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KATOLICKI MIESIĘCZNIK
T E O L O G I C Z N O - F I L O Z O F I C Z N Y  S I ¥ c z ó  i m

„Posłannictwo” W A R S Z A W A

Ks. JÓZEF GABRYSZ

C H R Y S T O L O G I A  
KAROLA BARTHA

P rotestancka teologia liberalna widziała w Chrystusie wybit
nego, nieporównywalnego, jedynego w  swoim rodzaju człowieka 
wiary i czynu,.którego życie i śmierć są godnym naśladowania 
i zarazem nieosiągalnym ideałem. Protestantyzm liberalny go
tów był uznać Jezusa za jednostkę nadludzką, herosa religijne
go, a jego życie za symbol, nie godził się jednak nawet porów
nywać go z Bogiem. Karol Barth, najwybitniejszy współczesny 
teolog protestancki, wraca do starej tradycji chrześcijańskiej, 
powtarzając za Soborem Clialcedońskim, że „Jezus Chry
stus, Syn Boży, jest jednocześnie prawdziwym Bogiem i praw
dziwym człowiekiem, jedną osobą o dwóch naturach, bez po
mieszania, zmienności, podziału i rozdziału" (D ogm atik im  
G run d riss, 114—5). Krótko mówiąc Barth wraca do antymono-
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fizyckiej i antynestoriańskiej doktryny hipostatycznej unii 
dwóch natur w Jezusie Chrystusie, i w tym względzie jego 
chrystologia nie odbiega od chrystologii katolickiej.

BENEFICIA COGNOSCERE
Jednak nie unia hipoBitatyczcna jest obiektem rozważań chry

stologicznych Eartha. Jego zabiegi poznawcze skierowane ku 
osobie Chrystusa mają charakter ścisłe pragmatyczny; intere
suje go nie Chrystus w swoim bycie, lecz „Chrystus dla nas“ , 
Chrystus w roli naszego Zbawiciela. Tu Barth jest kontynuato
rem starej zasady reformacyjnej określonej przez Melanchtona 
znanymi słowami: H oc est C h ristu m  cognoscere, b enejicia  ejus  
cognoscere (Poznać Chrystusa, to znaczy poznać jego dobro
dziejstwa). Takie ukierunkowanie nadał chrystologii protestan
ckiej sam Luter. Powszechnie cytowane są jego słowa: „Chry
stus ma dwie natury. Cóż mnie to może obchodzić: Jeśli nosi 
on imię Chrystusa, wspaniałe i pocieszające, to ze względu na 
służbę i zadanie, które wziął na siebie: to właśnie nadaje mu 
to imię. To, że jest on z natury człowiekiem i Bogiem, dotyczy 
tylko jego samego. Lecz to, że wypełnił on swe zadanie, że 
wylał swą miłość aby stać się moim Zbawicielem i Odkupicie
lem, to jest moją pociechą i moim dobrem. (...) Wierzyć w Chry
stusa, to nie znaczy mówić, że Chrystus jest osobą będącą czło
wiekiem i Bogiem, gdyż to nie zda się na nic nikomu, lecz 
znaczy, że ta osoba jest Chrystusem, czyli że za nas wyszła od 
Boga i przybyła na ten świat i z tego właśnie powodu nosi to 
imię'1 (cytat za Harnackiem, Dogmengeschichte, III, 662).

PLATZWECHSEL

Leitmotywem chrystologii bartiańskiej jest idea zamiany 
miejsc (Platzw echsel) między Bogiem i człowiekiem: Syn Boży 
nie tylko zniżył się by przyjąć ciało ludzkie, lecz również przy
jął sytuację grzesznika w nasze miejsce (an u n serer Stelle), 
a nas przeniósł na swoje miejsce (an seine Stelle versetzt), od
dając nam swe zasługi. „Pojednanie człowieka z Bogiem pole-
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^gało na tym — pisze Barth w Dogm atik im  G ru n d riss  (135—6) — 
że Bóg postawił się w miejscu człowieka, a człowiek został po
stawiony w miejsce Boga aktem czystej łaski. To jest ten cud 
niepojęty, który nazywamy naszym zbawieniem*'.

Ideę P lalzw echsel wywodzi Barth z listów św. Pawła, 
a w szczególności z Drugiego Listu do Koryntian (5, 19—21): 
„Bóg w Chrystusie z sobą samym świat pojednał (ein... katal- 
lassein), nie poczytując im upadków ich, i położył w nas słowo 
pojednania... Albowiem on tego, który nie znał grzechu, za nas 
grzechem uczynił, abyśmy się stali sprawiedliwością Bożą 
w nim“ . Barth odwołuje się tu ponadto do pierwotnego znacze
nia słowa katallassein: „wymieniać".

Trzeba stwierdzić, że ta idea zamiany znana jest również 
katolickiej tradycji liturgicznej. W pierwszej antyfonie nie- 
szpór na święto ofiarowania Dzieciątka w świątyni znajdujemy 
następujące charakterystyczne słowa: O adm irabile com m er- 
cium : C reator genens humam, anim alum  corpus sum ens, de 
V irg in e  naści dignatus esL: el procedens homo sine semine, la r-  
gitus esi nobis suam D eilatem  (O przedziwna zamiano: Stwórca 
rodzaju ludzkiego, przyjmując ciało ożywione, zechciał urodzić 
się z Dziewicy i stawszy się człowiekiem bez pomocy nasienia, 
użyczył nam swojej Boskości).

GENUGENDE GETAN

Dla teologii katolickiej nie do przyjęcia są jednak konsek
wencje bartiańskiego Plalzw echsel. Z wersetu 2 Kor. 5, 19 (Bóg 
w Chrystusie pojednał świat ze sobą) wywodzi Barth myśl, że 
cała działalność zbawcza Chrystusa jest akcją samego Boga. 
,,Męka Chrystusa — pisze w Dogm atilc im  G ru n d riss  (136) — 
jest konkretnym działaniem samego Boga. Bóg sam się prze
kształca^.. nie traktuje swojej boskości jako zdobycz godną za
chowania... lecz sam się jej pozbawia. Tak wielka jest jego 
boskość, że może on również nie być sobą samym (selbstlos), 
że może poniżać siebie samego... Jest to głębia boskości.. ujaw
niająca się w tym, że może się kryć cała w swoim absolutnym
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przeciwieństwie, w najgłębszym potępieniu i nędzy przyrody. 
Oto co zachodzi przy ukrzyżowaniu Chrystusa".

■ Z przytoczonego ustępu wynika więc, że męczeńska śmierć 
Chrystusa nie jest przeznaczeniem i działaniem Boga-Człowie- 
ka, ‘ lecz akcją Boga kryjącego się w  swym przeciwieństwie. 
I w tym wypadku Barth jest kontynuatorem pewnego kierunku 
myślenia płynącego z tradycji luterańskiej. O Lutrze pisał 
Y, Congar (Das Konzil von Chalkedon, III, 485—6): „Dewalu
ując rolę natury ludzkiej Słowa, iktóre stało się ciałem, Luter 
przypisuje wszystko iboskości, czyni z Wcielenia zjawisko Bo
ga działającego na sposób boski pod poniżającą zasłoną czło
wieczeństwa; w  dziedzinie ekonomii zbawienia, która go jedynie 
interesuje, dochodzi do odmiany monofizytyzmu, czy też mo- 
noenergetyzmu, to jest do dostrzegania jedynie Boga działa
jącego pod płaszczem ciała ludzkiego11. Również i Barth, zasłu
chany w  .słowa św. Pawła: „W  nim m i e s z k a  cieleśnie cała 
pełnia Bóstwa“ (Kol. 2, 9), a zapominając o stwierdzeniu Jano
wym, że „Słowo ciałem się stało“ (J. 1, 14), gotów jest de facto 
zastępować unię hipostatyczną natur ich komunią oraz wy
odrębniać subiekt Wcielenia i jego obiekt. „To Słowo mówi, 
działa, odnosi zwycięstwa — pisze Barth dosłownie w  Die Kirch- 
liche Dogmatik (I, 2, 149) — objawia, pojednuje. Słowo wcielo
ne, zapewne, a więc (...) Słówo w ciele i przez ciało, lecz Słowo, 
a nie ciało“ .

Prowadzi to Bartha nieuchronnie do odrzucenia anzelmiań- 
skiej idei zadośćuczynienia: Jezus Chrystus nie zadośćuczynił 
(genug getan, Satisfaktion geleistet) gniewowi Bożemu, lecz Bóg 
sam uczynił to co wystarczające (Genugende getan) dla całko
witego przezwyciężenia grzechu. Jak zauważa Balthasar (Karl 
Barth, 380), w  ten sposób Krzyż staje się niczym więcej jak 
tylko „monologiem Boga ze sobą samym'\

DESPERATIO FIDUCIALIS

Nie do przyjęcia dla teologii katolickiej jest również dalsza 
konsekwencja takiego stanowiska, jaką jest konieczność od
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rzucenia idei współdziałania Boga i człowieka w dziele zbawie- 
,nia. Dla Bartha zbawienie jest jednostronnym aktem Boga. 
Słowa św. Pawła: „W  imieniu Chrystusa prosimy: pojednajcie 
się (katallageete) z Bogiem'-' (2 Kor. 5, 20), interpretuje on 
w sensie: „Chciejcie tego pojednania, wierzcie w  to pojednanie“ . 
Jednak nawet i wiara nie usprawiedliwia przed Bogiem, jeśli 
jest tylko dziełem samego człowieka (Die Kirchliche Dogmatik, 
IV, 1, 689). W ten sposób Barth wraca do Luterskiego desperatio 
fiducialis, getroste Verzweiflung ufnej rozpaczy, jedynie po
zostającej człowiekowi. :

Odrzucając z istotnych dla nas względów chrystologię Karola 
Bartha, uważamy za słuszne przypomnieć jego słowa skiero
wane do ks. Kiinga: „Jesteśmy oddzieleni w w i e r z e ,  to jest 
wewnątrz t e j  s a m e j  wiary, gdyż możemy z dwóch stron 
wierzyć w t e g o  s a m e g o  Pana".

Ks. Józef Gabrysz
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P R A W O S Ł A W I E

a  zukając zwięzłego określenia prawosławia, tej 
formy chrześcijaństwa, która budzi ostatnio tak żywe 
zainteresowanie w zachodnim świecie chrześcijań
skim, redakcja nasza uznała za pożyteczne przedru
kować w tłumaczeniu polskim najistotniejsze partie 
artykułu wybitnego teologa'prawosławnego ks. ar
chijereja Sergiusza Bułgakowa, opublikowanego 
w ostatnich wydaniach Encyclopedie Larousse 
Methodiąue (t. I, str. 573—4).

K ośció ł prawosławny, przyjmujący również imię „Kościół 
grekokatolicki“ , jest Kościołem chrześcijańskim Wschodu: uwa
ża się za Kościół nieprzerwany'od czasów apostołów aż do na
szych dni. Przypisuje sobie epitet „prawosławny” (ortodoksyj
ny, prawowierny), gdyż wierzy, że jest w posiadaniu wiary nie 
zmienionej mimo burz historii (tzw. ortodoksja dogmatyczna) 
oraz kultu, który może być uważany za idealną gloryfikację 
Boga i za normę życia chrześcijańskiego (tzw. ortodoksja kul
towa i praktyczna). Nazywają go także Kościołem grekokato- 
lickim, gdyż jego dogmaty i obrzędy zostały wypracowane 
przede wszystkim przez teologów bizantyjskich. Epitet „kato
licki", oznaczający zrazu jego powszechność geograficzną, uwa
żany jest teraz za zasadę jedności wszystkich epok w harmonii 
miłości.

Kościół prawosławny składa się z autokefalicznych i autono
micznych Kościołów narodowych, których jedynym organem 
jednoczącym są sobory ekumeniczne, nie zwoływane od
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VIII wieku. Te niezależne od siebie Kościoły są jednak zjedno
czone wspólnotą nauki, wiary, kultu i sakramentów* Na czele 
każdego Kościoła narodowego stoi patriarcha, metropolita lub 
arcybiskup, który kieruje Kościołem przy pomocy biskupów. 
Wierni, jako aktywni członkowie Kościoła, pełnią ważną rolę 
w  jego życiu i administracji.

Źródłem dogmatyki prawosławnej jest Pismo Święte i Święta 
Tradycja. Pismo Święte składa się z ksiąg kanonicznych Starego 
i Nowego Testamentu, wspólnych wszystkim Kościołom chrze
ścijańskim. Święta Tradycja jest pojmowana nie jako zestaw 
doktryn i form kościelnych (chociaż wszystko to mieści się 
w  jej treści)' lecz jako samo życie Kościoła, jako transmisja tego 
życia z pokolenia na pokolenie w całej pełni jego prawdy i pra
ktyki. W tym rozumieniu Pismo Święte jest również częścią 
Świętej Tradycji razem z Gredo, dogmatami, formami kulto
wymi i całym bogactwem nauki kościelnej. Domena dogmatu 
w ścisłym sensie tego słowa jest bardzo zacieśniona; ogranicza 
się ona do Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego i do de
finicji siedmiu soborów ekumenicznych. Reszta doktryny 
nigdy nie była formułowana jako dogmat obowiązujący, mimo 
iż tworzy zwartą naukę teologiczną.

Zasadniczym dogmatem Kościoła prawosławnego jest wiara 
w Trójcę Świętą: jedną i niepodzielną. Trzy osoby boskości: 
Ojciec, Syn i Duch Święty mają jedno życie i jedną substancję. 
Ojciec jest Pierwszą Zasadą: On rodzi Syna i od Niego pochodzi 
Duch Święty, opierający się na Synu i dopełniający w ten spo
sób koło miłości Bożej. Trzej są jednym: jest to zasada miłości 
w  Bogu, objawiająca się w dogmacie trynitarnym jako prawda 
najwyższa i znajdująca swe odbicie we wszystkich prawdach 
dogmatycznych: w  chrystologii, eklezjologii, eschatologii. Bóg 
stworzył świat z nicości przez Syna (będącego Jego Słowem) 
i  z pomocą Ducha Świętego, ożywiciela. Ośrodkiem i celem 
stworzenia jest człowiek, zawierający z jednej strony jako mi- 
krokosmos całą przyrodę, a z drugiej strony będący obrazem 
Boga, wcieleniem piękna i doskonałości. Grzech pierworodny, 
polegający na nadużyciu wolności, miał za skutek powszechne
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skażenie natury i jej odejście od własnych norm. Lecz miłość 
Boża nie mogła znieść tego oddalenia człowieka i zezwoliła mu 
na powrót dq życia Boskiego poprzez ofiarę Wcielenia. „Bóg 
stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem“ — ite słowa 
świętego Atanazego są wyrazem prawosławnej wiary w  dwie 
nierozłączne prawdy: w  kenosis czyli poniżenie Boga przed 
człowiekiem i w  theosis czyli deifikację stworzenia poprzez 
uczestnictwo w życiu Boskim.

Zbawienie człowieka dokonało się przez Jezusa Chrystusa: 
Jego wcielenie, Jego życie, Jego cierpienia i Jego zmartwych
wstanie. Zasadą tego dzieła jest miłość Boża i dlatego właś
nie nauka prawosławna dochodzi do oczyszczenia soteriologii 
z charakteru prawodawczego, charakteru całkowicie jej obcego. 
Krzyż jako znak dobrowolnego cierpienia staje się zasadą zba
wienia, więzi między Bogiem i ludźmi oraz ośrodkiem nowego 
życia (stąd wywodzi się kult krzyża, tak ważny w  praktyce 
prawosławnej). Ci, którzy uczestniczą w  tym nowym życiu, 
tworzą Kościół Nowego Przymierza, założony przez Jezusa 
Chrystusa, który dał apostołom moc odpuszczania grzechów, 
ustanowił sakrament eucharystii i chrztu oraz zesłał na Kościół 
Ducha Świętego, napełniającego go darami niebios. W ten spo
sób Kościół stał się przedłużeniem dzieła Chrystusa na ziemi, 
jego ciałem mistycznym, mieszkaniem Ducha Świętego i dystry
butorem jego łask. Prawosławne pojęcie Kościoła jest raczej 
mistyczne niż prawodawcze: Kościół jest raczej życiem niż in
stytucją, charyzmatem niż dyscypliną. Jest organizmem po
wszechnym, organizmem miłości i świętości, obejmującym tak 
żywych, jak i umarłych: Kościół niewidzialny, triumfujący 
i Kościół widzialny, walczący tworzy nierozerwalną jedność. 
Do pierwszego należy święta Dziewica Maria, aniołowie 
i wszystkie moce niebieskie oraz wszyscy święci sławieni (kano
nizowani) i nieznani, do drugiego —  wszyscy wierzący. Kult 
Dziewicy odgrywa w prawosławiu wielką rolę. Jest ona bo
wiem Matką Bożą, dzięki której stało się możliwe Wcielenie, 
jest kwiatem świętości i protektorką rodzaju ludzkiego; czczona 
jest jako „godniejsza szacunku od cherubinów i nieporównywal-
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ńie chwalebniejsza od serafinów'1; całe podniesienie .człowieka 
do Boga znajduj e w  Niej swój prototyp, dlatego Jest uważana za 
Matkę wszystkich ludzi. Prawosławny kult Dziewicy różni się 
od mariologii rzymskiej tym, że uważając Dziewicę za wolną od 
grzechu osobistego, prawosławie nie uznaje jej „niepokalanego 
poczęcia", wykluczającego ją z rodzaju ludzkiego. Kult aniołów 
pełni w  pobożności prawosławnej dużą rolę i ma charakter 
realistyczny. Święci są czczeni jako mieszkania Ducha Świę
tego i najdoskonalsze ludzkie realizacje obrazu Boga oraz są 
wzywani do wstawiennictwa za ludźmi przed Panem.

Życie Kościoła, nie mające granic w swej realizacji, urzeczy
wistnia się przede wszystkim poprzez sakramenty święte i ob
rzędy. Sakramenty w  liczbie siedmiu są uzupełniane prźez 
znaczną liczbę sakramentaliów. Dogmaty znajdują swój wyraz 
w  obrzędowości o wielkim bogactwie i pięknie. Ośrodkiem mi
stycznym kultu jest obrzęd Wieczerzy, celebrowany według 
starodawnych rytów noszących imiona św. Bazylego Wiel
kiego, św. Jana Chryzostoma i św. Grzegorza, papieża Rzymu 
{liturgia darów uprzednio konsekrowanych). Nieszpory, jutrz
nie i inne codzienne nabożeństwa mogą być uważane za części 
przygotowawcze do nabożeństwa eucharystycznego. Cała ob
rzędowość ma charakter głęboko realistyczny, przenoszący 
wiernych w atmosferę wydarzeń symbolizowanych przez 
czytanie, śpiew, ceremonie. Bardzo rozbudowany jest system 
świąt, pozwalający wiernym uczestniczyć przez cały rok, koś
cielny we wszystkich wydarzeniach Nowego Testamentu i póź
niejszych dziejów Kościoła. Obrzędowość prawosławna nie zna 
ani organów, ani muzyki instrumentalnej; bardzo rozwinięta 
jest natomiast i troskliwie pielęgnowana sztuka wokalna. Wiel
kie znaczenie posiadają ikony, tj. święte obrazy, czczone ze 
względu n a ' tych, których przedstawiają. Ikony Chrystusa, 
Dziewicy, aniołów, świętych, a także przedstawiające sceny 
symboliczne ozdabiają świątynie prawosławne i domy wier
nych. Ikonografią jest sztuką specjalną, bardzo interesującą 
w  swym rozwoju historycznym.

Tłum. Stanisława Musiałówna
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P S Y C H O L O G I A  
I R E L I G I A

W  iele faktów wskatzuje na to, że tradycyjna obojętność,, 
a nawet animozja między psychologią i religią, wywodząca się 
z ogólnych kontrowersji między nauką i teologią, zaczyna ustę- 
pować miejsca wzajemnemu zbliżeniu i wspólnym konkluzjom 
w dziedzinie teorii człowieka.

Już od dawna wprawdzie życie zmuszało teologów do uw
zględniania w  teologii pastoralnej osiągnięć psychologii, a psy
chologów do zajęcia się psychologią -religii, jednak z tego rodza
ju styczności nic nie wynikało, oczywiście poza wzajemnym 
się poznaniem. Dopiero druga połowa naszego stulecia przy
niosła w Stanach Zjednoczonych z jednej strony takie prace 
wybitnych reprezentantów psychologii jak. The Individual and 
His Religion Gordona Allporta, Value and Personality W .Wolffa, 
czy Psychology of Religion ;Paula Johnsona, a z drugiej strony 
głośną książkę The Courage to Be wybitnego teologa prote-. 
stanckiego Paula Tillicha. Nawiązujący do tych prac artykuł 
Tillicha w  czasopiśmie Pastorał Psychology (1958, nr 9) pt.Psy- 
choanalysis, Existentialism and Theology oraz artykuł wybitne
go psychologa amerykańskiego Josepha R. Royce‘a w  The Jour
nal of General Psychology (1962, nr 66) pt. Psychology, Existen- 
tialism and Religion, nie pozostawiaj już żadnych wątpliwości r 
psychologia i religia zostały spięte mostem, a mostem tym Okazał 
się egzystencjalizm.

1. Pierwszym źródłem zbieżności między psychologią i religią 
jest egzystencjaliistyczne przekonanie, ż e  c z ł o w i e k  d l a
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s w e j  s a m o r e a l i z a c j i  m u s i  ż y ć  ż y c i e m  j a k  
n a j b a r d z i e j  a u t e n t y c z n y m .

Psychologiczny postulat nieustannego rozwoju własnej oso
bowości dla utrzymania zdrowia psychicznego („natural growth 
process“ u Carla Rogera, „self-actualization“ u Maslowa itd.) 
zostaje uzupełniony egzystencjalistycznym postulatem ciągłego 
angażowania przy wyborze wartości całej naszej autentycznej 
osobowości. „Zadaniem terapii egzystencjalnej —  pisze psycho
log W olff w  wymienionej już pracy (s. 53) —  jest umożliwienie 
jednostce wglądu w swą egzystencjalną rzeczywistość, umożli
wienie ujednolicenia swej indywidualności i stanięcia twarzą 
wolbec odpowiedzialności płynącej z ryzyka istnienia". Wierzyć 
to nic innego jak mieć „courage to be“ , odwagę istnienia i po
noszenia płynącego stąd ryzyka —  dopowiada teolog Tillich.

2. Drugim źródłem rozpatrywanej zbieżności jest r o l a  
p r o c e s ó w  i r r a c j o n a l n y c h  w  p s y c h i c e  l u d z 
k i e  ĵ  determinujących postępowanie człowieka. Nie chodzi tu 
tylko o zauważone już przez Freuda nieuświadomione procesy 
psychiczne, lecz o  dużo ważniejszy fakt nieracjonalności samego 
życia i irraejonalności samego świata. Trzeba być praktykującym 
psychiatrą, .by w  pełni pojąć i ocenić realizm książek Camusa. 
Prowadzi to, do uznania w  psychologii zasady konieczności ja
kiejś wiary przewodniej dla utrzymania swej osobowości i ■ zar 
chowania zdrowia psychicznego, a więc' i do uznania terape
utycznej roli religii. Z tych właśnie względów American Psy- 
chological Association uznał za słuszne powołać specjalną ko
misję mającą na celu badanie związków zachodzących między 
religią i zdrowiem psychicznym.

3. Eigzystencjalistyezne p o j ę c i e t r w o g i  (anxiety) p r z e d  
n i e i s t n i e n i e m  jest trzecim łącznikiem między psychologią 
i religią. Psycholog styka się z tym zjawiskiem w postaci 
głęboko zakorzenionego w  psychice ludzkiej lęku przed 
śmiercią. Człowiek, niezdolny z natury rzeczy do perma-* 
nentnej’ konserwacja, swego fizycznego istnienia, dąży na drodze 
autotranscendencji do nieśmiertelności psychologicznej. Otto 
Rank wykazał, że dzieła sztuki, nauki, polityki mieszczą w  sobie
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wysiłek człowieka, usiłującego zachować swoje istnienie. Są one 
dla swych twórców ważnym środkiem terapeutycznym łagodzą
cym skutki aroriety. A skutki te mogą być bardzo daleko idące; 
w  psychologii mówi się już o  noogenesis, tj. o> nerwicach du
chowych wynikłych z „frustracji egzystencjalnej" (np. V. Franki 
w  The Doctor of the Soul). Dla psychologa stało się rzeczą ja
sną, że. jeżeli -nawet religijna wiara w  życie wieczne jest tylko 
złudzeniem, to niemniej jest ona jedynym skutecznym lekar
stwem na trwogę przed nieistnieniem, lekarstwem „egzysten
cjalnym", sięgającym do samego źródła choroby, wobec którego 
autotranscendencja poprzez sztukę, naukę i politykę jest tylko 
paliatywem, półśrodkiem.

4. Psychologię i religię łączy ponadto zjaw isk o  s y m b o 
l i z m u  w  psychice ludzkiej. Już twórca psychoanalizy zauwa
żył, że wewnętrzne potrzeby człowieka, uświadomione czy też 
nie, uzewnętrzniają się na drodze symboli. Jung, rozwijając ten 
temat, odkrył, że ta manifestacja symboliczna może przyjąć 
postać archetypów, tj. idei symbolicznych głęboko zakorzenio
nych w  psychice ludzkiej; takim naczelnym archetypem było 
dla niego pojęcie Boga. Spostrzeżenia Junga, uznane zrazu za 
nienaukowe przez psychologów i za antyreligijne przez teologów, 
dopiero w  latach pięćdziesiątych zainteresowały zarówno psy
chologów (J. Progoff, Jung‘s Psychology and Its Social Meaning), 
jak i teologów (H. Schaer, Religion and the Cure of the Souls 
łn Jung‘s Psychology). Zaczęto już zupełnie poważnie patrzeć 
na sztukę, naukę, religię jako na symboliczne manifestacje pos
tępu w  integracji osobowości ludzkiej (E. Cassirer, The Philo- 
sophy of Symbolic Forms).

Wyłoniła się też natychmiast współzależność między wiarą 
i symbolem. „Mówić, że jednostka ma wiarę —  pisze psycholog 
Progoff (s. 209— 10) —  to znaczy mówić w  języku psychologii, 
że może ona żyć tym symbolem, że jest on w  niej' ż y w y  
mówić zaś, że jednostka wykazuje „sceptycyzm", to znaczy 
mówić, że symbol nie wykazuje więcej spontanicznej aktywności, 
że nie jest żywy“ . Zaś teolog Schaer, rozpatrując ten sam pro
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blem, dopowiada (s. 136): „Religia jest potwierdzeniem rzeczy, 
których świadomości nie udaje się zrealizować (...); religią wnosi 
swój rzeczywisty wkład do socjalnej struktury człowieka, a ży
wa religią jest niezbędna dla pełnego rozwoju osobowości".

Jakie będą dalsze dzieje powiązań psychologii i religii nie 
wiadomo; w  każdym razie pierwszy poważny most został już 
przerzucony.

Dorota Bolcewicz



Ks. dr EDWARD BAŁAKIER

K O B I E T A  
W K O Ś C I E L E

P ełna emancypacja kobiety w ’ kulturze i cywilizacji współ
czesnej nie może budzić zastrzeżeń. Dzięki gwałtownym prze
mianom politycznym, społecznym i ustrojowym kobieta zyskała 
pełne możliwości startu życiowego. Kolbieta współczesna kształci 
się na równi z mężczyzną: zdobywa średnie i wyższe wykształ
cenie, studiuje na uniwersytetach, kończy szkoły zawodowe. 
W krajach socjalistycznych posiada kobieta takie samo, zagwa
rantowane konstytucją, prawo do pracy i wynagrodzenia. Nic 
też dziwnego, że spotykamy dziś kdbietę niemal we wszyst
kich zawodach: w  urzędach, przedsiębiorstwach, fabrykach, w  in
stytutach naukowych; kobiety jeżdżą na. traktorach, są kon
duktorkami w  tramwajach, stewardessami w  samolotach i na 
statkach, a nawet przygotowują się do lotów kosmicznych. Ko- 

. bieta przestała być „towarem do zbycia" w  wieku panieńskim, 
a „kurą domową" po zamążpójściu. Dlatego sięga dziś po 
wszystko, co było kiedyś wyłączną domeną działalności 
mężczyzny.

Czyż, wobec tak powszechnej emancypacji, może nas zasko
czyć fakt, że kobieta wierząca pragnie również sięgnąć po naj
wyższy urząd w  dziedzinie religii- —  po urząd głoszenia Słowa 
Bożego, po urząd pastoratu lub kapłaństwa? Od początków 
chrześcijaństwa trud i obowiązek apostolstwa Chrystusowego 
spoczywał na barkach mężczyzny. Nie tylko spoczywał, ale był 
zazdrośnie strzeżony. Kobiety mogły najwyżej pomagać w  pracy
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misyjnej, lecz nigdy nie próbowały przejmować funkcji kie
rowniczej, nie usiłowały stawać przy ołtarzu lub na ambonie 
w  charakterze kapłana, sprawującego święte obrzędy w  za
stępstwie i w  imieniu Chrystusa.

PASTORAT KOBIET W SZWECJI

Tego rodzaju podrzędny i podporządkowany apostolat kobiety 
w  Kościele ftrwał aż do czasów po drugiej wojnie światowej, 
jeśli nie będziemy liczyć sporadycznych i na drobną skalę za
krojonych prób wyemancypowania1 się kobiet w  urzędzie apostol
stwa, jak np. kapłaństwo kobiet w  t.zw. felicjanowskim (od 
miejscowości Felicjanów) odłamie mariawityzmu. Po drugiej 
wojnie światowej rozpoczął się „sakralny ruch emancypacyjny" 
w  łonie protestantyzmu. Można to śmiało powiedzieć, że całym 
światem protestanckim, a częściowo także katolickim, wstrząs
nęła wiadomość ordynacji kobiet na pastorki w  Kościele Lu- 
iterskim Szwecji. Aktu tego dokonał (po uzyskaniu „placet" par
lamentu szwedzkiego) biskup Sztokholmu Dr Helge Ljungiberg. 
W niedzielę Palmową 1960 r. ordynował w  katedrze sztok-, 
holmskiej na pastora Elżbietę Djurle. W tym samym czasie inni 
biskupi dokonali ordynacji dwóch innych kobiet w  Upsali 
i w  Hamósand. Ceremonie odbywały się w  atmosferze god
ności i powagi, wzbudzały ogromne zainteresowanie, a nawet 
były transmitowane przez radio i telewizję. Trzeba przyznać, 
że były to doniosłe fakty historyczne o zasięgu znaczeniowym 
wykraczającym poza społeczność Kościoła LuterskiegO' Szwecji, 
a rozciągające swój wpływ na cały Kościół Powszechny. Prze
prowadzenie tak doniosłych zmian w  narodowym Kościele Szwe
cji nie było rzeczą łatwą. Nie wszyscy duchowni i wierni godzili 
się z postanowieniem biskupa Sztokholmu tak, że musiał wkro
czyć w  to sam minister do spraw wyznań, p. Ragner Edenman 
i podeprzeć powagą państwa zaistniałe fakty. Mimo to jeszcze 
w początkach r. 1962 ostro wystąpił przeciw pastoratowi kobiet 
biskup Olle Herrlin, uprzedni dziekan katedry w  Upsali. Biskup 
Herrłin stwierdził w  swym oświadczeniu, że pastorat kobiet
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sprzeciwia się najstarszej tradycji chrześcijańskiej, nauce Jezusa 
Chrystusa i nauce św. Pawła.

Również Kościół Anglikański zainteresował się żywo sprawą 
pastoratu kobiet i  w  oficjalnym piśmie wyraził swe niezadowo
lenie z powodu zaistniałych w  Kościele szwedzkim faktów.

Inaczej zupełnie potraktował zagadnienie pastoratu kobiet' 
Kościół. Luterski w  Finlandii. Niie tylko zaaprobował zarzą
dzenia bratniego wyznania, ale sam przystąpił do realizacji po
dobnych postanowień. Synod Kościoła Luterskiego w  Finlandii 
powołał komisję złożoną z .pięciu teologów do gruntownego 
przestudiowania problemu i przemyślenia możliwości dopuszcze
nia kobiet do czynnego udziału w  życiu liturgicznym. Komisja 
po paru latach pracy, przygotowała wnioski przychylne ewen
tualnemu pastorałowi kobiet. Wnioski komisji mają być .przed
stawione w  r. 1963 na Synodzie Kościoła. Są one następujące; 
Nowy Testament nie odpowiada na,pytanie, kto ma szafować 
sakramentami świętymi. Głównym zadaniem Kościoła, według 
luterskich pism konfesyjnych, jest przepowiadanie Ewangelii 
i udzielanie sakramentów świętych, zgodnie z ustanowieniem 
ich przez Chrystusa. Kto sądzi, że tylko pastorzy mają władzę 
i możność to czynić, ten stara się ograniczyć łaskę Chrystusa 
Pana, nie mając do tego żadnych podstaw. Nowy Testament 
głosi równość mężczyzny i kobiety wolbec Jezusa Chrystusa, 
a tym samym toleruje ewolucję poglądów, zezwalającą ko
bietom podejmować coraz bardziej odpowiedzialne zadania 
w Kościele.

Przykład Kościoła Szwecji —  jak widać —  nie pozostał bez 
echa. Znalazł natychmiast swój odzew w  Finlandii. Oczekiwać 
należy, że również inne wyznania protestanckie będą musiały 
przemyśleć i przedyskutować sprawę pastoratu kobiet.

GODNOŚĆ KOBIETY W BIBLII

Fakty zaistniałe w  łonie chrześcijaństwa Europy zachodniej, 
sugerują konieczność zainteresowania się problemem apostolatu 
kobiet przez wyznania katolickie. Czy istnieje możliwość kap
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łaństwa kobiet w  katolicyzmie? Spróbujmy przeanalizować sta
nowisko katolicyzmu dotyczące apostolatu kobiet zarówno ze 
strony doktrynalnej, jak też praktycznej.

Teologia katolicka głosi, że w  zasadzie mężczyzna i kobieta 
są sobie równi z ludzkiego i religijnego punktu widzenia. Pan 
Bóg stworzył człowieka... „na wyobrażenie swoje, na wyobraże
nie Boże stworzył go; mężczyznę i białogłowę stworzył ich“ . 
(Rodź. I, 27— 28) Nie wyróżnił przeto Pan Bóg mężczyzny, lecz 
oboje stworzył na podobieństwo Swoje. Konieczność powołania 
do bytu kobiety uzasadnia Księga Rodzaju następująco: „Rzekł 
też Pan Bóg: Niedobrze być człowiekowi samemu; uczyńmy 
mu pomoc jemu podobną". (Rodz. 2, 18) W ten sposób powołał 
Bóg do bytu istotę, która ma być uzupełnieniem mężczyzny, 
dopełnieniem tego, czego natura poskąpiła rodzajowi męskiemu. 
Dopiero w  mężczyźnie i kobiecie razem zawiera się pełnia czło
wieczeństwa.

Chrystus Pam nie wprowadził również żadnej różnicy między 
■mężczyzną a kobietą. Przeciwnie, to właśnie Chrystus wyniósł 
:godność kobiety na paziom równy mężczyźnie, gdy przywrócił 
jedność małżeństwa oraz zakreślił mu wzniosły ideał nierozer
walności, oparty na doskonałej równości praw i obowiązków. 
Podobnie W Królestwie Bożym, w  obliczu Najwyższego Sędziego, 
nie będzie rozgraniczenia mężczyzn od kobiet, ale Bóg wyna
grodzi lub ukarze każdego „według uczynków jego“ . Godność 
mężczyzny i kobiety w  posłannictwie ewangelijnym zachowuje 
doskonałą równość.

ARGUMENTY PRZECIW KAPŁAŃSTWU KOBIETY

Cóż więc stoi na przeszkodzie, aby kobieta zrównała się 
z mężczyzną w  sprawowaniu liturgii w  Kościele katolickim? 
Argumenty teologów katolickich dadzą się sprowadzić do trzech 
zasadniczych —  tych, które przytoczył biskup Kościoła Luter- 
skiego Szwecji —  Herrlin. Pastorat, a tym bardziej kapłaństwo 
kobiet, sprzeciwia się: 1. najstarszej tradycji chrześcijańskiej,
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2. nauce i postępowaniu Chrystusa, 3. ■ nauce i praiktyce św. Pa
wła apostoła.

Najstarsza tradycja chrześcijańska świadczy niezbicie o tym, 
że kapłaństwo było zarezerwowane wyłącznie mężczyznom. Już 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ustaliła się trzystopniowa 
hierarchia sakramentu kapłaństwa: diakonat., prezbiterat, bis
kupstwo. Kobiety dopuszczone był-y jedynie do pierwszego stop
nia — do urzędu diakona, nigdy natomiast nie piastowały urzędu 
prezbitera lub urzędu- biskupa.

Bardzo ciekawą, do dziś mało zbadaną, była instytucja dia
konis w Kościele starożytnym. Wzmiankę o  niej znajdujemy 
w Liście do Rzymian. Apostoł Paweł poleca Rzymianom dia
konisę Febe, zasłużoną w pomocy Pawłowi i innym w pracy 
misyjnej: „Polecam wam siostrę naszą Febe, diakona (diakonon) 
Kościoła w Kęnchrach. Przyjmijcie ją w  Panu tak, jak to przy
stoi świętym... Sama bowiem pomagała wielu, a także mnie 
samemu'1 (Rzym XVI, 1— 3). W tekście greckim jest zachowane 
słowo „diakonon", które pominął autor Wulgaty, a za nim omi
jają je wszystkie rzymskokatolickie tłumaczenia polskie. A je
dnak to słowo jest, św. Patweł nazwał siostrę Febe diakonisą, co 
świadczy, że już wtedy istniała instytucja nie tylko diakonów, 
ale' i diakonis. Dalsze dowody dotyczące diakonis znajdujemy 
w pismach Ojców Apostolskich. Św. Ignacy Antiocheński wspo
mina w  liście do Smyrneńczyków (13) o dziewicach dopuszczo
nych do godności diakonisy, a św. Epifaniusz (Expos. Fidei. 21) 
daje świadectwo1, że i kobiety zamężne pełniły niekiedy urząd 
diakonisy. Sobór Chalcedoński w  r. 451 obniżył diakonisom gra
nicę wieku do 40 lat. „Nie należy wyświęcać na diakona kobiety 
przed 40 rokiem życia i przed jej surowym zbadaniem. Jeśli 
po wyświęceniu i sprawowaniu przez jakiś czas swych funkcji 
zlekceważy ona łaskę Bożą i wyjdzie za mąż, winna być wy
klęta razem z tym, z którym się związała." (Kan. 15)

Konstytucje Apostolskie (8, 19) świadczą, że diakonisy otrzy
mywały przy święceniach stułę, kielich i miały te same przy
wileje, co diakoni, aż do udzielania Komunii św. włącznie.
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Diakonisy starożytnego Kościoła spełniały przede wszystkim 
funkcje katechetyczne wśród kobiet i dzieci. W tych też środo
wiskach spełniały swe funkcje liturgiczne. Urząd diakonis- za
ginął najpierw w Kościele Zachodnim; dłużej przetrwał w  Ko
ściele Wschodnim, a nawet —  w formie szczątkowej —  pozostał 
do dziś w  Kościele Syryjskim. Urząd ten świadczy o  czynnej 
roli* kobiety w  pierwotnym chrześcijaństwie, o  osiągnięciu 
przez nią wysokiej godności pierwszego stopnia hierarchii 
kościelnej. Jednakże nie ma żadnych wiarygodnych doku
mentów, że w  Kościele katolickim istniał kiedykolwiek zalega
lizowany urząd prezbiterankofaiety. Dlatego argument za
czerpnięty z najstarszej tradycji chrześcijańskiej zatrzymuje 
w  katodicyźmie niepodważoną siłę. Najstarsza tradycja 
chrześcijańska nie zna kapłaństwa kobiet. Tym bardziej nie zna 
kobiet na stanowisku biskupa. W klasztorach zakonnych 
wieków średnich matka —  abatysa—/nosiła wprawdzie krzyż, 
lecz nie wkładała mitry; kierowała podwładnymi, ale nie kie
rowała Kościołem, ani nie sprawowała liturgii. Kościół 
rzymskokatolicki posunął swą ostrożność nawet tak daleko, 
że zabrania kobiecie zbliżać się do ołtarza podczas Mszy św. 
i usługiwać kapłanowi. Może ona z, daleka odmawiać mim- 
stranturę. Rola kobiety w Kościele została tym samym mocno 
ograniczona. Odzywają się już głosy biskupów północnoeu- 
ropejskiich na II Soborze Wiatykańskim, aby przywrócić ko
biecie większe znaczenie w  Kościele i podkreślić jej godność, 
nadwerężoną przez poglądy Tomasza z Akwinu.

Drugim poważnym dowodem przeciw kapłaństwu kobiet, 
przytaczanym przez teologię katolicką, jest stanowisko samego 
Chrystusa Pana, twórcy sakramentu kapłaństwa. Jezus Chrys
tus powołał Apostołów —  mężczyzn do urzędu głoszenia Ewan
gelii. Ich wybrał, aby dalej prowadzili Jego dzieło. Im dał wła
dzę^ sprawowania Sakramentów św. i  Najświętszej Ofiary, 
Władzę świętą, władzę duchową, otrzymali Apostołowie od sa
mego Mistrza. Żadna kobieta tej władzy nie otrzymała. Nawet 
Najświętsza Maria Panna, Matka Chrystusa, choć zajęła —  jako
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Niewiasta —  w  tajemnicy zbawienia miejsce uprzywilejowane, 
to jednak i dla Niej przystęp do sprawowania liturgii był zam
knięty. Maria nigdy nie przewodniczyła w  kulcie eucharystycz
nym społeczności apostolskiej.

Naukę i myśl Chrystusową najlepiej pojęli Jego najbliżsi ucz
niowie —  apostołowie. A przecież oni nie święcili kobiet, lecz... 
„w  poszczególnych gminach ustanawiali dm wśród/modlitw 
i postów prezbiterów i polecali ich Panu, w  którego zresztą oni 
już wierzyli". (Dz. Ap. 14, 23)

Spośród apostołów może najbardziej zdecydowanie nie pozwa
lał osiągnąć kobiecie pierwszego miejsca w  pracy apostolskiej — 
św. Paweł. Zabraniał jej przede wszystkim nauczania w  Kościele: 
„Tak jak we wszystkich innych gminach świętych przyjęte jest, 
niechaj1 niewiasty na zebraniach milczą. Albowiem nie są po
wołane do tego, aby przemawiać... Bo nie przystoi niewieście 
przemawiać na zebraniu" I Kor. 14,,34— 36). Podobne wska
zania kierował do swych następców w urzędzie apostolatu: „Nie
wiasta powinna szukać pouczenia w  cichości i w  pełnej uległości. 
Nie pozwalam niewieście wykonywać urzędu nauczycielskiego" 
(I. Tym. 2, 11— 12).

Niektórzy egzegeci, w  oparciu o  teksty biblijne w  Listach 
św. Pawła, uważali go za wroga kobiet. Jednakże teza ta nie da 
się pogodzić z pełnym życzliwości tonem pozdrowień, które 
apostoł kierował do swych pomocnic w  pracy apostolskiej. I tak 
wyrażał uznanie dla Pryski i Akwili za to, że głowy swe nadsta
wiały, by apostołowi ratować życie (Rzym 14, 3— 5). Prosił 
Rzymian, aby przekazali serdeczne pozdrowienia dla Marii, dla 
Trefeny i Tryfozy, dla najmilszej Persydy, wyczerpujących się 
pracą w  Panu (Rzym 16, 6— 16). Chwalił Ewo di ę i Syntychę, 
gdyż walczyły z apostołem dla Ewangelii (Filip. 4, .2— 4). Nie 
bez wzruszenia przypominał imię babki i matki Tymoteusza, 
podziwiając ich żywą wiarę: „Mam w  żywej pamięci twoją 
szczerą wiarę, która już w sercu twojej babki Laidy i matki 
Eunice żyła". (2 Tym. I, 5). Ten przyjacielski, ciepły ton wy
powiedzi o  kobietach, pomagających w  pracy misyjnej wskazuje,
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że św. Paiweł nie był wrogiem kobiet. Niemniej jednak pozostaje 
też prawdą fakt zdecydowanego sprzeciwu apostoła!, co do zaj-: 
mowanaa przez kobietę pierwszego miejsca w  pracy apostolskiej. 
Sw. Paweł wykluczył kobietę od wszelkiej liturgiczno-nkościelnej 
czynności.

To, nie b idzące żadnych wątpliwości, stanowisko św. Pawia 
jest trzecim argumentem wysuwanym przez przeciwników ka
płaństwa kobiet w katolicyzmie. Zaznaczyć należy, że nie tylko 
Kościół Katolicki jest reprezentantem takiego stanowiska. Te 
same'poglądy podzielają również inne Kościoły chrześcijańskie: 
Kościoły Prawosławne, Kościoły Starokatolickie, Kościół An
glikański, a nawet niektóre wyznania protestanckie (np. Kościół 
Ewangelicko —  Augsburski w  Polsce) nie uważają za rzecz 
stosowną dopuszczanie kobiet do najwyższych funkcji litur
gicznych.

W dalszym ciągu, w  katolicyzmie, może kobieta spełniać je-: 
dynie funkcję pomocniczą. Nic nie wskazuje na to, by jej 
apostolat sięgnął aż do funkcji kierowniczej w Kościele, by 
stanęła przy ołtarzu i na ambonie tak, jak stanęła już obok 
mężczyzny w  'innych dziedzinach pracy.

Na zakończenie warto zapytać, czy istnieją jakieś argumenty 
psychologiczne, przemawiające przeciw prezibiteratowi kobiet? 
Otóż już powierzchowne wniknięcie w  psychikę kobiety, musi 
doprowadzić do odpowiedzi przeczącej. To prawda, że zarówno 
ciało jak też psychika kobiety nastawiane są przez naturę na 
macierzyństwo'. Macierzyństwo jest dla kobiety rozkwitem 
i ubogaceniem; kobieta osiąga w  nim pełnię dojrzałości fizycznej 
i równowagę psychiczną. Ale to nie znaczy, a b y . kobieta nie
zamężna nie mogła skierować instynktu macierzyństwa na inne 
pole działalności —  w  tym wypadku na pole działalności dusz
pasterskiej. To prawda, że w  dotychczasowej cywilizacji i kul
turze do mężczyzny należała i należy jeszcze rola kierownicza.: 
Na nim spoczywa główna- odpowiedzialność, od niego wychodzi 
większość idei twórczych i odważanych inicjatyw; to prawda, 
że wszelkich, bez mała, odkryć i wynalazków dokonał m ężcjy-
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tzna, ale czy źródła tego pierwszeństwa nie należy szulkać w wie- 
kowym poniżeniu kobiety, w  spychaniu jej na pozycję drugo
rzędną? Byłoby dziś jawną krzywdą dla kobiety, gdybyśmy 
usiłowali ograniczyć jej osobowość do roli macierzyństwa 
i chcieli uważać kobietę za środek do podtrzymania rodzaju 
łudzOriego. Zresztą sama kobieta wyemancypowała się już dosta
tecznie z jedynej roli matki i wychowawczyni dzieci, coraz 
umiejętniej potrafi ona godzić pracę w domu-z pracą poza do
mem. Pęd do samodzielności sporej liczby kobiet, pragnienie 
niezależności od mężczyzny jest tak silne, że trudno mu stawiać 
opór. Nie istnieją więc argumenty psychologiczne, tamujące 
drogę kobiecie do prezbiteratu. Jednakże argumenty natury teo
logicznej zachowały w  Kościele katolickim dawną swą moc 
i walor. Apostolat kobiet należy w  dalszym ciągu uważać za 
apostolat pomocniczy.

Ks. Edward Bałakier



MARIĄ JOLANTA RAWICZ

F U N K C J A  U C Z U Ć  
W ŻYCIU CZŁOWIEKA

(esej)

I. W epokach przełomowych najistotniejszym problemem 
staje się znalezienie idei, według której można by ukształtować 
swe życie. 'Ta potrzeba jest tym żarliwsza, im szybsze, mniej 
przewidziane zachodzą przemiany, a więc trudniejsze do przy
stosowania się dla człowieka. Owe poszukiwane, nie zawsze 
zresztą świadomie wzorce, muszą przy tym trafiać nie tylko do 
intelektu, lecz i od strony emocjonalnej życia psychicznego,
0  czym w rozważaniach teoretycznych zapomina się zbyt łatwo. 
Rzeczywistość poznaje wszak nie czysty rozum, lecz konkretnie 
żyjąca i działająca o s o b a  która przeżywa świat, zdarzenia
1 rzeczy całokształtem swej osobowości.

Postępowanie człowieka, jego postawa życiowa, właściwe danej 
jednostce „widzenie świata “ , sposób reagowania zarówno na 
przejawy świata zewnętrznego, jak i na bodźce wewnętrzne, 
endogenne, są w  ostatecznej instancji zdeterminowane u c z u 
c i a m i ,  wyznaczają one sferę zainteresowań, będąc nie zawsze 
uświadomioną podstawą procesów intelektualnych. Stanowią one 
wraz z pragnieniami źródło energii psychicznej zasilającej mo
tywy decyzji. Nie ma działania, nie ma stanu psychicznego wol
nego od współobecności uczuć. Związane są one wszelkimi for
mami aktywności ludzkiej, z wszelkimi prze jawami życia. Ta 
wszechobeeność skłania do przemyślenia roli i znaczenia uczuć 
w  życiu człowieka:
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•Na wszelki wypadek przypominamy, że analizowanie w y 
ł ą c z n i e  uczuć jest możliwe tylko w  wyniku abstrahowania 
ich z całego splotu elementów tworzących pewną psychiczną 
całość: uczuć c z y s t y c h  w  sensie przeżywania stanów emo
cjonalnych wolnych od myślenia, od elementów spófcrzeżeniowo-  
wolitywnych, czy procesów organicznych oczywiście nie ma>.

II. Również i w  życiu społecznym uczucia stanowią czynnik, 
do którego przede wszystkim należy się odwoływać chcąc prze
prowadzić określone plany i zamierzenia. Na czym bowiem po
lega moc idei akceptowanych przez społeczeństwo? Trafiają one 
do ogółu nie tylko dzięki racjom logicznym przytaczanym na 
ich poparcie, ale również, i to w  większej mierze, dzięki mocy 
pobudzania wyobraźni, wytwarzania pragnień, zrealizowania 
głoszonych idei, urzeczywistnienia roztaczanych przez nie per
spektyw. Feuchtwanger w  książce pt. „Mądrość głupca“ bardzo 
ciekawię przedstawia wykorzystanie tej samej, utopijnej zresztą 
idei, przez szereg różnych grup społecznych dla przeprowadzenia 
własnych, odmiennych zamysłów. Bowiem nie apelacja do ro
zumu, nie argumenty logiczne są najskuteczniejszym sposobem 
oddziaływania na człowieka. Mylił się Sokrates, gdy twierdził, 
żę zrozumienie czym jest dobro pociąga za sobą dążenie do 
osiągnięcia tego dobra. Ten błąd Sokratesa ciąży jeszcze do dziś 
na pewnym reprezentatywnym systemie teologii moralnej. Sta
ny emocjonalne człowieka niestety nie zawsze chcą się liczyć 
z tym co racjonalne i przemyślane.

III. Właśnie ha umiejętnym oddziaływaniu na życie uczu
ciowe człowieka winny się opierać metody wychowawcze. Sku
tecznie wychowywać, to znaczy łączyć wyobrażenia i sądy 
z uczuciami określonej jakości, przy jednoczesnym podsycaniu 
jednych uczuć a tłumieniu innych. Wprawdzie psychoanalitycy 
twierdzą, że tłumienie uczuć nie jest równoznaczne z ich ni^ 
szczeniem, że zostają one- jedynie wyparte w  sferę nieświado
mego; zaś Kerschensteiner wskazuje z. kolei rta niemożliwość 
potęgowania zdolności do głębokiego przejmowania się, która 
jego zdaniem ma być cechą pierwotną; bezdyskusyjna jest



FUNKCJA UCZUĆ W ŻYCIU CZŁOWIEKA 25

jednak możliwość rozszerzania zasięgu uczuć na drodze ich 
irradiacji, tj. przesuwania się zabarwienia uczuciowego poprzez 
styk obojętnej uczuciowo treści intelektualnej z treścią zabar
wioną uczuciowo. Ponadto procesy fantazji dołączające się do 
czynności rozumowych- pomnażają nie tylko ilość wyobrażeń
o przedmiotach, ale również i treść tych wyobrażeń, wnosząc 
elementy uczuciowo' nieobojętne. Wychowawcy czynią właśnie 
użytek z 'tych  mechanizmów. Duszpasterz, starający się zarazić 
swych wiernych uczuciem wstrętu do jakiegoś grzechu nie 
sięga wcale do środków prymitywnych. -

IV.. Człowiek w  stosunku do wszystkiego', co- poznaje, usto
sunkowuje się „ku“ lub „od“ . Odnoszenie się „ku“ może być 
nieskończenie różnorodne. Przy pewnym stopniu bezinteresow
ności zaczyna się to, co nazywamy miłością. Jest rzeczą charak
terystyczną, że pierwszym obiektem miłości dziecka jest ono 
samo. Zdarza się, że ta miłość własna przeciąga się na starsze 
lata i prowadzi do kolizji z otoczeniem w wyniku nieumiejęt 
ńości wyjścia poza siebie. Z reguły jednak już wcześnie za
czyna się przejawiać u dzieci zdolność do miłości, a to dzięki 
takim idealnym obiektom miłości jakimi są ojciec, matka, brat, 
siostra, dziadek, babka itd.

Uczucia miłości, polegające na znajdowaniu w czymś lub 
w  kimś specjalnego upodobania i do utożsamiania się w  mniej
szym lub większym stopniu z obiektem miłości1, są najradykal- 
niejszym, jeśli nie jedynym, sposobem przełamania swego ego
centryzmu. Zdolność do miłości to jednocześnie zdolność do 
uczuć społecznych, altruistycznych. Jest ona wprawdzie odpo
wiednikiem popędu rodzicielsko-opiekuńczego w  świecie zwie
rzęcym, nie jest jednak jego prostym rozwinięciem, gdyż 
u człowieka polega ona na włączeniu dążeń instynktowych 
w wyższe zespoły uczuciowo-dążeniowe. Chociaż przy powsta
waniu Uczuć społecznych u człowieka mają znaczenie tzw. in
stynkty społeczne, jednak o ich pojawieniu się decyduje sama 
zdolność do miłości, gdyż ona właśnie koncentruje rozmaite 
dążenia i uczucia wokół pewnych osób, ona wreszcie wyciska
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na całym zespole uczuciowo-dążeniowym piętno większej lub 
mniejszej bezinteresowności.

V. Uczucia społeczne, religijne, etyczne, a także, estetyczne 
zwykło się określać mianem uczuć wyższych. Ich nadrzędność 
w sensie hierarchii wartości, to zagadnienie należące do zaikresu 
aksjologii. Z psychologicznego punktu widzenia polegają one na 
wyższym zorganizowaniu w  psychice człowieka. Przejawiają się 
one w  szczególności jako miłość do ideału. Matka kocha wszak 
w  dziecku ideał jego przyszłości; kobieta kocha w  mężczyźnie 
wymarzony przez siebie ideał.

Dzisiejsze czasy, czasy dezintegracji rodziny, sprzyjają tłu
mieniu i paczeniu tej wrodzonej zdolności do uczuć wyższych. 
Jest wielkim nieszczęściem człowieka fakt, iż zesztywnienie 
zespołów uczuciowo-dążeniowych na niższym poziomie, nie 
przeszkadza zupełnie wysokiemu rozwojowi intelektualnemu. 
Wysoki poziom intelektualny może jedynie jeszcze silniej uwy
puklać upośledzenie życia uczuciowego jednostki, prowadzące 
często do spaczeń psychicznych. W tym wypadku bowiem popę
dy mają intelekt na usługi, zamiast być włączone w  zespoły 
uczuciowo-dążeniowe wyższego rzędu. Zwyrodnienia i okru
cieństwa hitlerowskie tłumaczy w dużej mierze (nie w  sensie 
usprawiedliwienia) niewapółmierność rozwoju sfery uczuciowo- 
dążeniowej i intelektualnej.

Maria Jolanta Rawicz



Św. PAWEŁ APOSTOŁ

POEMAT O MIŁOŚCI
(1 Kor. 13)

I.
Chociażbym językami mówił ludzi i aniołów, 
a nie miałbym miłości, 
byłbym jako miedź dźwięcząca 
albo jako cymbał brzmiący.
I gdybym posiadał dar proroctwa, 
wszystkie tajemnice i 'wiedzę znał wszelką, 
i wiarę miał taką, że góry mogła wzruszać, 
a nie miałbym miłości — 
jeszcze byłbym niczym.
I gdybym głodnym rozdał fiały swój majątek 
i w całopalnej ofierze złożyłbym swe ciało, 
nic mi nie pomoże.

II.
Miłość jest cierpliwa, 
jest pełna dobroci.

'Miłość nie zna co to zawiść, 
nie znosi pochwal i nie zna co dąsy. 
Postępuje nienagannie, 
jest bezinteresowna.
Gniewem się nie unosi, 
nie myśli źle o nikim■
Nie cieszy się z krzywdy, 
lecz z prawdy się raduje.
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Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, 
nadzieją we wszystkim pokłada 
i wszystko przetrwa.

III.

Miłość nigdy nie ustanie!
Dar proroctwa — przeminie, 
dar języków — zniknie, 
a poznawanie straci swe znaczenie 
Bo my częściowo tylko poznajemy 
i proroctwa nie ukazują nam wszystkiego.
Lecz nadejdzie pora pełni, 
a wówczas zmieni się porządek.
Kiedy byłem dzieckiem, 
mówiłem jak dziecko, 
myślałem jak dziecko, 
rozumowałem jak dziecko, 
lecz gdy wyrosłem na męża — 
wyzbyłem się dziecinady.
Na co patrzymy obecnie
widzimy to niewyraźnie, ot, jak gdyby w lustrze,
ale przyjdzie czas, że ujrzymy tak,
jakby twarzą w twarz
Poznaję teraz tylko częściowo,
ale potem poznam wszystko
tak, jak Bóg mnie zna.
Dlatego teraz potrzebne są te trzy:
wiara, nadzieja i miłość,
ale największa z nich jest miłość.

(Tłum. ks. A. Naumczyk)



Ks. dr ANTONI NAUMCZYK

KLIMAT MORALNY 
BIBLII

iblia jest księgą ludzką nie tylko ze względu na okoliczności 
"towarzyszące jej powstaniu i cechy literackie, ale także dlatego, 
że jest odbiciem życia prawdziwych ludzi.

Jest to jedna z najbardziej paradoksalnych cech Biblii; de
zorientuje ona nieraz czytelnika, który spotyka się z tym po 
raz pierwszy. Księga ta jest jak gdyby przesiąknięta pierwiast
kiem ludzkim. Stwierdzenie to we wszystkich czasach wywo
ływało niepokój u niektórych chrześcijan. Chcieli oni bowiem 
widzieć w  Biblii tylko- cudowną boskość i idealne człowieczeń
stwo, zgodne w  każdym calu z kanonem doskonałości, który 

„zwykł stawiać im przed oozy pewien rodzaj literatury ascetycz
nej. Temu właśnie niepokojowi należy częściowo przypisać 
powodzenie, jakim się cieszyły u dawnych Ojców i Pisarzy 
kościelnych metody alegoryzujące i przystosowujące; nie mogli 
oni pojąć, aby Bóg był natchnieniem dla opisu barbarzyńskich 
'.obyczajów czy prostackich koncepcji, od których się roi zwła
szcza w  księgach Starego Testamentu. Znaczenie dosłowne nie
jednej stronicy wydawało się im niegodne Boga, dlatego sta
rano się wznieść na pewniejsze —  bardziej z przyjętymi pojęcia
m i ich epoki zgodne —  wyżyny interpretacji duchowej. Sławny 
wykręt św. Augustyna, dotyczący kłamstwa Jakuba, nie jest 
najbardziej typowym przykładem, bo subtelny umysł Doktora 
z Hippony nie przekręcał nigdy całkowicie rzeczywistego sensu. 
-Jego rozumowanie w  danym wypadku, chociaż zbyt sztuczne,
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zawiera jednak właściwe wyczucie tej prawdy. Orygenes już 
mniej się kłopocze o  sens dosłowny. Bardziej czuły na urok 
swych konstrukcji myślowych, ucieka chętnie na płaszczyznę 
sensu moralnego lub duchowego, sublimując „cielesne" braki 
litery. Jego homilie na Stary Testament są zadziwiającą mie
szaniną fantazji -i myślowej głębi: nie odnosi się to jednak, 
ściśle mówiąc, do interpretacji skrypturystycznej. Dzisiejszy na
wrót do tego stanowiska ma niewątpliwie podobne ppdłoże. Czyż 
zmarły przed kilkoma laty Paul Claudel nie mówi „o  rozpacz
liwym ubóstwie" sensu dosłownego?

Współczesny czytelnik nie tylko nie może dostrzec w  Biblii 
ideału swego człowieczeństwa; nie może również odnaleźć w  niej 
swych pojęć o działaniu Boga. Bóg w  Piśmie św. nie jest ab
strakcją metafizyczną wytworzoną przez, Arystotelesa. Jest to 
byt w  pełni osobowy, działający, straszliwy, żywy, powiedział
bym nawet impulsywny. Nie można nigdy przewidzieć jego 
reakcji. Jego działanie raz wydaje się łączyć z namiętnościami 
ludzkimi, innym zaś razem im przeciwdziałać. Sam wtrąca się 
w spory, a cuda mnożą się wśród czysto ziemskich okoliczności. ' 
Realistyczna i cudowna atmosfera, burzliwa i pogodna zarazem, 
materialna, a jednak dogłębnie przesycona odblaskiem nadprzy- 
rodzoności jest stałym środowiskiem, w którym zmieniają się 
tylko ludzie i wydarzenia.

To uczucie swoistego niepokoju można usunąć tylko przez 
powrót do subtelniejszej psychologii człowieka, i bardziej 
chrześcijańskiego pojęcia rzeczywistości Boga. Rzeczywiste jest 
tylko to, co Bóg działai, a nie to, co my spostrzegamy i oceniamy,. 
Niepoślednim skutkiem odpowiedniej lektury Pisma św. powin
no być otrząśnięcie się z uprzedzeń. Biblia nazywa rzeczy po 
imieniu —  tym lepiej: szczątki jansenizmu fałszują jeszcze cza
sem osąd moralny współczesnego chrześcijanina. Na skutek 
pewnego rodzaju zahamowań 'psychicznych wykreślono z „przy
zwoitego" języka mowę o całym szeregu kategorii rzeczywistości. 
Nie zniknęły one wprawdzie ze świata rzeczywistego, ale nie- 
wypada o  nich mówić otwarcie. Jansenizm uważa, że dowodem, 
subtelności moralnej jest używanie aluzji czy niedopowiedzeń..
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tymczasem one właśnie warunkują powstawanie a nie rozpro
szenie tej trudnej atmosfery.

Można wszakże wątpić, czy człowiek w  dzisiejszych czasach 
wart jest więcej niż za Mojżesza lufo Dawida; jeśli zaś naprawdę 
dokonał się jakiś postęp, to należy go przypisać przede wszyst
kim moralności chrześcijańskiej, której szczytów oni nie znali. 
Legendarne dzieje córek Lota —  w których zawarty jest sąd 
moralny, bo celem iich jest zohydzenie początków dwóch po
krewnych, a wrogich Izraelowi, pokoleń: Amonitów i Moabi- 
tów — nie powinny tak bardzo oburzać czytelników, których 
nasza literatura powieściowa czy sceniczna-’przyzwyczaiła do 
gorszych jeszcze pod względem moralnym sytuacji. Jeśli zaś 
chodzi o  „okropność" podboju Kanaanu, to nie pociągnął on za 
sobą na pewno więcej niewinnych ofiar niż .jedno lotnicze za
danie bojowe w ciągu ostatniej wojny. Czyż ci sami, chrześci
janie, którzy trzęsą się z oburzenia mówiąc o  pierwszej sprawie, 
nie cieszą się na wspomnienie drugiej? Jakże często gorsząc się 
z obfitego rozlewu krwi filistyńskiej, moabskiej lub amonickiej, 
nie .chcą palcem ruszyć aby przeciwdziałać rosnącym na naszych 
oczach niebezpieczeństwom wojny atomowej! Biblia chłoiszcze 
ten faryzeizm, wstrząsa zgorszeniem słabych. Jeśli stawia nam 
przed oczy Boga rzeczywistego, to ukazuje nam człowieka ta
kiego, jakim on jest, człowieka takiego jak my sami.

Z drugiej strony, można tu przytoczyć znane powiedzenie: 
„Inne czasy, inne obyczaje". Jak w  historii i w  dziedzinie myśli, 
gdzie narzuca się pewien relatywizm historyczny, tak samo 
trzeba przyjąć pewien relatywizm moralny, gdy chodzi o  osą
dzenie postępowania ludzi, którzy żyli w  różnych czasach 
i w  rozmaitych częściach świata. Absolutne i powszechne norinjr 
moralności są te same dla każdego 'Człowieka —  tak jak normy 
prawdy. W rzeczywistości jednak normy te przyjęły się bar
dzo powoli i zawszę tylko częściowo. Poza tym mogą one istnieć 
tylko po wcieleniu w konkretne życie określonych ludzi, których 
warunki bytowe się zmieniają i którzy należą do różnych prądów 
cywilizacyjnych. Tb wcielenie nie powoduje wyłącznie paw-
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stania —  na skraju zasad powszechnych —  frędzli umownych 
zasad czy przesądów, które natychmiast chciałyby zagarnąć dla 
siebie profit nieprzejednanej postawy: skutkiem jego jest także 
stworzenie zupełnie odrębnych typów „moralności", zależnie
od szczególnego akcentu, nadanego przez konkretne okoliczności,/
które kazały postawić jeden wskaźnik moralny ponad inny. 
Jefte przekłada szacunek dla świętości złożonego ślubu ponad 
jakąkolwiek przeszkodę obiektywną —  a to  wskutek przesad
nego rygoru człowieka prymitywnego. Prawo „krwi“ , które w y
maga pomsty na zabójcy, jest natomiast na pustym niezbędnym 
środkiem bezpieczeństwa.

Moralność semicka jest bliższa niż nasza pierwotnym, pro
stym warunkom ludzkiego bytowania, a to dzięki przewadze 
aspektu społecznego. Moralność ta powstała na pustyni, gdzie 
życie indywidualne możliwe jest tylko wtedy, jeśli zostało włą
czone w  organiczną machinę wspólnoty. Czyny jednostki osą
dzane są w  zależności od ich wpływu na życie klanu. Powstaje 
z tego zamiana płaszczyzn równowagi i interesu ną drabinie 
wartości moralnych. Materialna, namacalna wartość czynu zna
czy więcej niż np. intencja działającego. Semita ma ostre wy
czucie zła, wywołanego grzechem; zło to trzeba naprawić, nie
zależnie od stopnia winy subiektywnej. Postępki, wpływające na 
pogorszenie waranów życiowych wspólnoty, takie jak: kra
dzież, zalbójstwo, cudzołóstwo, naruszenie prawa gościnności, 
złamanie przysięgi, sądzone są z surowością, która nam wydaje 
się czasem nadmierną. Natomiast to, co pomaga do rozwoju 
grupy, jest popierane i chwalone; wyniszczenie wrogów narodu, 
dwulicowość wziględem nich, pratwa seksualne mające na celu 
przedłużenie rodu, iitd. W perspektywie potrzeb wspólnoty prawa 
jednostki schodzą na drugi plan: wyrzeczenie się ich dla grupy 
wydaje się rzeczą normalną, i to wśród okoliczności, w  których 
uważalibyśmy je za heroiczne, albo też nawet za godne nagany.

I przeciwnie, niektóre wartości osobiste, które my bardzo 
wysoko ceniimy, znaczą tam mało lub nawet bywają potępiane. 
Typowym przykładem jesit dziedzina seksualna. Zagadnienia
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seksualne zajmują w  życiu dzisiejszych ludzi miejsce najważ
niejsze, tak, że pochłaniają całkowicie ich siły. Zakładanie ro
dziny, kłopoty mieszkaniowe, planowanie ilości, potomstwa, 
zdobycie środków utrzymania, itd. Jest to rzecz zupełnie logiczna 
w  kulturze, która w  praktyce uważa szczęście jednostki za 
najwyższą normę moralności. Zagadnienia seksualne odgrywają 
zupełnie inną rolę w  życiu Semity. Patrzy na nie przede wiszyst- 
,kim z punktu widzenia ich wartości społecznej. Niepłodność jest 
dla niego nieszczęściem, a liczne potomstwo stanowi najcenniej
szy dar Boga, jest wyrazem Jego błogosławieństwa. Ta przewaga 
aspektu społecznego powstrzymuje zazwyczaj Semitę od więk
szych nadużyć seksualnych; w  zamkniętym gronie rodziny 
znajduje on zdrową, dającą zadowolenie atmosferę, gdzie hu
mory i stan zdrowia małżonki nie dochodzą nawet do głosu, 
ponieważ praktycznie panuje niepodzielnie poligamia.

Oczywiście, nie chodzi nam o  to, by Semiitę stawiać na wzór 
wszystkich cnót. Natura ludzka jest wszędzie ta sama, a tamy, 
jakie życie społeczne stawia namiętnościom, powodują tylko 
jeszcze bardziej gwałtowne wybryki, gdy raz, zostaną przerwane. 
Ale atmosfera pustyni, która zamknęła człowieka w ścisłych 
ramach prawa, czyni go- bardziej wrażliwym na zew wolności 
i powaby życia osiadłego. Z chwilą gdy jakiś motyw —  czy 
nawet pretekst —  choćby religijny, usprawiedliwia rozkiełznanie 
przytłumionych sił, wtedy następuje wybuch straszliwej bru
talności. Na wszystko można sobie pozwolić, kiedy chodzi
o  zniszczenie wrogów Izraela, którzy są nieprzyjaciółmi Jahwy.

Jednakże, podkreślamy to jeszcze raz, nie tyle chodzi tu
o  prymitywniejszą moralność, ile raczej o  odmienną hierarchię 
wartości. Dwie sprzeczne cechy, które Zachód zwykł uważać 
za skazy na moralności Wschodu, wywodzą się z 'pustyni: są to 
oszustwo i zmysłowość. Życie moralne Semity nosi piętno sub
telności. ducha, zawdzięczanej konkretnej dialektyce: jednak 
drzemiące w  nim siły absolutu są przez to jeszcze bardziej czułe 
na gwałtowne przebudzenie.

I jeszcze jedna uwaga. Aby ocenić "należycie charakter ludz
kości przedstawionej w  Biblii, nie trzeba uważać jej aa coś
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zakrzepłego, lecz traktować jak masę ruchomą. Bieguny życia 
moralnego różnią się zależnie od środowiisk, podlegają też zmia
nom. czasowym —  ostatnie szesnaście wieków zamknęła w  swych 
kartach Biblia! W Księgach Świętych, od samego początku, 
widać stały postęp moralny, wznoszenie się ku czystszym, bar
dziej duchowym pojęciom. Ten więc, toto chce sprawiedliwie 
•osądzić obyczaje ludzi Starego Testamentu, musi się oprzeć na 
metodzie historycznej. Wnikliwe badania pozwolą stwierdzić 
w  okresie od Abrahama do Chrystusa powolny i długofalowy 
jrozwój, który nie zawsze biegł liniią prostą; były nawet nieraz 
czasowe zastoje, ale w  całości cechował go stały postęp. Spo
łeczny aspekt moralności żydowskiej stale łagodnieje, począwszy 
-od Proroków, a szczególnie od czasu wygnania, dzięki stopnio
wemu odkrywaniu wartości osobistych i duchowych.

Moralność Abrahama jest godna podziwu ze względu na swe 
bezpośrednie znaczenie i prawość —  wiarę, jak nazwie to, św. Pa
weł — ale zna ona tylko ograniczone horyzonty klanu i ziemi. 
W  moralności Mojżesza i Sędziów przeważa konieczny trud 
podbojów narodowych. W moralności Dawida widzimy rozkwit 
młodzieńczej, świeżej samorzutności czysitego serca; zbliżona 
jest ona do prawdziwej świętości chrześcijańskiej, a to dzięki 
pogodzeniu całkowitej ufności w  Boga z doskonałą zręcznością 
ludzką. Ale nagrodą dla niego jest jeszcze tylko powodzenie na 
ziemi. Z odstępstwem ostatnich królów i  po wygnaniu, nie
sprawiedliwość losu, pogrążającego w  tę samą minę ludzi wier
nych Jahwie jak. i bezbożnych, którzy porzucili. Zakon, skiero
wuje powoli zagadnienia moralne ku bardziej swobodnym 
rozwiązaniom społecznego a . ziemskiego szczęścia;. Problem 
cierpienia człowieka sprawiedliwego, podjęty w  Księdlze Joba
i w  wielu Psalmach,, próżność wszelkiej szczęśliwości ludzkiej, 
tak dotkliwie odczuta przez Eklezjasitesa, jak i wpływ myśli 
greckiej —  powodują z wolna zwrócenie większej uwagi na duszę 
ludzką: dostrzegają już jej nieśmiertelność i osobistą szczęśli
wość, osiągniętą w  duchowej wspólnocie wybrańców Bożych. 
Ten decydujący krok postawiono na krótko przed narodzeniem
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Jezusa Chrystusa w  Księdze Mądrości, prawie na końcu tego 
rozwoju, który znaczy etapy preinkarnacji Odwiecznej Mądrości.

Niesprawiedliwością Ibyłolby surowo osądzać to szukanie po 
■omacku, te niepewne zwycięstwa, ibo z tego powolnego poszu- 
ikiwania wywodzi się nasza pewność. Przeto „kto mniema, że 
stoi, niech baczy aby nie upadł“ . (1 Kor. 10,12). Dobrze by było 
przejść raz, w  oparciu o  Biblię, tę drogę, by móc lepiej ocenić 
wartość chrześcijańskiej moralności, do której nas ta droga 
przywiodła. Twarde, surowe Prawo nadane na Synaju ma war
tość pedagogiczną, uznaną również przez św. Pawła. Odczucie 
niewoli grzechu, którego jarzmo ciąży na naszych /ramionach, 
jest dla nas pożyteczne, bo możemy lepiej pojąć wolność, jaką 
nam dał Chrystus wyniszczając się do cna w  darze swej miłości.

Tak rozpatrywana Biblia nie powinna nas dziwić otwartym 
ukazaniem nędzy ludzkiej. Wprost przeciwnie, raduje nas to, 
że znajdujemy tam Boga, który się jednoczy z ludźmi z krwi
i kości.; słyszymy w  niej nawoływania Ojca, który przyszedł 
szukać swych dzieci. Bo w  ludziach opisywanych w  Biblii od
najdujemy samych siebie. Widzimy tam własne aspiracje i sła
bości, piękno naszego powołania i nędzę naszego upadku. U j 
rzym y tych ludzi w  walce z dręczącymi i nas także tajemnicami
i demnymi siłami. Przed oczyma naszymi przesuwa się auten
tyczna ludzkość: Abraham —  wielki szejk koczującego narodu, 
•człowiek cichy i pełen wiary; Izrael —  przebiegły, żywy 
Beduin; Józef —  ofiara zazdrosnych braci, ale człowiek 
mądry,- który wziął chlubmy odwet, na braciach; Mojżesz, — 
potężny przywódca dzikich, niezdyscyplinowanych nomadów; 
mali i wielcy Sędziowie: tajemniczy konspirator —  Aod, zręczny 
władca —  Gedeon, półbarbarzyński wódz —  Jefte, olbrzym
o zbyt czułym sercu —  Samson. A wszystkie biblijne kobiety, 
słabe czy mocne, uległe czy wyniosłe, przedmiot rozkoszy czy 
odblask cnót, które widzimy od Ewy aż do Maryi, od kurtyzany 
Rahaib do prorokini Debory, od odważnej Jahel do Anny, nie
płodnej matki; od tragicznej małżonki Of niego do mądrej żony 
JNTabada, pięknej i rozsądnej zarazem Abigail; od dramatycznej
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Agar poprzez Betsafoeę, Tamar, dziką furiatkę Atalię czy Je- 
zafoel —  "wszystkie jakże podobne do kobiet współczesnych!

A ponad tymi typami ludzkości, będącymi syntezą gwałto
wności męskiej i czaru niewiasty, wzlotów i upadków, stoi Daiwid 
ozdoba rasy ludzi z krwi i kości, przesiąknięty zaczynem Bożym. 
Nie wiadomo co należy bardziej podziwiać w  tym człowieku — 
prawdziwym i wyjątkowym synu prostego lecz wybranego ludu: 
zadziwiające, wprost powodzenie, czy też klęski; czystość jego 
przyjaźni, czy zmysłowość miłości; głębię jego upadków, czy 
szczere, ufne aż do zuchwalstwa, oddanie się miłości Bożej. Przed 
nim wielcy ludzie byli odbiciem pewnych rysów oczekiwanego 
Mesjasza. Po nim dojdą nowe cechy: szlachetność Izajasza, 
porywająca wrażliwość Jeremiasza, zrównoważenie Nehemiasza, 
czy całkowiiite, spokojne i szlachetne poświęcenie się bohaterów, 
którzy wsławili się w  czasie walk machabejskich. Nikt jednak 
nie posiadł w  sobie świętości, dobroci i miłości najwyższej przed 
Tym, który przyjął „podobieństwo ciała grzesznego". Dlatego 
też nie Starotestamentowe postacie są wzorem chrześcijanina, 
ale Słowo wcielone —  Jezus Chrystus.

Ks. Antoni Naumczyk



Ks. dr SZCZEPAN WŁODARSKI

Bnchy religijne XX wieku

HISTORYCZNE TŁO 
KOŚCIOŁA 
NARODOWEGO W USA

T  rzonem społeczeństwa amerykańskiego w  chwili powsta
wania USA w XVIH'wieku (byli' protestanci. W roku ostatecznego 
zwycięstwa Waszyngtona ożyli w  1783 w  kraju tym była .za
ledwie jedna świątynia rzymskokatolicka (w Filadelfii), obsłu
giwana przez duchowieństwo francuskie.

Od powstania Stanów Zjednoczonych religię „papistów“ (jak 
Amerykanie (nazywali rzymskich katolików) reprezentowała 
nieliczna grupa osadników irlandzkich, naturalnych wrogów 
Anglików. Irlandczycy, -chociaż katolicy, cieszyli się zaufaniem 
większości kolonistów amerykańskich, nawet więcej niż Fran
cuzi, wojenni sprzymierzeńcy USA. Przyczyna leżała w  tym, 
że Irlandczycy posługiwali się językiem angielskim i otoczeni 
byli aureolą męczenników narodowych prześladowanych w Ir
landii przez okupantów angielskich. (Manhattan Avro, The Va- 
tican in World Poiitics, N. York 1949, s. 364).

Z rolą i znaczeniem Irlairudczyków oraz ich duchowieństwa 
bardzo liczyła się Kuria rzymska, prowadząca w  USA katolickie 
„misje“ . Wyrazem tego było wysuwanie irlandzkich ducho
wnych na biskupów w USA. Podnoszenie do tej godności księży 
z innych narodowych grup osadniczych (Niemców, Francuzów), 
było raczej wyjątkiem.

Kościół rzymskokatolicki w  USA, jako w  kraju misyjnym, 
podlegał w  Rzymie Kongregacji Propagandy Wiary. Pełne jego 
usamodzielnienie nastąpiło dopiero wi 1908 r., gdy Kuria rzym
ska założyła tam normalną hierarchię z arcybiskupem miasta 
Baltimore na czele. Arcybiskup ten nosił odtąd tytuł prymasa 
Ameryki i zależeć miał bez,pośrednio od papieża w  Rzymie.
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Ta zmiana w  prawnej sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego- 
w  USA nastąpiła w  związku z gwałtownym wzrostem ilościo
wym grupy rzymskokatolickiej w  tym kraju pod koniec X IX -go 
wieku. W dziesięcioleciu 1881— 1890 przybyło, milion, dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy nowych katolików, a w  latach 1891— 1900 
napłynął znowu kontyngent miliona dwustu dwudziestu pięciu 
tysięcy dusz, tak, że w  1900 r. katolicyzm w USA liczył już. 
ok. dwanaście milionów wyznawców. Podczas gdy w  1789 r. 
hierarchią rzymskokatolicka w  USA liczyła jednego biskupa 
w Baltimore, to w  1911 r. było już czterdziestu biskupów, w  tym 
szesnastu arcybiskupów.

Ten żywiołowy rozrost katolicyzmu w USA wiązał się ściśle 
z ruchem imigracyjnym. Gwałtownie rozwijający się przemysł 
amerykański potrzebował rąk do pracy, których było pod do
statkiem w  krajach europejskich, zwłaszcza w  tych, które 
kurczowo trzymały, się starych stosunków feudalnych i broniły 
się przed przemysłem przynoszącym niepokój, zmiany, rewolucje 
społeczne i inne konflikty. Takimi krajami były te, w  których 
religią rzymskokatolicka uchodziła za wyznanie panujące, jak 
np. Austro-Węgry (z polską Galicją), Włochy czy Hiszpania.

OSADNICY POLSCY

Na początku X X  wieku jedną z najliczniejszych grup kato
lickich osadników w  USA stanowili Polacy, nie posiadający 
wówczas swego państwa. Wśród nich agenci biur emigracyjnych 
mieli najłatwiejsze zadanie, gdyż do wyjazdu z Ojiczyzny zmu
szał lich nie tylko głód i bezrobocie, ale i ciężkie warunki, poli
tyczne pod twardymi rządami Obcych' zaborców. Nie były rzad
kością wyjazdy za morze w  ucieczce przed politycznym więzie
niem lub przed służbą wojskową dla cara czy pruskiego kajzera.

W swej masie osadnicy polscy to ludzie prości, półanalfabeci, 
pracowici, ale dający się łatwo wyzyskiwać, nie odgrywający 
żadnej roli w  życiu politycznym i społecznym przybranej Oj
czyzny. Ci spośród, nich, którym zbrzydło nowe życie i przykry 
klimat, a dokuczała tęslmota za swymi nad Wisłą czy Wartą —  
po zarobieniu gotówki potrzebnej do opłacenia powrotnej dro
gi —  wracali do kraju. Inni po wypłaceniu agentowi należności 
za sprowadzenie do Ameryki, znalezienie pracy i kąta do spania, 
szukali lepszych warunków na własną rękę i rozpoczynali 
wędrówkę po Stanach. Znalazłszy odpowiednie warunki, zakła
dali osiedla i dawali im nazwy miast wzięte ze starego kraju.
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Inni pozostali w  dużych 'ośrodkach przemysłowych, jako gor -̂ 
niey, hutnicy, robotnicy portowi.

Chociaż nie wykazywali takiej solidarności narodowej i ko
nieczności współżycia, jak Niemcy czy Irlandczycy, jednak czuli 
(potrzebę zrzeszenia się dla skuteczniejszej obrony praw i m owy 
ojczystej. Stąd dość wcześnie powstały organizacje polskie,, 
mające przede wszystkim cele ubezpieczeniowe na wypadek, 
kalectwa czy śmierci. Było to niezbędne, jako-, że Stany Zjed
noczone nie mają państwowych instytucji ubezpieczeniowych, 
podobnych do polskiego ZUS. Wszystkie wszakże organizacje 
■polskie w  USA nie poprzestawały na zadaniach praktyczno- 
materialnych; do swych staitutów wprowadzały zawsze cele pa
triotyczne, jak podtrzymywanie tradycji narodowych, ducha
i języka polskiego. Takimi organizacjami były: Polski Związek 
Narodowy, Zjednoczenie Polskie Rzymskokatolickie, Związek 
Polek, Macierz Polska, Sokół Polski, Związek Klubów Mało
polskich i in. (Ks. W. A. Borkenhaigen, Polacy w  Stanach Zjed
noczonych, Zwiastun, Warszawa R. I. (XVI) Nr 19(361), s. 283).

Z nielicznymi wyjątkami osadnicy polscy byli gorliwymi wy
znawcami Kościoła Rzymskokatolickiego i jako tacy stanowili- 
cenny nabytek biskupów pochodzenia irlandzkiego zwanych 
przez Polaków Ajryszami. Według statystyki podanej przez 
ówczesnego działacza polonijnego w  USA, ks. Wacława Kruszkę,., 
w 1900 r. mieszkało tu pomad półtora miliona Polaków —  ka
tolików, stanowiących w. niektórych diecezjach wschodnich
i środkowych bardzo poważny odsetek. I tak, zdaniem ks. Krusz
ka, w  diecezji Chicago mieszkało 173 tysiące Polaków, w  diec. 
Buffalo —  70 tys., w  diec. Pitsburg —  58 tys., w  diec. Scran- 
ton — 49 tys., w  diec. Cleveland —  49 tys., w  diec. Detroit — 
48 /tys. W związku z tym amerykański biskup Spalding (w Peorii) 
miał powiedzieć o  Polakach, że „odegrają w  Kościele Katolickim 
w Ameryce świetną rolę, że w  tym kraju rozpocznie się druga, 
historia Polski“ . (Ks. W. Kruszka, Siedem Siedmioleci czyli pół 
wieku życia, t.I, s.394).

AMERYKAŃSKI NACJONALIZM

Sąd biskupa Spaldinga nie był reprezentatywny w  .stosunku 
do całej ówczesnej hierarchii rzymskokatolicki ej w  USA. Dała 
się ona powodować całkiem inną polityką narodowościową, obcą. 
duchowi amerykańskiej konstytucji a zapoczątkowaną oficjalnie
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w 1889 r. przez szowinistyczną organizację „American Protective 
Association". Programem jej była bezwzględna walka z mniej
szościami narodowymi w  USA. Chodziłio jej o  przyspieszenie 
procesu amerykanizacji obcych osadników, by przypadkiem nie 
wzięli góry mad grupą anglosasko-irlandzką.

Na terenie kościelnym akcję wynaradawiania zapoczątkował 
założyciel paulistów, fanatyczny ksiądz Hecker (t 1888) autor 
traktatu „The Churoh and the Age“ (Kościół a stulecie), w  któ
rym domagał się szybkiego przystosowania (akomodacji) wszyst
kich rzymskich katolików do wyjątkowych warunków amery
kańskich. Jego zdaniem Kościołem w USA mają prawo kierować 
tylko duchowni anglosaskiego i irlandzkiego pochodzenia.

Chociaż Kuria rzymska w 1899 r. potępiła niektóre tezy 
ks.Heckera, ideologia szowinizmu cieszyła się poparciem ame- 
rykańskiego episkopatu. Zapewne stąd wypłynął entuzjazm 
arcybiskupa Baltimore, kard. Jamesa Gibbonsa (fl921) do 
przetłumaczenia rzymskiego (łacińskiego) rytuału na język an

gielski. W „The Priest‘s New Ritual" dostojny przedmówca' 
napisał m in. „Wierni wówczas są bardzo zbudowani przy wy
konywaniu obrzędów kościelnych} gdy rozumieją znaczenie 
modlitw".

Godny podkreślenia jest fakt, że w  tych słowach nie było 
najmniejszej zachęty db tłumacżenia rzymskiego rytuału na 
inne języki obok angielskiego —  gdyż praktyka'1 hierarchii 
rzymskokatolickiej wykazała, że było wręcz odwrotnie. Nakai- 
zywano używać po kościołach tylko' rytuału angielskiego, a w y
raźnie zakazywano posługiwać się innymi językami. Arcybiskup 
w  Detroit, Ireland, w  swym przemówieniu do kleryków w 1900-r. 
powiedział: „Zamerykanizujcie nam Polaków, a zrobię was 
biskupami". W tym samym czasie biskupi Eis i Messmer za
bronili w  swych diecezjach używać języka polskiego nie tylko 
po kościołach, ale i w przykościelnych szkołach. Nawet po 
klasztorach dyskryminowano mowę polską. Oto w Stevens Point 
(Wis) przełożona klasztoru, słysząc rozmowę dwóch zakonnic 
Polek w  języku polskim, wykrzyknęła: „Stop that horse lanr 
guage"! (Zaprzestańcie tej obrzydliwej mowy). Przypominało 
to Polakom pruską czy carską niewolę w  dalekiej Europie.

ROZDZIAŁ KOŚCIOŁA OD PAŃSTWA
Do zadrażnień na tle językowym doszły jeszcze nadużycia 

kleru natury gospodarczo-finansowej, o jakich Polacy w  Oj
czyźnie swej nie mieii pojęcia.
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Wiadomo, że Konstytucja amerykańska z 1780 i 1791 r. usta
liła całkowity rozdział spraw religijnych od spraw państwowych. 
Państwo amerykańskie nie interesowało siię, w  co jego obywa
tele wierzą i skąd biorą fundusze na propagowanie i utrzymy
wanie kultu religijnego. Tak było z większościowymi wyzna- 
aiami ewangelickimi, tak też być musiało z małym Kościołem 
rzymskokatolickim. Więc sprawą budowy kościołów, religijnego 
wychowania dzieci i utrzymania duchowieństwa musiały zająć 
się gminy wyznaniowe we własnym zakresie. Wyznania pro
testanckie nie odczuwały tych trudności tak dotkliwie jak 
rzymskokatolickie, gdyż u nich do życia kościelnego byli wcią
gnięci wszyscy wierni, natomiast parafią rzymskokatolicką 
zawiadywał tylko ks>ądz i tylko on musiał sobie organizować 
materialne procki niezbędne dla życia parafii.

W ślad za taką sytuacją szły różnego rodzaju nadużycia 
rzymskokatolickich duszpasterzy. Najczęściej dały o sobie znać 
walki o  wiernych. Ta parafia była bogatsza, która miała więcej 
dusz. Stąd wielkim nieszczęściem dla proboszcza był podział 
jego parafii na dwie lub więcej gmin wyznaniowych dokonany 
według narodowości.

Wspomniany już działacz polonijny ks. Kruszka opisał tego- 
rodzaju wałki, w  których sam ibył stroną atakowaną i ataku
jącą. Pierwszą parafię otrzymał w  małej mieścinie Ripon, gdzie 
dotychczas była jedna parafia. Podzielono ją na dwie tak, że- 
Irlandczycy należeli nadal do „św. Patryka", Polacy zaś mieli 
,,św. Wacława". Inne, mniej liezne 'narodowości mogły wybrać 
jedną z tych parafii, ale po dokonaniu wyboru i zapisaniu się 
do ksiąg parafialnych nie wolno już było się cofać i prze
chodzić do innych parafii. Obydwaj rzymskokatoliccy dusz
pasterze ostro rywalizowali, lecz nie w  podnoszeniu poziomu 
etycznego swych wiernych. Walczyli o  większe dochody zwią
zane z liczbą zarejestrowanych dusz.

Ale (rejestracja to dopiero początek zapewnienia sobie do
chodów. Należało pilnować, by parafianie uczęszczali do koś
cioła, gdzie łatwiej było ściągać od nich należności. Stąd pie
niądz był najczęstszym tematem proboszczowskich kazań, 
a nawet pouczeń y? konfesjonale. Ks. Kruszka wprost ogłosił* 
że nie da rozgrzeszenia wiernemu, który nie uiścił kościeinego- 
podatku.

Bardziej przedsiębiorczy duszpasterze organizowali przed 
kościołami sprzedaż biletów wstępu np. przy okazji ślubów lub
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chrztu, względnie urządzali w  kościołach lub salach parafial
nych różnego rodzaju imprezy dochodowe.

PRAWO BALTIMORSKIE
Najważniejszym zadaniem każdej nowej parafii jest zbudo

wanie świątyni. Należy zakupić plac i rhateriały budowlane, 
zapłacić robotników, a gdy stanie kościołek lub kaplica, należy 
się troszczyć o  dobre utrzymanie budynków.

W USA wszystkie koszty związane z postawieniem świątyni 
pokrywali parafianie, co nie znaczyło, że oni byli jej właści
cielami. Drugi Synod Baltimorski w  1884 r. postanowił, że 
cały majątek parafialny nagromadzony pracą wiernych, jest 
własnością biskupa ordynariusza danej diecezji. Podobne za
sady obowiązywały również w  Europie, lecz w  specyficznie' 
odmiennych warunkach amerykańskich przybrały charakter 
krzywdzący wiernych w  poszczególnych parafiach, w  których 
przeważał element imigracyjny, obcy biskupom irlandzkim.

Na podobne krzywdy byli szczególnie wrażliwi osadnicy 
polscy, cierpiący z powodu przemocy zaborców w  Ojczyźnie. 
Jeżeli proboszcz parafii polskiej był Polakiem i szanowanym 
kapłanem, nie odczuwano ciężaru kanonów baltirnorskich. 
Inaczej się działo, gdy proboszczem Polaków był Niemiec, 
Irlandczyk lub Włoch, względnie, gdy proboszcz —  Polak nie 
zdołał sobie zyskać zaufania parafian, lecz wręcz z nimi wal
czył. Katolicy polskiego pochodzenia zwracali się wówczas do 
biskupa z prośbą o  zmianę proboszcza i stawiali różnego ro
dzaju wymagania, by wypadki zadrażnień już się nie powtó
rzyły. Ale biskup —  zawsze obcokrajowiec dla Polaków — 
przeważnie stawał po stronie wypędzanego proboszcza i nie 
zamierzał liczyć się z żądaniami wiernych. Oburzeni parafianie 
okupowali! świątynię, by wymusić ustępstwa, lecz wówczas 
biskup przywoływał na pomoc policję, ażeby broniła praw bis
kupa do- majątku kościelnego. Zbuntowani parafianie albo 
godzili się po jakimś czasie z przemocą i baltimonskimi pra
wami, albo zrywali z „aryjskim" biskupem, budowali nową 
świątynię i prosili- któregoś z polskich patriotycznie nasta
wionych księży, by im przewodził jako ich duszpasterz, nieza
leżnie od . hierarchii rzymskokatolickiej. - Tak powstawały 
parafie niezależne. Jedną z nich była - niezależna parafia 
w  Scranton, założona przez ks. Franciszka Hodura.

Ks. Szczepan Włodarski
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SUGESTIE PROTESTANCKICH 
OBSERWATORÓW SOBOROWYCH

Pastor Ermarmo Roston, przewodniczący Federacji Kościołów Protestan
ckich we Włoszech urządził przyjęcie dnia 18 października dla prote
stanckich obserwatorów^delegatów ma II Sobór Watykański w  sali fakul
tetu teologicznego w  Rzymie. Po przedstawieniu trudnej sytuacji wyznań 
ewangelickich w  morzu katolicyzmu rzymskiego we Włoszech pastor 
Roston zwrócił uwagę zebranych ma sprawę jedności chrześcijaństwa, 
zaznaczając, że jedność za wszelką cenę, oparta na racjach strategii 
dyplomatycznej, przypadkowości prestiżu, może toyć raczej zamętem 
i pomieszaniem;, aniżeli jednością w  Chrystusie.

Profesor Oscar Cullmann z uniwersytetu w  Bale w  Paryżu, zaproszony 
na sobór indywidualnie wyraził się o  soborze w  sposób następujący:

„Nie należy zapominać, że dialog między teologami rzymskimi i nami 
rozpoczął się od dialogu między biblistami. Dlatego jeśli Sobór pragnie 
nas połączyć, to będzie to uzależnione od tego, w  jakiej mierze jego de
cyzje będą oparte o Biblię". Prof. Cullmann dodał, że próbą zbliżenia 
i pojednania Kościoła rzymskiego z innymi Kościołami oddzielonymi od 
Rzymu będzie jego stosunek do tych Kościołów w  Italii, gdyż łatwiej żyć 
w  przyjaźni na odległość, aniżeli żyć z tymi, z którymi stykamy się na 
co dzień, w  bezpośrednim obcowaniu.

Bardzo przychylnie wyraził się o Soborze prof. K. E. Skydsgaard 
z Kopenhagi, delegat Światowej Federacji Luterskiej. „Jesteśmy zapro
szeni — mówił — na II Sob. Wat. jako obserwatorzy. Proszą nas, abyśmy 
otwarcie krytykowali, wyrażali swe poglądy pozytywne lulb. negatywne, 
dołączali swe komentarze na temat „schematów”1 soborowych. (...) 
Świadczy to o wielkimi zaufaniu do nas, świadczy o  tym, że zaczynamy 
razemi iść naprzód. Nie może więc być to droga izolacji i samej nega
tywnej polemiki. Pan Bóg nie wzywa nas, abyśmy zaniedbali prawdę 
nam powierzoną, lecz pragnie też abyśmy próbowali iść razem', pomimo 
trudności, ucząc się jedni od drugich (...). Nie wiemy, dokąd nais zapro
wadzi ta droga. (....) Jeśli Bóg zadecyduje, może stać się coś, czego nie 
możemy jeszcze przewidzieć'1. (S.O.E. P.I — 39/62). .
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PROBLEMATYKA LITURGICZNA 
NA II SOBORZE WATYKAŃSKIM

Przez cały październik aż do połowy 'listopada ub. roku trwały na II 
Soborze Watykańskim ożywione deibaty, poświęcone zagadnieniom litur
gicznym. Najwięcej czasu poświęcono sprawie wprowadzenia do liturgii 
języka narodowego, albo inaczej: języków żywych1, języków lokalnych. 
Za zniesieniem łaciny, a: wprowadzeniem języ'ka żywego opowiadali się 
biskuipi japońscy, azjatyccy, afrykańscy, południowoamerykańscy, indyj
scy. Biskupi afrykańscy przygotowali nawet — na wspólnym zebraniu 
w hotelu Cezare Augusto — deklarację, domagającą się wprowadzenia 
języków lokalnych do liturgii. Biskupi indyjscy z kard. Graciasem na 
czele podkreślali, że język łaciński jest diafragmą oddzielającą wiernych 
od celebransa. Dwaj ojcow ie soboru z Kościoła Wschodniego, przeciwni
cy łaciny, demonstracyjnie przemawiiali po francusku podczas obrad 
kongregacji generalnych. Jednym z nich był patriarcha Antiochii, Ma- 
ximos IV. Przestarzałość łaciny, jako języka martwego, uwidoczniła się 
tym jaskrawiej, że biskupi różnych narodowości różnie łacinę wymawia
ją. Prawie nikt nie rozumie Anglików, a tym ibardziej Amerykanów 
przemawiających swoistym slangiem. I tak nikt nie zrozumiał kard. 
Spellman‘a, który bronił łaciny łaciną „amerykańską". Jednakże wielu 
ojców  Soboru, zwłaszcza z krajów europejskich, wypowiedziało się za 
utrzymaniem łaciny, jako języka „jedności Kościoła" W ten sposób, już 
na początku obrad soborowych starły się ze sobą dwa stronnictwa: kon
serwatystów i progresistów.

Oprócz zagadnienia języka liturgicznego ojcow ie soboru omawiają 
równocześnie cały szereg innych zagadnień liturgicznych, jak np. spra
wę reformy brewiarza, rotacji tekstów biblijnych we Mszy św., reformy 
kalendarza, udzielania Komunii św. pod dwoma postaciami, dopuszczenie 
w liturgii rytów regionalnych’, konieczności przystosowania liturgii do 
mentalności współczesnego człowieka dtp.

GRECKI TEOLOG PRAWOSŁAWNY KRYTYKUJE 
NIEOBECNOŚĆ OBSERWATORÓW PRAWOSŁAWNYCH 

NA SOBORZE

M. Ilamihar, prof. teologii w  Atenach uważa fakt niewysłania przez 
Grecki Kościół Prawosławny obserwatorów na Sobór za „niewybaczalny 
błąd historyczny ". Konsekwencją tego błędu jest „ironia całego świata 
chrześcijańskiego11. Sprawa jest tym toardaiej poważna i tragiczna — 
pisał prof. Hamihar — że Kościół Prawosławny Rosji zmienił swą takty
kę i politykę. Należało to przewidzieć, a nawet jeszcze po rozpoczęciu
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Soboru mógł zarówno patriarchat ekumeniczny, jak też Kościół grecki 
•wysiać obserwatorów. W zakończeniu artykułu opublikowanego w  dzien
niku „To Vima“, profesor stwierdził: „Zostaliśmy więc sami i możemy 
cieszyć się naszą ortodoksją i ekumeinicznością, dowiadujemy się o  tym, 
co  się dzieje z dzienników, że inne Kościoły zajęły miejsce, które bezs
przecznie należało do nas, że ci dzielni chrześcijanie (kroczą odważnie 
i pewnie naprzód, zostawiając poza sobą tych, którzy ciągną się niezde
cydowanie. (S.OE. P. I — 39/62).

WSPÓLNA BUDOWA KOŚCIOŁÓW -W HOLANDII

W mieście Son w  Holandii, katolicy i protestanci rozpoczęli budowę 
świątyń w tym samym czasie, zbierając na ten cel ofiary wśród wier
nych. Po paru miesiącach zadecydowali, alby z;b,ierać pieniądze na jeden 
fundusz, (któremu dano nazwę: „Dwa domy dla jednego Pana“ . Pod ko
niec tej wspólnej kampanii, dwie społeczności wyznaniowe zebrały się 
w dniu Reformacji (31 paźdz.) na dyskusję między kapłanem katolickim 
i pastorem.

KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI I KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY 
DĄŻĄ DO ZJEDNOCZENIA

Arcybiskup dr A. Rinkel (Utrecht) jako- przewodniczący konferencji 
biskupów oraz biskup dr U. Kury (Bem) z polecenia międzynarodowej 
konferencja starokatolickich biskupów złożyli wizytę oficjalną ekume
nicznemu Patriarsze Konstantynopola i honorowemu prymasowi Kościo
ła prawosławnego, Athenegorasowi I, w  dniach od J28 marca do 
4 kwietnia 1962 r. w Stambule. Celem tej oficjalnej wizyty było omawia
nie kwestii połączenia Kościoła Prawosławnego Wschodu z Kościołem 
Starokatolickim Zachodu. Biskupom towarzyszył dr P. J. Maan, prof. 
starokat. teologii w  Utrechcie. Było to ipierwsze w historii oficjalne 
spotkanie między najwyższymi przedstawicielami Kościoła Prawosławne
go i Starokatolickiego.

(AKID)

BISKUP STAROKATOLICKI Z WIZYTĄ W ANGLII

Na zaproszenie arcybiskupa z Canterbury i prymasa honorowego Ko
ścioła Anglikańskiego dr Michała Ramseya, udał się biskup starokato
licki w  Niemczech, Jan Józef Demmel (Bonin) z wizytą oficjalną do Ko
ścioła Anglikańskiego w  dniach od 6 do 12 lipca 1962 r. W czasie swojego 
pobytu w  Anglii biskup Demmel. byl urzędowym gościem Prymasa Ko
ścioła Anglikańskiego. Przyjęcie odbyło się w  bardzo serdecznej atmo
sferze i dało biskupowi Demmelowi możność zapoznania się z życiem
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kościelnym w Anglii. Obie strony stwierdziły zgodność poglądów w kwe
stiach ogólnoświatowego chrześcijaństwa. Poza tym bp. Demmel stwier
dził ogromne wysiłki w unowocześnieniu metod duszpasterskich, którymi 
Kościół Anglikański stara się dostatecznie oddziaływać na zdobycie dzi
siejszego człowieka i zdobyć go dla nauki chrześcijańskiej. W serdecz
nych słowach podkreślił arcybiskup z Canterbury kilkakrotnie, jak bar
dzo mu zależy na pogłębieniu wzajemnych stosunków midzy obu Kościo
łami. Omawiano rówinież możliwość regularnej wymiany studentów teo
logii obydwu Kościołów.

(AKID)

KARDYNAŁ AŁFRINK ZŁOŻYŁ WIZYTĘ 
STAROKATOLICKIEMU ARCYBISKUPOWI Z UTRECHTU

Dnia 2 liipca 1962 r. rzymskokatolicki arcybiskup z Utrechtu Bernard 
Kardynał Alfrink złożył wizytę starokatolickiemu arcybiskupowi Utrech
tu i honorowemu prymasowi starokatolickiego Kościoła dr Andrzejowi 
Rinkelowi, składając mu życzenia z okazji jego srebrnego jubileuszu 
biskupiego. Wizyta upłynęła w serdecznej atmosferze. (AKID).

PATRIARCHA ALEKSIEJ 
ODZNACZONY ORDEREM CZERWONEGO SZTANDARU

PRACY

Prezydium Rady Najwyższej ZSRR odznaczyło patriarchę Moskwy 
i Wszechirosji Aleksieja orderem Czerwonego Sztandaru Pracy z okazji 
85 rocznicy urodzin i za jego działalność patriotyczną w walce o pokój.

(PAP)
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