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W dniach 23-28 sierpnia 2018 r. w katolickim ośrodku Hein-
rich-Pesch Haus w Ludwigshafen odbyły się dwudzieste akademickie 
konsultacje Europejskiego Stowarzyszenia Badań Ekumenicznych 
Societas Oecumenica. Organizacja gromadzi członków reprezentujących 
instytuty i katedry z europejskich uniwersytetów zajmujące się ekume-
nizmem, kościelne instytucje ekumeniczne oraz indywidualnych 
ekumenistów, przede wszystkim z Europy, choć w poszczególnych 
spotkaniach uczestniczą również teologowie z innych kontynentów. 
Stowarzyszenie powstało w 1978 roku, a pierwsze konsultacje odby-
ły się w 1980 roku w Münster. Od tego czasu ekumeniści je tworzący 
spotykają się co dwa lata w różnych miastach Europy.

 Tegoroczna konferencja została zorganizowana pod tytu-
łem „Narody i Kościoły. Ekumeniczne odpowiedzi na nacjonalizm 
i migrację” (Nations and Churches: Ecumenical Responses to Nationalism 
and Migration). Wzięło w niej udział prawie osiemdziesięciu ekume-
nistów z ponad dwudziestu krajów, reprezentujących różne trady-
cje wyznaniowe. W konferencji uczestniczyli również pracownicy 
polskich ośrodków ekumenicznych: ks. prof. Przemysław Kantyka i dr 
hab. Piotr Kopiec z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II oraz ks. prof. Rajmund Porada z Uniwersytetu Opolskiego. Temat 
odzwierciedlał kluczowe tendencje kształtujące ruch ekumeniczny 
od kilkudziesięciu lat, zawierające się w diagnozie o przesuwaniu się 
„centrum” chrześcijaństwa na tzw. Globalne Południe. Diagnoza ta 
obejmuje cały kompleks obserwacji i założeń, takich jak sekularyzacja 
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społeczeństw europejskich, dotycząca również niektórych krajów 
pozaeuropejskich, dynamiczny wzrost różnych wspólnot ewangelikal-
nych czy coraz mocniej wyrażane przekonanie teologów spoza obszaru 
zachodniego o konieczności odejścia od wyrażania wyznania chrześci-
jańskiego zachodnimi pojęciami i kategoriami (zmiana paradygmatu 
epistemologicznego). Podczas konsultacji wszystkie te zagadnienia 
były przedmiotem rozważań teologów z większości krajów Europy, 
przedstawianych w formie wykładów, warsztatów, dyskusji panelo-
wych i prezentacji.

 Szczególne miejsce w harmonogramie konferencji organi-
zatorzy przyznali prof. Peterowi Phanowi, teologowi z Georgetown 
University w Waszyngtonie. Phan jest Amerykaninem pochodzenia 
wietnamskiego, teologiem katolickim i byłym przewodniczącym Kato-
lickiego Stowarzyszenia Teologicznego Ameryki (Catholic Theological 
Society of America). Warto dodać, że treść jego teologicznej interpretacji 
była krytykowana przez Kongregację Nauki Wiary. Podczas konferen-
cji amerykański teolog wystąpił w auli Uniwersytetu w Heidelbergu, 
dokąd uczestnicy konferencji zostali zaproszeni w ramach wyjazdowe-
go posiedzenia. Wspaniałe wnętrze pomieszczenia, w którym odbywają 
się najważniejsze uroczystości z życia najstarszej uczelni w Niemczech 
dodały wystąpieniu teologa z Georgetown szczególnego charakteru. 
Podczas wykładu można było odnaleźć ślady wielu aktualnych idei 
i tendencji teologicznych, często odbiegających od ortodoksji zarówno 
katolickiej, jak i prawosławnej czy od oficjalnego nauczaniu wielu 
wyznań protestanckich. Można zaryzykować twierdzenie, że Phan jest 
promotorem tzw. teologii globalnej (czy teologii światowej), poszu-
kującej swych źródeł ponad wyznaniami i ponad denominacjami, 
a w treści jego wykładu zostało zawartych wiele inspiracji teologią 
kontekstualną, teologią interkulturową, teologią wyzwolenia czy też 
teologią postkolonialną. Jego wystąpienie dobrze odzwierciedlało 
związany ze wspomnianym przesunięciem centrum chrześcijaństwa 
poza krąg europejski. Warto przybliżyć główne punkty tego wystąpie-
nia, stanowi ono bowiem ciekawą próbę odpowiedzi na najważniejsze 
pytania współczesnego chrześcijaństwa i ruchu ekumenicznego, jest 
również przykładem „przełomu epistemologicznego” – spojrzenia 
z odmiennej perspektywy teologa wywodzącego się z odmiennych 
kontekstów kulturowych. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że przedstawio-
ne niżej wypowiedzi są kontrowersyjne.

 Wykład został zatytułowany „Migracja, nacjonalizm i jedność 
ekumeniczna: wyzwania i możliwości dla Kościołów” (Migration, 
Nationalism, and Ecumenical Unity: Challenges and Opportunities for the 
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Churches). Pojęcia zawarte w tytule stanowią słowa kluczowe organi-
zujące treść wywodu. Z perspektywy oceny teologicznej jednak nie 
wszystkie części wystąpienia mają równorzędne znaczenie. Najważ-
niejsze propozycje dotyczące ekumenizmu i Kościołów poprzedzone są 
bowiem gruntownym i wyczerpującym opisem obserwacji socjologicz-
nych i antropologicznych, które pozwalają zrozumieć intencje autora, 
ale też nie są niezbędnym warunkiem wnioskowania teologicznego.

 Kluczowym założeniem poczynionym przez Phana jest stwier-
dzenie, że współczesny świat znajduje się w „epoce migracji”. Teolog 
ujmuje przy tym pojęcie migracji nie tylko w wąskim znaczeniu, jako 
termin desygnujący przemieszczanie się pewnych grup ludności, ale 
rozumie je jako podstawową tendencję kształtującą współczesność, 
wraz ze zjawiskami globalizacji, postępu technologiczno-komunikacyj-
nego i erozji państw narodowych. Przypomina pewne elementy wiedzy 
teoretycznej dotyczącej migracji, przede wszystkim poprzez rozróżnie-
nie jej rodzajów (antynomiczne zestawienia: migracja przymusowa 
i dobrowolna, czasowa i stała, legalna i nielegalna, międzynarodowa 
i wewnętrzna – kategoria uchodźcy wewnętrznego, migracja ludzi 
wykształconych i niewykształconych) i jej przyczyn (ucieczka z miejsc 
katastrof ekologicznych czy wojen i konfliktów, poszukiwanie lepszych 
warunków życia, zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw, czy też 
migracja jako konsekwencja dominacji politycznej i ekonomicznej). Dla 
tematu jeszcze istotniejsze jest jednak rozwinięcie listy fałszywych tez 
kształtujących postawy wobec migracji. Autor pisze o nieuprawnionej 
narracji „kryzysu migracyjnego” stosowanej przez pewne środowiska 
polityczne; przytacza dane statystyczne dowodzące, że stwierdzenia 
o „najeździe” migrantów z biednych krajów Trzeciego Świata na 
bogatą „Północ” nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, skoro 
przeważająca ich większość znajduje schronienie w innych krajach 
biednych, bądź rozwijających się; krytykuje przeświadczenie panujące 
w krajach zachodnich, że Zachód, w odróżnieniu od czasów kolo-
nialnych, nie jest odpowiedzialny za współczesne ruchy migracyjne; 
wreszcie sprzeciwia się redukcjonistycznemu rozumieniu migracji 
utrwalonemu w polityce krajów bogatych, sprowadzającemu ją do 
zjawiska ekonomicznego i politycznego.

 Kolejnym etapem rozwijanego przez teologa z Georgetown 
wywodu jest krótki szkic dotyczący teorii nacjonalizmu, narodu i jego 
odniesienia do migracji. Autor definiuje nacjonalizm jako „ideologię, 
która dowodzi, że państwu narodowemu należy się większa lojalność 
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i poświęcenie niż jednostkom czy innym grupom”1. Następnie wyróż-
nia w nacjonalizmie jego pozytywną pochodną, jaką jest patriotyzm, 
z drugiej strony identyfikuje ciemną stronę, a więc ksenofobię, rasizm, 
szowinizm, faszyzm itd. Przypomina dwa niewykluczające się funda-
mentalne modele narodu: jako wspólnoty etniczno-genealogicznej, 
ukonstytuowanej na bazie faktycznego albo wyobrażonego wspól-
nego pochodzenia, rasy, języka, terytorium itd., oraz jako wspólnoty 
obywatelsko-terytorialnej, odwołującej się do woli i do wzajemnego 
zobowiązania się grupy ludzi do wspólnej harmonijnej egzystencji 
w pewnym wyodrębnionym terytorium. Odwołuje się również do 
sformułowanego przez Benedicta Andersona pojęcia „wyobrażonej 
wspólnoty”, która kształtuje się na fundamencie różnorodnych czyn-
ników przyjmowanych przez członków danej wspólnoty za ważne dla 
ich tożsamości narodowej. Pojęcie tożsamości narodowej teolog uznaje 
za istotne dla założonego celu wykładu i określa je jako społeczną lub 
zbiorową rzeczywistość, która wyprowadzana jest bądź z faktu wspól-
nego pochodzenia, losu, języka, kultury i religii, bądź ze zbiorowego 
zobowiązania do wspólnego życia w obrębie danego terytorium, bądź 
też z obu członów alternatywy zachodzących jednocześnie. Kluczowe 
jest tutaj również wyodrębnienie dwóch psychologicznych procesów, 
które powiązane są z pojęciem tożsamości narodowej: pierwszym 
jest samokategoryzacja jednostki jako członka danej grupy narodo-
wej, drugim zaś rozwijanie poczucia przynależności i emocjonalnego 
przywiązania do narodu. Pochodną tych procesów jest rozróżnienie 
między „endogrupami” (in-group), złożonymi z członków danego 
narodu, mających posiadać „narodowego ducha” (pomimo mglistego 
znaczenia tego określenia) oraz „egzogrupami” (out-group), a więc 
tymi, którzy do danego narodu nie należą. Powyższa klasyfikacja 
odgrywa, zdaniem Phana, szczególną rolę w ujmowaniu przemian, 
jakie w danym społeczeństwie powoduje migracja. Wpływa bowiem 
na erozję tego podziału i w konsekwencji osłabia znaczenie obiektyw-
nych i wrodzonych czynników kształtujących narodową tożsamość jak 
i, z drugiej strony, wzmacnia jej rozumienie jako pewnego umownego 
konstruktu politycznego, społecznego i kulturowego.

 Amerykański teolog widzi trzy scenariusze, jakie mogą zacho-
dzić między państwem i społeczeństwem imigracyjnym a grupami 
emigracyjnymi. Pierwszy to całkowita asymilacja. Drugi zachodzi 
1  P.C. Phan, Migration, Nationalism, and Ecumenical Unity: Challenges and Oppor-
tunities for the Churches. Wykład wygłoszony podczas akademickich konsultacji 
Societas Oecumenica, Heidelberg, 24.08.2018, s. 9 (skrypt w posiadaniu autora 
sprawozdania).
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w sytuacji, gdy grupy migrujące traktowane są jako zagrożenie dla 
państwa przyjmującego i przez to podatne na dyskryminację i społecz-
ne wykluczenie. W takiej sytuacji często same definiują się jako 
mniejszość etniczna, co z kolei może skutkować ich gettoizacją. Trzeci 
scenariusz może się rozwijać w rezultacie multikulturowej polityki 
państwa, które stymuluje grupy migrantów do uczestnictwa w życiu 
społecznym na równych prawach. W tej perspektywie dąży się więc 
do poszukiwania równowagi między funkcjonowaniem nowoczesne-
go państwa a zachowaniem kulturowej różnorodności żyjących w nim 
społeczności.

 Konkludując ten socjologiczny wywód, należy zaznaczyć, że 
takie teoretyczne ustalenia dotyczące migracji są dla Phana podstawą 
do kontastacji poczynionej w perspektywie misji chrześcijaństwa. 
Migracja mianowicie stanowi kluczowe wyzwanie dla chrześcijaństwa 
w potrójnym sensie: teologicznym, etycznym i ekumenicznym. Ten 
pierwszy zawiera się w pytaniu, jak w cierpieniu ludzi zmuszonych 
do migracji odnaleźć prawdę o Bogu w Jezusie Chrystusie i o wspól-
nocie jego uczniów. Drugi dotyczy powinności, jakie dla chrześcijan 
niesie zjawisko migracji, zaś trzeci odnosi się do wzajemnej zależności 
między migracją i ruchem ekumenicznym. Trzeci wyróżniony sens 
stanowi właściwy cel wykładu, zawierający się w pytaniu, jak chrze-
ścijanie, pozostający „jednością w różnorodności”, a więc w communio 
ecclesiarum, mogą realizować widzialną jedność poprzez formułowanie 
wspólnej odpowiedzi na zjawisko migracji.

 Aby odpowiedzieć na to pytanie, amerykański teolog prze-
prowadza wstępną analizę historii ruchu ekumenicznego. Za syste-
matykami ekumenizmu wyróżnia jego dwa główne historyczne 
modele, oparte o dwie pionierskie organizacje ekumeniczne: ruch 
„Życie i Działanie” (Life and Work Movement) oraz komisję „Wiara 
i Ustrój” (Faith and Order). Pierwsza symbolizuje ekumenizm prak-
tyczny, druga ekumenizm doktrynalny. Jak zauważa Phan, nieco 
zaskakująco w świetle utyskiwań krytyków wieszczących głęboki 
kryzys i rozczarowanie ruchem ekumenicznym, ten drugi model był 
historycznie bardziej rozwijany, zwłaszcza po Soborze Watykańskim 
II, kiedy różne bilateralne i multilateralne dialogi zostały zainicjowane 
przez Kościół rzymskokatolicki. Poza setkami uzgodnień i deklaracji 
będących rezultatem tych dialogów, amerykański teolog wspomniał 
o „kanonicznych” dla ekumenistów dokumentach komisji „Wiara 
i Ustrój”: „Chrzest, Eucharystia i Posługiwanie Duchowne” (Baptism, 
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Eucharist and Ministry) oraz „Ku wspólnej wizji Kościoła” (The Church: 
Towards a Common Vision)2. Jednak, pomimo pewnych udokumentowa-
nych sukcesów, dialog doktrynalny nie przyniósł większych owoców 
instytucjonalnych czy strukturalnych, nie wyłoniły się w jego wyniku 
jakieś istotniejsze świadectwa widzialnej jedności. Również ekume-
nizm duchowy, a więc, zgodnie ze słowami Dekretu o Ekumenizmie 
„dusza całego ruchu ekumenicznego”, będąca „nawróceniem serca 
i świętością życia łącznie z publicznymi i prywatnymi modlitwami 
o jedność chrześcijan” (Unitatis Redintegratio 8), jest praktykowany jego 
zdaniem na poziomie indywidualnym i nie przyniósł póki co rezulta-
tów w postaci widzialnej jedności.

 W konsekwencji, jak postuluje amerykański teolog, należy 
zwrócić się do drugiego modelu ekumenicznego, a więc ekumeni-
zmu praktycznego, ekumenizmu „Życia i Działania”, akcentującego 
konieczność wspólnego działania chrześcijan wobec wyzwań współ-
czesnego świata. Phan wylicza siedem punktów, które przemawiają za 
takim przesunięciem: 1) tego rodzaju model ekumenizmu może być 
praktykowany na wszystkich poziomach – lokalnym, regionalnym 
i międzynarodowym, nie tylko przez liderów kościelnych czy teolo-
gów, ale przez wszystkich chrześcijan; 2) model ten może być atrak-
cyjny dla wszystkich wierzących niezależnie od wyznania, szczególnie 
dla młodych, dla których historyczne podziały Kościołów są niezrozu-
miałe; 3) taki model ma rzeczywisty wpływ na życie ludzi, zwłaszcza 
najbardziej potrzebujących; 4) jest najbardziej skutecznym świadec-
twem uniwersalizmu Bożej miłości do ludzkości, bez cieniów proze-
lityzmu; 5) dostarcza Kościołom okazji do współpracy ze świeckimi, 
często nawet nieprzyjaznymi podmiotami, dla dobra wspólnego społe-
czeństwa; 6) model ten relatywizuje znaczenie różnic doktrynalnych 
(choć, jak podkreśla Phan) nie samych doktryn; wreszcie, 7) wpływa 
na decentralizację Kościołów i koncentruje ich wysiłki na przybliżaniu 
Królestwa Bożego.

 Powyższe wyliczenie wyraźnie wskazuje na inspirację Phana 
teologią liberalną oraz teologią kontekstualną. W dalszym wywodzie 
widać to jeszcze wyraźniej. Amerykański teolog przyjmuje założenie, 
że Kościoły bardziej niż jakiekolwiek inne organizacje są zdolne do 
podjęcia globalnego działania wobec potrzeb wywoływanych migracją. 
Chrześcijaństwo zakłada bowiem w swej istocie „instytucjonalizację 
migracji”, skoro jego geograficzny rozwój przez wieki dokonywał się 
właśnie dzięki przemieszczaniu się ludności. Ponadto, chrześcijanie, 

2  Tłumaczenia tytułów są powszechnie przyjęte w polskiej teorii ekumenicznej.
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dla których pokuta i nawrócenie jest egzystencjalnym paradygmatem, 
są w pewnym sensie kompetentni, aby dostrzegać i podkreślać moral-
ne i religijne wymiary migracji oraz stawiać je przed politycznymi 
i ekonomicznymi. W perspektywie dzisiejszych ruchów migracyjnych 
Kościoły powinny na przykład dokonywać krytyki programów poli-
tycznych głoszących islamofobię czy narrację kryzysu migracyjnego. 
Poza tym wspólna praca na rzecz ludzi w jakikolwiek sposób dotknię-
tych migracją może stać się fundamentem dla widzialnej jedności, do 
której mogą dołączać również wspólnoty chrześcijan niechętne ruchowi 
ekumenicznemu, przymuszane niejako biblijnym imperatywem troski 
o bliźnich. Wreszcie, ekumenicznie podjęte działania wobec migracji 
mogą przyczynić się do sformułowania nowej teologii ekumenicznej, 
w której takie podstawowe tematy dialogów jak autorytet kościelny, 
prymat i nieomylność papiestwa, apostolskość Kościoła i zagadnienie 
urzędu duchownego będą omawiane w kontekście wyzwań stawia-
nych przez migrację. Dla takiej teologii ekumenicznej Phan proponuje 
nowy trynitologiczny paradygmat, w którym Bóg jest ujmowany jako 
Deus Migrator, Jezus Chrystus jako Pierwszy Imigrant, Duch Święty 
jako Moc Migracji, a Kościół jako wspólnota migrantów i wspólnota 
dla migrantów. Doświadczenia migracji, zarówno z wewnątrz, jak 
i z zewnątrz, tych, którzy przyjeżdżają i tych, którzy przyjmują, nie 
mogą być sprowadzane jedynie do „gołej” pracy diakonijnej; są to 
doświadczenia, które kierują chrześcijan na drogę migracji ku Króle-
stwu Bożemu. Można dostrzec tutaj pewną ilustracyjną reinterpretację: 
klasyczny w chrześcijaństwie motyw pielgrzymki zostaje zastąpiony 
motywem migracji, a życie chrześcijanina jest ujmowane jako ciągłe 
migrowanie w kierunku wyznaczanym obietnicą Ewangelii.

 Wspomniany powyżej paradygmat trynitologiczny prokla-
mowany przez Phana zostaje dopełniony refleksją nad zależnościami 
między współczesnymi tendencjami w rozumieniu nacjonalizmu 
i tożsamości narodowej a ekumenizmem. Amerykański teolog przy-
wołuje tutaj rozwijany w ostatnich latach ekumenizm receptywny, 
kierunek, w którym pytanie „czego inne Kościoły mogą nauczyć się od 
naszego Kościoła” stawiane z wewnątrz danej wspólnoty eklezjalnej, 
zastąpione zostaje przez pytanie, „czego nasz Kościół musi i powinien 
uczyć się od innych Kościołów”3. W erze migracji postawa określana 
3  Więcej informacji na temat ekumenizmu receptywnego można znaleźć 
w opracowaniu: A. Denaux, Dialog anglikańsko-rzymskokatolicki i jego recepcja, 
[w:] P. Kantyka, P. Kopiec, M. Składanowski (red.), O ekumenizmie w Roku Wia-
ry. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL, 
Lublin 2013, s. 159-172.
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przez te pytanie jawi się jako adekwatna odpowiedź na tendencje rozsa-
dzające od środka poszczególne wspólnoty kościelne. Analogicznie 
bowiem do mechanizmów osłabiania ekskluzywizmu i integralności 
poszczególnych narodów, a także tożsamości narodowej, jakie związa-
ne są z migracją, czyni ona słabszymi i mniej kategorycznymi kryteria, 
na bazie których Kościoły kształtują swą tożsamość wyznaniową bądź 
denominacyjną. Migracja relatywizuje więc rozróżnienie kościelnych 
„endogrup” (in-groups) i „egzogrup” (out-groups). Stawia pod znakiem 
zapytania kryteria samookreślania się poszczególnych Kościołów, takie 
jak ekskluzywizm tradycji apostolskiej, znaczenie pewnych elementów 
etnoreligijnych, czy też prawidłowość zasad reformacyjnych. Jak dobit-
nie stwierdza Phan, znaczna część chrześcijan spoza Europy zupełnie 
nie rozumie znaczenie historycznych czynników podziałów z jedena-
stego i szesnastego stulecia, a także teologicznych i eklezjologicznych 
rezultatów tych faktów. Amerykański teolog wyprowadza również 
analogię między zasadą funkcjonowania współczesnej diaspory 
a chrześcijanami doświadczającymi migracji, czy to jako należącymi 
do społeczności imigracyjnej, czy też do społeczeństwa przyjmujące-
go. Podobnie bowiem jak ludzie żyjący z podwójnym obywatelstwem 
i deklarujący lojalność wobec dwóch lub więcej krajów, chrześcijanie 
coraz częściej przyjmują drugą (i kolejną) kościelną tożsamość bądź 
przynależność. Budują ponad- i międzykościelne wspólnoty, nasta-
wione bardziej na działanie chrześcijańskie (acting Christian) niż na 
chrześcijańskie bycie (being Christian). Dla amerykańskiego teologa 
jest to ogromna szansa dla ekumenizmu i chrześcijaństwa w obliczu 
wyzwań współczesnego świata.

 Wykład Petera Phana sprowokował wiele pytań i polemik. 
Wskazywano na przykład, że nie docenia on siły tożsamości wyzna-
niowej (i narodowej), czy też wpływu i „atrakcyjności” różnych 
fundamentalizmów, że zbyt optymistycznie spogląda na migrację, 
czy że proklamowane przez niego określenie Deus Migrator brzmi 
zbyt egzotycznie. Przede wszystkim jednak należy podkreślić, że jego 
interpretacja jest raczej socjologiczna niż teologiczna. Charakterystycz-
ne jest to, że w całym wykładzie nie ma ani jednego odwołania do 
Pisma Świętego, nie ma również nawiązania do tradycji patrystycznej. 
Phan formułuje swoją refleksję na podstawie społecznych obserwacji 
i społecznego doświadczenia i dogmatyzuje – w pewnym sensie auto-
matycznie – diagnozy socjologiczne. Jego interpretacja stanowi wyraź-
ny przykład teologii kontekstualnej, czy nawet teologii postkolonialnej, 
ujęć, które stają się coraz popularniejsze w pozaeuropejskim kontekście 
teologicznym.
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 Z drugiej strony jednak, pomimo kontrowersji i polemik, 

refleksja Phana jest warta przybliżenia. Pomaga uświadomić sobie 
powagę głębokiej zmiany społecznej, jaką niosą ze sobą współczesne 
ruchy migracyjne oraz konieczność wypracowania formuły teolo-
gicznej, która będzie odpowiadać wyzwaniom z tymi ruchami koja-
rzonymi. Gdy wnikliwie przyjrzeć się diagnozom tendencji w krajach 
nieeuropejskich w tak zwanej przestrzeni trójkontynentalnej (Ameryka 
Południowa, Afryka i Azja), wyraźnie dostrzega się ogromny zakres 
przemian, jakie czekają w miarę spokojny europejski świat dobrobytu. 
Wobec tych wyzwań teologowie muszą cierpliwie formułować reflek-
sję, która będzie równoważyć pokusy chowania się w religijnym czy 
wyznaniowym etnocentryzmie.
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