Kościół grecki
Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz
Pierwszym Grekiem na tronie papieskim był św. Ewaryst
(97-105) — urodził się prawdopodobnie w Betlejem. Kolejno po
nim władzę papieską dzierżyli:
• św. Telesfor (125-136)
• św. Hygin (136-140) — filozof
• św. Eleuteriusz (175-189) — z Nikopolis w Epirze
• św. Anterus (235-236)
• św. Sykstus II (257-258)
• św. Euzebiusz (309-309)
• Teodor I (642-649)
• Jan VI (701-708)
• Jan VII (705-707)
• św. Zachariasz (741-752)
Po rozłamie z 1054 r. Grecja staje się niezależna od
papieża — jest prawosławną wyznawczynią Chrystusa.

Świątynia chrześcijańska w Tesalonikach, dawniej było to
pogańskie mauzoleum. Fot. M.A.

Grecy również stawiają
pomniki swym arcypasterzom.
Na zdjęciu pomnik
arcybiskupa Damaskinosa
(1891-1949). Fot. M.A.

Świątynia chrześcijańska z pierwszych wieków naszej ery. Tesaloniki. Fot. M.A.
Wiek XX
Po Polsce jest to drugi bigoteryjny kraj Europy (nawet Hiszpania i Irlandia zostają w
tyle). Zwiedzając dzisiejszą Grecję niezmiernie trudno sobie wyobrazić, aby ci ludzie mogli
kiedyś być światłem cywilizacji. Trudno zatrzymać gdzieś wzrok, aby nie ujrzeć jakiejś
przydrożnej kapliczki pełnej obrazków świętej rodziny. Greckie budownictwo sakralne ma się
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równie dobrze (lub nawet lepiej) co polskie. Grecy są przy
tym dość daleko w ogonie Europy, jest wiele takich
regionów, w których Polska może nie czuć się
wyprzedzoną. „Grek jest głęboko sceptyczny, ale trzyma
się swego Kościoła, jako ochrony swej narodowości.
Właśnie w cieniu swego Kościoła, powiedziano, Grecja
czekała w ciągu prawie czterech wieków ocknięcia
niepodległości. To prawda; Kościół podtrzymywał Grecjęniewolnicę, jak mleko podtrzymuje dziecko w spowiciu.
Nie wynika stąd, żeby dorastająca młodzież winna była w
dalszym ciągu żywić się mlekiem. Jeśli Hellenowie
dzisiejsi są niżsi od swych pełnych chwały przodków, jak
byli już nimi Grecy bizantyjscy Średniowiecza, to właśnie
w znacznej części ich Kościołowi można, zdaje się, z tej
niższości uczynić wyrzut. Widzą tam już od pierwszej
młodości okropne malunki, zwane ikonami; słyszą tam
wlokące się nosowe głosy; uczą się tam historyj o
świętych, które są wyzwaniem, rzuconem rozumowi.
Grecy nowożytni nie są artystami, śpiewają fałszywie i nie
dali jeszcze światu człowieka genjalnego." (Reinach,
1924)
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Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw Autorskich
bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie
odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach

informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl
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