Wstęp

Całej mariologii musimy koniecznie powiedzieć zdecydowane „nie”. Je 
steśmy przekonani, że stanowi ona rodzaj zębatego koła, które niesie śmierć
ewangelickiej wierze.
Prof. Roger Mehl*
[…] niesłusznie mariologię i pobożność maryjną nazywa się często naj
poważniejszą przeszkodą na drodze do jedności chrześcijan.
Carlo Balić OFM**
Wielki spór o Matkę wszczęli chrześcijanie po raz pierwszy w V
wieku. Z olbrzymią pasją spierali się, czy godzi się nazywać Ją Matką
Boga. Sobór Efeski w 431 r. wcale nie uciszył żarliwych dyskusji, które
formalnie zakończono dopiero dwa lata później. Drugi wielki spór
o Matkę toczą chrześcijanie od XVI wieku. Mariologia nie stanowi
ła, jak wiadomo, podstawowej racji gwałtownego protestu podniesio
nego przez ojców Reformacji, którzy ostrze sporu skierowali przede
wszystkim na temat usprawiedliwienia, wiary i zasługi; zakwestiono
wali jednak tradycyjną mariologię i przyjęte w późnym średniowieczu
formy kultu maryjnego. Stanowisko wobec Najświętszej Maryi Panny
stopniowo zaczęło charakteryzować chrześcijaństwo rzymskokatoli
* Kościół Reformowany. Cyt. za: Du catholicism e rom ain , Neuchâtel 1957,
s. 91.
** Prezes Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej Cyt. za: De motu
m ariolog ico-m arian o et m otion e oecu m en ica saeculis X IX et XX, [w:] D e m ariologia
et oecum enism o, Romae 1962, s. 554.
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ckie z jednej strony i zreformowane z drugiej strony jako jego znak
rozpoznawczy – signum distinctivum. Przykładem tego może być Po
równanie wyznania rzymskokatolickiego z ewangelicko-reformowanym
opublikowane w Wilnie w 1925 r. dla środowisk protestanckich:
Nauka wyznania rzymskokatolickiego.
„Zwłaszcza należy się szczególna cześć Pannie Maryi, matce Pana
Jezusa bezgrzesznej, niepokalanie poczętej i wniebowziętej, bez której
istnienia i wcielenie Syna Bożego byłoby niemożebne. Panna Maria
jest naszą pierwszą orędowniczką w niebie, między wszystkimi świę
tymi zajmuje pierwsze miejsce, jest naszą pośredniczką, orędowniczką
i królową, jest Bogarodzicą i nawet miłosierniejszą od samego Chry
stusa Pana”.
Nauka wyznania ewangelicko-reformowanego.
„Pannę Marię, matkę Pana Jezusa, należy szanować, gdyż była
błogosławioną między niewiastami, lecz sama potrzebowała zbawie
nia i znalazła je w Synu swoim, i więcej synów miała. O Jej niepoka
lanym poczęciu i wniebowzięciu Pismo św. nie wspomina […] Była
czystą, pobożną, cichą, z pokorą znosiła niewysłowione boleści przy
śmierci Chrystusa Pana.
Należy ją tedy zachowywać w uczciwej pamięci, o ile można naśla
dować jej życie pobożne, lecz nie należy do niej się modlić i ją wzywać
[…], gdyż jedynym orędownikiem jest Pan nasz Jezus Chrystus”1.
Pierwszy wielki spór o Matkę trwał około 5 lat, drugi trwa prawie
5 wieków. Wszystkie niemal współczesne wypowiedzi protestantów na
tematy mariologiczne kończą się wnioskami ekumenicznymi. Dogmat
o wniebowzięciu został ogłoszony w okresie ożywionego ruchu w kie
runku zjednoczenia chrześcijaństwa. Protestanckie refleksje nad ma
riologią kończą się na ogół smutnym stwierdzeniem, że stanowi ona
nieprzebytą zaporę na drodze do zjednoczenia Kościołów. Nawet
w kołach szczególnie bliskich katolickiemu sposobowi myślenia pod
niosły się rozgoryczone głosy żalu, że Kościół katolicki przez ogło
szenie dogmatu przekreślił ekumeniczne nadzieje, które zdawały się
przybierać coraz wyraźniejsze kształty. Nie wszyscy jednak protestanci
patrzą na mariologię jako na zaprzeczenie ekumenizmu. R. Schimmel
pfennig i F. Heiler są zdania, że rozwój mariologii i kultu maryjnego
pozornie tylko stanowi jedną z największych przeszkód w osiągnię
ciu jedności chrześcijan, Luter bowiem i Pisma wyznaniowe wcale nie
1
Książka wydana nakładem Kolegium Wileńskiego Ewangelicko-Reformowane
go. Nauczanie katolickie (jak je rozumieją protestanccy autorzy) i ewangelicko-re
formowane zestawia w dwu kolumnach.
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usunęły Maryi z teologii i kultu protestanckiego. Dopiero kalwinizm
i racjonalizm XVIII wieku usunęły Maryję z pobożności, a teologo
wie z dogmatyki protestanckiej. Jeśli więc protestantyzm chciałby być
naprawdę protestancki, tj. wierny swym założeniom, okazałoby się,
że mariologia wcale tak mocno nie dzieli chrześcijaństwa2. Również
wśród teologów katolickich odzywają się głosy, że „w imieniu Maryi
Grecy, Rzymianie i anglikanie mogliby odnaleźć istotny punkt poro
zumienia”3. Niektóre prace katolickich teologów poświęcone mariolo
gii protestanckiej mocno podkreślają wypowiedzi tej grupy autorów
protestanckich, której zdania o Matce Bożej brzmią częstokroć zupeł
nie po katolicku i zdają się również sugerować w niosek, że właśnie
w mariologii zaczynamy znajdować to, co nas łączy, a nie to, co roz
dziela4.
Nasuwa się w związku z tym szereg pytań: Jak właściwie przed
stawia się związek mariologii z jednością między katolicyzmem i pro
testantyzmem? W jakiej mierze i w jakim sensie mariologią i kult
maryjny dzielą oba Kościoły, a w jakiej zbliżają je do siebie? Czy można
zasadnie uznać pobożność maryjną i mariologię za przepaść oddziela
jącą obie wielkie tradycje chrześcijańskie, a jeśli tak, to w jakim zna
czeniu? Czy i w jaki sposób tytuły „Matka jedności” i „Matka po
jednania” można pogodzić z trudnościami, jakie mariologia spiętrza
przed ruchem ekumenicznym?
Stojąc wobec takich pytań, warto przypomnieć interesującą uwagę
pani Reintraud Schimmelpfennig5, że poglądy teologów protestan
ckich nie zawsze harmonizowały z wiarą protestanckich wiernych.
Być może, iż pewna rozbieżność między protestancką teologią a re
ligijnymi przekonaniami protestanckiego ludu przetrwała do dzisiaj.
Praca niniejsza bierze pod uwagę jedynie poglądy teologów, natomiast
sondowanie przekonań zwykłych wiernych ewangelickich Kościołów
pozostawia socjologom religii.
Odpowiedzi na postawione wyżej pytania można by szukać u ojców
Reformacji, teologów protestanckiej ortodoksji, którą zwie się nie
2 R. Sch im m elp fen n ig , D ie G eschichte der M arienverehrung im deutschen P ro
testantism us, Paderborn 1952 passim; F. H eiler, Evangelische M arienvrehrung, EHK
1(1955-1956), s. 20-25.
3 F. C av alli, Echi del dogm a d ell’A ssunzione tra i protestanti, „Civilta Cattoli
ca” 102(1951), s. 43.
4 Np. S. Pauleser, M aria und die R eform ation , Würzburg 1951; P.F. Palmer,
M ary in Protestant T heology an d W orship, Dayton 1955; J. D om ański, Przez
N iep ok ala n ą ku jedn ości, HD 26(1957), s. 904-911.
5 Die G eschichte, s. 147-149.
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kiedy protestancką scholastyką, jak również u teologów następnych
stuleci. Wydaje się jednak, że najbardziej wdzięcznym i właściwym
terenem badań jest okres od roku 1950 do Soboru Watykańskiego II.
Rok 1950 ma zupełnie wyjątkowe znaczenie dla problemu „mariologia
a ekumenizm”. 1 listopada 1950 r. Pius XII ogłosił dogmat o wniebo
wzięciu Najświętszej Maryi Panny. Stało się to nie mniejszym wyda
rzeniem dla Kościołów protestanckich niż dla Kościoła katolickiego.
Żywa, a często wprost gwałtowna, reakcja protestanckich środowisk
towarzyszyła objawom katolickiego entuzjazmu. W setkach, jeżeli nie
tysiącach, świątyń protestanckich czytano listy pasterskie biskupów
ustosunkowujących się do nowego wystąpienia nieomylnego nauczy
cielskiego urzędu Kościoła katolickiego. Czasopisma naukowe i popu
larne zapełniły się wprost niezliczonymi artykułami protestującymi
przeciwko „nowej nauce Rzymu”. Dzień Wszystkich Świętych 1950 r.
wielu wybitnych teologów protestanckich sprowokował do wypowie
dzi na temat nowego dogmatu. Ewangelicki protest przeciwko dogma
towi nie tylko sprecyzował stanowisko teologii protestanckiej w kwe
stii wniebowzięcia Maryi, ale ukazał także całokształt współczesnej
myśli protestanckiej odnośnie do przywilejów, posłannictwa i kultu
Matki Najświętszej.
Od r. 1950 do ogłoszenia soborowego tekstu o Maryi w tajemni
cy Chrystusa i Kościoła odbyły się cztery międzynarodowe kongre
sy mariologiczne, świat katolicki obchodził uroczyście Rok Maryjny
(w stulecie ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu), w różnych
krajach i na różnych kontynentach odbywały się uroczystości w związ
ku z peregrinatio Mariae, a kard. J. Frings poświęcił cały naród nie
miecki Niepokalanemu Sercu Maryi. Wszystkie te wydarzenia odbijały
się żywym echem w kołach teologów protestanckich, którzy uważali
za swój obowiązek zaprotestować przeciwko nim i zająć stanowisko
zgodne – ich zdaniem – z prawdą Dobrej Nowiny6.
6
Bibliografię bądź informacje o mariologicznych poglądach teologów prote
stanckich sprzed roku 1950 można znaleźć u następujących autorów: J. Cadier,
L a Vierge M arie dans la dogm atiqu e réform ée au X V I et X V III siècles, RR 36(1958),
s. 46-58; C. C riv elli, N otre D am e et les Protestants, Maria 1 675-693; T. G allus,
D. Jo sm a Stegm ann (1632) theologus lutheranus de B. M aria Virgine, Mar 18(1956),
s. 125-136; B. G rim ley, P rotestantism an d Our Lady, [w:] Our B lessed Lady, C am 
bridge Summ er School Lectures fo r 1933, London 1934, s. 251-260; F. H eiler, Die
G ottesm utter im G laube und B eten der Jah rh u n d erte, HK 30(1931), s. 172-203 i 251
-2 52; H.J. H e n n ig , D ie L ehre von der M utter G ottes in den evangelisch-lutheri
schen B ekenntnisschriften und bei den lutherischen Vätern, US 16(1961), s. 55-80;
R. K lim sch, Wie die P rotestanten M aria ehren, „Theologische praktische Quartal
schrift” 78(1925), s. 45-56 i 233-246; H. L am parter, D ie Magà des Herrn, Metzin
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W analizie źródeł zatrzymano się przy dacie narodzin Konstytucji
dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego II (21 listopada 1964);
ósmy rozdział tego dokumentu przyniósł odnowioną mariologię ka
tolicką. Reakcja teologów protestanckich na soborową wypowiedź
o Błogosławionej Pannie Maryi Matce Bożej w tajemnicy Chrystusa
i Kościoła zarówno w formie, jak w treści znacznie odbiega od reakcji
na ogłoszenie dogmatu o wniebowzięciu oraz na inne wspomniane
wyżej wydarzenia związane z mariologią i kultem maryjnym. Tak
ostatni rozdział Lumen gentium, jak i jego ocena ze strony teologicz
nej myśli protestanckiej, zasługują na specjalne opracowanie, które
byłoby uzupełnieniem i kontynuacją niniejszej rozprawy. Przedsobo
rowy spór o Matkę coraz wyraźniej przekształca się w dialog o Matce,
którego rozmiary i ranga każą myśleć o następnym osobnym studium,
uwzględniającym nową sytuację posoborową.
Wydaje się, że rozwiązania problemu można i należy szukać przez
studium porównawcze, tzn. przez zestawienie obok siebie dwu ma
riologii, katolickiej i protestanckiej, a następnie przez wykrywanie
punktów wspólnych i rozbieżnych. Znalazłszy niezgodne ze sobą
twierdzenia, trzeba zbadać: 1) jakiego rodzaju jest dana rozbieżność:
istotna czy nieistotna, wyrastająca z odmiennego rozumienia Biblii czy
też z czysto historycznego rozwoju myśli teologicznej; 2) jak głęboko
dane twierdzenie wrasta w całokształt myśli jednego czy drugiego
Kościoła; 3) czy jedna lub druga strona może zrezygnować z okre
ślonej teologicznej tezy, nie przekreślając istotnych założeń całej swej
teologii itp.
Po tej linii pójdą badania nad związkiem protestanckiej i katoli
ckiej mariologii z problemem ekumenizmu. Z jednym jednakże za
strzeżeniem: mariologia katolicka zostanie potraktowana skrótowo.
Podkreślone zostaną jedynie te jej twierdzenia i sposoby argumenta
cji, które okażą się konieczne do naświetlenia zbieżności i różnic pro
testanckiego i katolickiego spojrzenia na Maryję. Ze względów me
todycznych należałoby ukazać mariologiczne poglądy współczesnych
teologów katolickich w takiej mniej więcej mierze, w jakiej przedsta
wione będą poglądy mariologiczne protestanckich współczesnych teo
logów. Obszerne jednak referowanie współczesnej katolickiej mariolo
gii nie wydaje się konieczne ze względów natury praktycznej: byłoby

gen 1948; W. Lodder, De M oeder des Herren, Baarn 1953; Sch im m elp fen n ig, D ie
G eschichte; P. Schorlem m er, D ie G ottesm u tter im Bekenntnis des Luthertum s, HK
30(1931), s. 228-231; O. Z öck ler, M aria, die M utter des H errn, w: R ealen zyklopädie
fü r protestan tische T heologie und Kirche, Bd. 12, Leipzig 1903, kol. 309-336.
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to bowiem z konieczności powtarzanie rzeczy wielokrotnie opracowy
wanych i łatwo dostępnych7. Mariologia katolicka w tej pracy będzie
uwzględniona tylko o tyle, o ile będzie to potrzebne do oceny współ
czesnej europejskiej mariologii protestanckiej w aspekcie ekumenizmu.
W przeciwieństwie do mariologii katolickiej mariologia protestan
cka omawianego okresu nie doczekała się syntetycznego opracowania.
Aby ją porównać z mariologią katolicką, należy najpierw dobrze się
z nią zapoznać. Dlatego trzy pierwsze rozdziały niniejszej rozprawy
stanowią próbę przedstawienia wiernego i możliwie pełnego obrazu
protestanckiej myśli mariologicznej w latach 1950-1964 na naszym
kontynencie (do tego bowiem terenu ogranicza się kwerenda źródeł).
W poglądach teologów protestanckich należy odróżnić twierdzenia
typowe i przyjęte przez ogół teologów od zdań odosobnionych i nie
uważanych za powszechną czy oficjalną naukę protestanckich Kościo
łów. Podobną selekcję należy przeprowadzić w mariologii katolickiej,
by wyraźnie odróżnić to, co w niej jest naprawdę katolickie, czyli
to, co jest nauką całego Kościoła, i to, co należy ocenić jako zdania
poszczególnych teologów czy szkół teologicznych. Dopiero wówczas
można decydować, w których punktach i w jakiej mierze teologia pro
testancka zgadza się z mariologią rzeczywiście katolicką oraz wskazać
to, co różni obie mariologie i w jakiej mierze. Próbę takiej oceny przy
nosi ostatni rozdział.
Wykorzystałem pisma około 100 autorów protestanckich. Stojąc
wobec zgromadzonego materiału zadałem sobie pytanie: czy nie
należy wyróżnić jakichś kierunków, nurtów, środowisk czy szkół, by
wprowadzić pewien ład zapewniający syntezie przejrzystość?
Jeszcze na początku XX wieku w teologii protestanckiej można
było z łatwością dostrzec kierunek liberalny i ortodoksyjny. Po roku
1950 ten ostry niegdyś podział zatracił swoją wyrazistość. Znawca
przedmiotu twierdzi, że rozróżnienie „protestantyzm liberalny – pro
testantyzm ortodoksyjny” stało się dzisiaj w dogmatyce wprost nie
aktualne. Obecnie mówi się raczej o dwu kierunkach, które wyrosły
wokół K. Bartha i R. Bultmanna8. Nie znajdują jednak one odbicia
7 Np. M ariology, Ed. J. Carol., t. 1-3, Milwaukee 1955-1961; K ath olisch e M ari
enkunde, Hrsg. P. Sträter, Bd. 1-3, 2. Aufl., Paderborn 1952; M. Schm aus, M ariolo
gie, 2. Aufl., München 1961. W języku polskim mariologię przedsoborową w ujęciu
katolickim można znaleźć w dziele zbiorowym: G ratia p len a, red. B. Przybylski,
Poznań 1964.
8 G. W idm er, O rientations actuelles de la dogm atiqu e réform ée. A propos
de quelqu es ouvrages récentes de dogm atique, „Revue de Théologie et de Philoso
phie” 8(1958), s. 14-29.
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w problematyce mariologicznej. Bultmann pomija ją niemal całkowi
cie. Dlatego grupowanie omawianych w tej pracy teologów w znane
historycznie oraz istniejące obecnie kierunki nie wniosłoby niczego
nowego. Nie ma zatem potrzeby zatrzymywania się przy ich cha
rakterystykach. Nie potrzeba też zbyt mocno podkreślać przynależ
ności poszczególnych teologów do tego czy innego Kościoła. Jeżeli
w niektórych kwestiach teologicznych Kościoły te znacznie się różnią
i dość zasadniczo różniły się w swym stosunku do kultu maryjnego,
to trudno stwierdzić, by w ostatnich latach przynależność do jednego
czy drugiego Kościoła decydowała o mariologicznych poglądach pro
testanckich teologów i różniła je w sposób istotny.
Jednak wśród teologów protestanckich wypowiadających się po
1950 r. na tematy mariologiczne dają się zauważyć dwa kierunki,
chociaż nie mieszczą się one ani w liberalizmie, ani w ortodoksji, ani
w teologii dialektycznej Bartha. Jeden kierunek obejmuje nieliczną
grupę autorów, którzy niezadowoleni z ogólnie przyjętej w protestan
tyzmie zdecydowanie negatywnej postawy do mariologii i kultu Matki
Najświętszej w teologii i pobożności katolickiej (postawy, która wy
czerpuje się w proteście) zbliżają się do pozycji katolickich lub szukają
odnowy, otwarcia na twórczy dialog i przezwyciężenia zaklętego koła
antykatolickości w tym regionie myśli i życia kościelnego. Drugi kie
runek zachowuje wyraźnie wrogą postawę wobec stanowiska katoli
ckiego. W mariologii te dwa kierunki są faktem, którego nie można
przeoczyć, by nie zaciemniać właściwego obrazu istniejącej sytuacji.
Kierunki te nie otrzymały dotąd jakiejś powszechnie przyjętej przez
teologów nazwy. Będę je umownie określał nazwami – „nurt podwój
nego protestu” i „nurt zasadniczy”. Teologowie nurtu pierwszego pro
testują tak przeciw stanowisku katolickiemu, jak i przeciwko niektó
rym aspektom zasadniczego stanowiska protestanckiego.
Do nurtu podwójnego protestu zaliczam kilku teologów z Kościo
ła reformowanego. Pięciu z nich drukuje swoje prace w zbiorze Dia
logue sur la Vierge9: G. Schmied oraz czterej pastorzy, mianowicie
M. Thurian z Taizé, J. de Saussure, profesor uniwersytetu w Lozannie
i członek wspólnoty zakonnej w Grandchamp, E. Vidal, generalny se
kretarz Fédération Protestante de France, oraz pracujący w duszpa
sterstwie A. Brémond. Spoza grupy Dialogue do tego kierunku włą
czyłem teologa świeckiego F.M. Quiévreux. Z Kościoła luterańskiego
zaliczyłem czterech teologów: H. Asmussena, byłego proboszcza
w Kiel, znanego i cenionego teologa, który zajmował wysokie stano
9 Wyd. Paris-Lyon 1950.
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wisko w luterańskim Kościele w Niemczech; M. Lackmanna, znanego
teologa i ekumenistę; pastora M. Leunera oraz panią R. Schimmel
pfennig z kręgu ewangelijnego katolicyzmu F. Heilera.
Nurt zasadniczy obejmuje ogromną większość autorów. Przynaj
mniej trzydziestu z nich wykładało lub wykłada na wyższych uczel
niach. Znane są ich publikacje z zakresu egzegezy biblijnej, dog
matyki czy historii Kościoła, np. P. Althaus, K. Barth, E. Brunner,
W. Delius, F. Heiler, K. Bornkamm, H. Freiherr, Walter Künneth
(jego syn Wilhelm również wypowiedział się w mariologii, ostatecznie
jednak wybrał pracę duszpasterską i misyjną), R. Mehl, G. Miegge,
W. Niemczyk, FI. Oberman czy W. Stählin. Kilku spośród zaliczo
nych do tego nurtu teologów piastowało wysokie godności kościelne
(np. M. Boegner, P. Maury czy F. Vierig). M. Boegner został zaliczo
ny do grona członków Akademii Francuskiej. Niemal wszyscy są pa
storami. Szczególną doniosłość mają wspólne oświadczenia biskupów
protestanckich poszczególnych Kościołów: reformowanego Kościo
ła w Holandii, luterańskich biskupów niemieckich, Kościoła Wyzna
nia Augsburskiego w Austrii, Ewangelicko-Reformowanego Kościoła
w Północno-Zachodnich Niemczech, Brytyjskiego Związku Wolnych
Kościołów, biskupów szwedzkich oraz synodu waldensów włoskich.
Nurty – zasadniczy i podwójnego protestu – tylko w niektórych
punktach mariologii wypowiadają te same twierdzenia. Dlatego nie
kiedy przedstawiam osobno wspomniane dwa kierunki, niekiedy zaś
rezygnuję z tego rozróżnienia.
Ogromna większość źródeł ma charakter okolicznościowy, frag
mentaryczny i polemiczny, co staje się zrozumiałe, kiedy weźmie
się pod uwagę historyczną przyczynę ożywienia od końca 1950 r.
w stosunku do kwestii mariologicznej. Staje się jasny fakt, że prawda
o wniebowzięciu zajmuje pierwsze miejsce w rozważaniach teologów
protestanckich zagadnień mariologicznych. Znaczna część publikacji
wprost ustosunkowuje się do tego jednego przywileju Matki Bożej,
a inne problemy mariologiczne porusza tylko ubocznie, najczęściej
przy uzasadnianiu stanowiska wobec wniebowzięcia. Ukazało się zale
dwie kilka pozycji, które starają się nieco obszerniej i w sposób syste
matyczny omówić wszystkie najważniejsze zagadnienia mariologiczne
w świetle teologii swego wyznania10.
10
H. Asm ussen, M aria, die M utter G ottes, 3. Aufl., Stuttgart 1960; W. K ü n 
n eth , Christus oder M aria? Ein evangelisches W ort zum M arien dogm a, Berlin-Span
dau 1950; H. Lam parter, D ie M utter unseres Hernn. Ein evangelisches M arien bü ch
lein, Berlin-Dahlem 1950; Lodder, D e M oeder des H eren; G. M iegge, L a Vergine
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Dwie trudności wiążą się ze źródłami – ich ogromna obfitość
i uderzające ubóstwo. Protestanccy teologowie publikowali swe wypo
wiedzi najczęściej tuż po ogłoszeniu dogmatu o wniebowzięciu, m.in.
w tygodnikach i dziennikach. Zgromadzenie kompletu tych wypowie
dzi to rzecz – w naszych warunkach – praktycznie nieosiągalna. Stąd
kłopot z obfitością źródeł. Gdyby jednak udało się po latach poszu
kiwań czy zagranicznych wojażach z pomocą techniki kserograficznej
zgromadzić wszystkie źródła, to nawet wówczas nie da się przedstawić
nauki wszystkich Kościołów i denominacji protestanckich, których
liczby niepodobna ściśle ustalić11. Nie wszystkie bowiem odcienie pro
testantyzmu publikują oświadczenia o swym stanowisku wobec Matki
Pana. Stąd trudność z ubóstwem źródeł. Na szczęście nie jest rzeczą
bezwzględnie konieczną przeanalizowanie wszystkich bezwarunkowo
wypowiedzi ani nie są wymagane specjalne studia nad mariologią
wszystkich poszczególnych Kościołów protestanckich. Mimo bowiem
ogromnie zróżnicowanych poglądów teologicznych w protestantyzmie
w rozwiązywaniu zasadniczych problemów mariologicznych panuje
względna jednomyślność i jeden stały schemat rozumowania. Słusznie
napisał kard. A. Bea o denominacjach protestantów w Ameryce: „[…]
liczne sekty amerykańskie […] na ogół pozostają także w mariologii
w ramach protestantyzmu, z którego się wyodrębniły, i nie wnoszą
swoistego spojrzenia”12. Jeśli można w ten sposób zasadnie twierdzić
o protestantyzmie amerykańskim, to tym bardziej i tym spokojniej
można zrezygnować z badań nad przynależnością wyznaniową po
szczególnych teologów europejskich i bez szkody dla studium wolno
pominąć nic do problemu nie wnoszące rozróżnienia.
Z literatury przedmiotu trzeba wspomnieć kilka pozycji. Nie
zmiernie interesujące studium dała R. Schimmelpfennig13, pominęła
jednak kalwinizm, mimo że rozpoczęła badania od początku Refor
M aria. Saggio di storia del dogm a, Ed. 2, Torre Pellice 1959; M. Thurian, M arie,
Mère du Seigneur, Figure de l ’Eglise, Ed. 4, Paris 1980.
11 G. Welter (H istoire des sectes chrétiennes des origines à nos jours, Paris

1950, s. 156) pisze, że w Stanach Zjednoczonych istnieją 143 sekty protestanckie;
E.G. Leonard (H istoire du protestantism e, Paris 1956, s. 113) wylicza ich ok. 250,
a H. Verrier (Le eisage des sects, [b.m.w.] 1959, s. 53) mówi o ponad 400 sektach,
które w Ameryce Północnej reklamują się imieniem Jezusa Chrystusa. Wszyscy ci
trzej autorzy mówią o sektach jedynie wśród białych mieszkańców Ameryki Pół
nocnej, dodając, że wśród czarnych jej obywateli nie sposób tych sekt policzyć.
W Europie rozbicie Kościołów protestanckich jest znacznie mniejsze.
12 M aria e i protestanti, w: E n ciclopedia M ariana. T h eotokos, Genova-Milano
1954, s. 370-371.
13 Die G eschichte.
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macji; doprowadziła zagadnienie do połowy X X wieku i ograniczyła
je do terenu niemieckiego. Poważna praca salezjanina D. Bertetto14
przyciąga uwagę rozmiarami, lecz – jak się wydaje – poglądy mario
logiczne współczesnego protestantyzmu przedstawia w sposób niezbyt
szczęśliwy. Lepiej wypadła synteza O’Meary’ego15, który potraktował
zagadnienie bardzo szeroko, nie ograniczając go ani czasowo, ani te
rytorialnie. Otrzymaliśmy dzięki temu rozległą wizję, jednak kosztem
interesującego nas piętnastolecia.
Od 1950 r. pojawiła się znaczna liczba artykułów poświęconych
protestanckiemu stanowisku wobec Maryi. Kilka z nich zasługuje na
szczególną uwagę, ponieważ ich autorzy zadali sobie trud dotarcia do
źródeł, samodzielnego przeanalizowania tekstów i własnego ujęcia16.

14 M aria e i p rotestan ti, Torino 1957.
15 M ary in P rotestant an d C atholic T heology, New York 1966.
16 A.Brandenburg, D e m ariologia ac cultu ven erationequ e M ariae apud christia
nos disiunctos protestanticos h oc tem pore vigentibus, Moe, s. 479-515; Y. Congar,
M arie et l’Eglise chez les protestants, BSFEM 10(1952), s. 87-106; J. Hamer, M arie et
le protestan tism e à p artir du dialogue oecu m én iqu e, w: M aria V 983-1006; I. Riudor,
L a m ariologia en el protestantism o actu al, EM 22(1961), s. 109-124.

