej 
w  Polsce — idea ekumeniczna była spraw ą kilku hobbystów, jest głęboko 
przejęty  popraw ą stosunków m iędzywyznaniowych w naszym  kraju . W 
żarliwości ekumenicznej dorównywał m u jedynie młodszy o pokolenie
o. Celestyn Napiórkowski.

Ks. Hładowski i o. Napiórkowski byli też głównymi inspiratoram i u t
worzenia Podkomisji ds. Dialogu, k tó ra  — w przeciw ieństwie do Komisji 
M ieszanej,. koncentrującej uwagę na zagadnieniach praktycznego współ
życia chrześcijan różnych w yznań — m iała zająć się inicjowaniem  rozmów 
na różne tem aty  teologiczno-pastoralne. Było więc rzeczą naturalną, że 
w łaśnie oni obaj weszli w  skład Podkom isji jako reprezentanci strony ka
tolickiej. Natom iast Polska Rada Ekum eniczna powołała do tego grem ium  
rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w  W arszawie, ks. prof. 
W aldem ara Gastparego i piszącego te  słowa. Mam jeszcze dobrze w  pa
mięci nasze pierwsze spotkanie w W arszawskiej K urii M etropolitalnej w 
grudniu  1977 r. Szedłem na nie nie bardzo wiedząc, czym konkretnie bę
dziem y się zajmować. Podobne odczucia m iał nieżyjący już ks. prof. Gast- 
pary. Z trosk tych uwolnił nas ks. prof. Hładowski, k tó ry  przedstaw ił w 
sposób tak  przekonujący program  naszego działania, że przyjęliśm y go 
wszyscy z ulgą i zadowoleniem. Jednom yślnie poprosiliśmy go również, 
aby objął przewodnictwo w Podkomisji.

Z perspektyw y czasu można bez przesady powiedzieć, że kilkuletnia 
działalność Podkom isji ds. Dialogu była najow ocniejszym  okresem w dzie
dzinie w spółpracy m iędzy Polską Radą Ekum eniczną i Kom isją ds. Eku
menizmu. Podkomisja organizowała 2-3 razy w roku spotkania teologów 
katolickich i wszystkich ośmiu Kościołów zrzeszonych w PRE. Z upływem  
czasu utw orzył się dobrze zgrany i wzajem nie się rozum iejący zespół teo
logów różnych wyznań, k tóry  staw iał sobie dalekosiężne plany. Działal
ność rozpoczęto od dyskusji nad zasadami prow adzenia dialogu ekum e
nicznego w oparciu o odpowiedni dokum ent Światowej Rady Kościołów i 
watykańskiego Sekretaria tu  ds. Jedności Chrześcijan. Przedm iotem  kilku 
następnych spotkań był dokum ent o chrzcie, opracowany przez Komisję 
W iara i Ustrój Światowej Rady Kościołów. Na zakończenie rozmów pod
pisaliśmy wspólne stanowisko, którego tekst postanowiliśm y przesłać Ko
misji W iara i Ustrój w Genewie oraz kierownictwom  Kościołów w Polsce. 
Nowa runda rozmów, zainicjowana przez Podkomisję, której spiritus mo- 
vens był ks. Hładowski, dotyczyła m ałżeństw  mieszanych, tem atu  o pa
lącym  znaczeniu szczególnie dla Kościołów mniejszościowych. Rozmowy 
rozpoczynaliśmy od dyskusji nad projektem  Instrukcji w  sprawie dusz
pasterstwa m ałżeństw  o niejednolitej przynależności kościelnej Episkopa
tu  katolickiego. Przyjęliśm y zgodnie szereg propozycji zmian tego pro
jektu. Tekst zawierający nasze uwagi przekazaliśm y Komisji Episkopatu 
ds. Ekumenizmu. Następnie rozpoczęliśmy debatę nad stanem  praw nym  i 
prak tyką m ałżeństw  m ieszanych w Kościołach członkowskich PRE.

Ten tak dobrze rozw ijający się dialog został nagle przerw any wiosną
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1983 r., gdy-prezesem  Polskiej Rady Ekumenicznej została osoba nieprzy
chylna współpracy z Kościołem katolickim. Fakt ten odbił się bezpośrednio 
na losach Podkomisji ds. Dialogu: w jej działalności nastąpiła trzyletn ia 
przerwa. W okresie tym  zm arł ks. prof. W. Gastpary. Osobiście przenio
słem się z Rady do tworzącego się kw artaln ika Studia i D okum enty Eku~ 
meniczne. Wiem, że ks. prof. Hładowski głęboko przeżył to nagłe załam a
nie się tak  dobrze układającej się współpracy. Gdy w 1986 r. powiały lepsze 
w ia try  w  PRE, zabrał się znowu ochoczo do reaktyw ow ania działalności 
Podkomisji. W krótce potem  pogorszył się jego stan zdrowia i m usiał w y
cofać się z umiłowanej przez niego działalności.

W ostatnich kilku latach nasze kontakty  rozluźniły się. Po raz ostatni 
widzieliśmy się na posiedzeniu Podkom isji ds. Dialogu wiosną 1986 r., na 
które zaprosił mnie w  charakterze referenta. Potem  kilkakrotnie kore
spondowaliśmy ze sobą. Duże znaczenie m iały dla m nie słowa otuchy, k tó
rej dodawał mi przy wypełnianiu nowych obowiązków. Z okazji 75 rocz
nicy urodzin i 50-lecia kapłaństw a zamieściliśmy w naszym kw artaln iku 
sylwetkę seniora polskich ekumenistów. W imieniu Redakcji i w łasnym  
pozostaje mu tylko życzyć: Ad m ultos annos!
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