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Konferencje biskupów i polityka
Dwa tygodnie temu odby?y si? wybory do parlamentu Katalonii, które zosta?y wygrane
przez niepodleg?o?ciow? koalicj?. Nie b?dzie ona sama w stanie stworzy? rz?du, ale jest
to kolejny du?y krok, który przybli?a Kataloni? w kierunku niepodleg?o?ci.
Nauka spo?eczna Ko?cio?a broni prawa narodów do samookre?lenia jako cz??ci praw
cz?owieka, a najwa?niejszym prawem narodów jest prawo do niezale?no?ci. Zdanie biskupów
hiszpa?skich w sprawie niepodleg?o?ci Katalonii jest jednak podzielone.
Hiszpa?ski episkopat pod przewodnictwem arcybiskupa Madrytu kard. Antonio Rouco Vareli
popiera polityk? Madrytu, który separatystyczne d??enia Katalo?czyków uwa?a ze sprzeczne z
konstytucj?. Zupe?nie odmienne stanowisko reprezentuj? hierarchowie z Barcelony. Biskup
pomocniczy archidiecezji Barcelony Sebastian Taltavull powiedzia? jednoznacznie, ?e Ko?ció?
w Katalonii stoi po stronie Katalo?czyków i b?dzie z nimi, je?eli zdecyduj? si? od??czy? od
Hiszpanii.
Dlaczego opinia w tak oczywistej kwestii jak prawo do niezale?no?ci jest w?ród biskupów
podzielona? W Ko?ciele rzymsko-katolickim istniej? konferencje episkopatów, które zrzeszaj?
biskupów danego terytorium i najcz??ciej pokrywaj? si? one z pa?stwowymi granicami. W tak
wyznaczonej rzeczywisto?ci, która jest bardziej produktem politycznych uk?adów ni?
wypadkow? dzia?ania wolnych ludzi, biskupi wpadaj? zupe?nie nie?wiadomie w zastawion?
przez siebie pu?apk? i zaczynaj? my?le? w kategoriach pa?stwowych urz?dników.
Przy okazji poprzedniego referendum w sprawie niepodleg?o?ci Katalonii episkopat Hiszpanii
wyda? o?wiadczenie, w którym stwierdzi?, ?e "wytyczone polityczne ?cie?ki prowadz?ce do
dezintegracji hiszpa?skiej jedno?ci wzbudzaj? w nas wielk? trosk?". Po takim o?wiadczeniu
trudno powiedzie?, która ze stron mniej anga?uje si? w polityk?, episkopat Hiszpanii czy biskupi
w Katalonii.
Kilka lat temu katalo?ski biskup Xavier Novell (Solsona) powiedzia?, ?e w przypadku
og?oszenia rzez Kataloni? niepodleg?o?ci, Stolica Apostolska powinna rozwa?y? stworzenie
Katalo?skiej Konferencji Biskupów. Utworzenie przez papie?a takiej konferencji biskupów
by?oby czym? zupe?nie naturalnym. Katalonia ma swój j?zyk i d?ug? tradycj?. Ale powstaje
pytanie, czy konferencja biskupów musi by? powo?ywana w granicach danego kraju i ulega?
zmianie w wyniku politycznych przetasowa? na mapie politycznej ?wiata. Konferencja
episkopatu nie ma funkcji nadrz?dnej nad ?adnym biskupem, ale czy o kszta?cie
administracyjnym Ko?cio?a w tej formie maj? decydowa? politycy?
Powo?anie nowej konferencji na obecnych zasadach nigdy nie jest neutralne politycznie.
Najlepiej wida? to w Afryce, gdzie konferencje biskupów pokrywaj? si? z granicami pa?stw
utworzonych w sztuczny sposób na konferencji berli?skiej pod koniec XIX w. w sprawie
podzia?u Afryki. Wszelkie okoliczno?ci przemawia?yby za utworzeniem w Afryce konferencji
episkopatów, który nie musia?by pokrywa? si? z granicami pa?stw.
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Czy jest to mo?liwe? Nic na to nie wskazuje, ?e tak si? stanie w niedalekiej przysz?o?ci. W
katolickich szko?ach na ?cianach ci?gle wisz? mapy polityczne ?wiata i jak na razie nikomu w
Ko?ciele to nie przeszkadza.
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