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„Posłannictwo” W A R S Z A W A

Ks. bp MAKSYMILIAN RODE

BUDOWA KATOLICKIEGO 
ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO

O  koło r. 62 św. Łukasz, trzeci ewangelista, w rozdziale V III 
przez siebie pisanej Ewangelii zamieszcza następującą, piękną 
■a treściowo przebogatą scenę.

W YSZEDŁ SIEWCA...

,,A gdy się zgromadziła rzesza wielka i  z miast zdążali do Niego 
’(tzn. do Pana Jezusa), mówił w przypowieści: Wyszedł siewca rozsiewać 
ziarna swoje. A  gdy siał, jedno padło przy drodze. I  zdeptane jest, 
a ptaki niebieskie wydziobały je. A  drugie padło na grunt skalisty, 
a wzeszedłszy uschło, gdyż nie miało wilgoci. A  inne padło między ciernie, 
a ciernie wzrosły wespół z nim  i przygłuszyły je. A  inne jeszcze padło 
na ziemię, na rodzajną i gdy wzrosło, wydało płon stokrotny. To mówiąc 
■wołał: K to  ma uszy ku słuchaniu niechaj słucha. Pytali Go tedy ucznio
w ie Jego, co by to była za przypowieść. A  On im  rzekł: Wam dane jest 
■poznać tajemnice królestwa Bożego, innym zaś przez przypowieści, aby 
„ patrzyli, a nie u jrze li i usłyszełi, a nie zrozum ieli“ . (Iz. 6, 9).



2 KS. BP. M. RODE

„Taką zaś jest przypowieść: Z IA R N E M  JEST SŁOW O BOŻE. Przy  
drodze są ci słuchacze, do których potem. przychodzi szatan i  porywa 
słowo z serca ich, aby uwierzywszy, nie byli snadż zbawieni. A  na 
gruncie skalistym są ci, którzy posłyszawszy, z radością przyjmują  
słowo. A le  ci korzenia nie mają, wierzą do czasu, a w chw ili próby 
ustępują. To znowu, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy 
posłyszeli, ale odchodząc, przez troski, bogactwa i rozkosze życia są 
przygłuszeni i nie przynoszą owocu. K tóre jednak upadło na ziemię 
dobrą, oznacza słuchaczy w dobrym i szczerym■ sercu zachowujących 
słowo, którzy w wytrwałości owoc przynoszą“. (w. 4—15).

O jakie to .,słowo“ i o jaki to ,,owoc“ — idzie?

SŁOWO BOŻE -  N A U K A  KOŚCIOŁA

Ewangelista pisze: „Słowo Boże“ . Za czasów pobytu Chry
stusa na ziemi było to przede wszystkim słowo, czyli nauka 
Pana Jezusa. Po Jego śmierci krzyżowej to „słowo“ , czyli naukę 
Bożą, Chrystusową głosi Urząd Nauczycielski Kościoła. Wpierw 
Apostołowie, a potem ich następcy — biskupi.

Pod ich zwierzchnictwem i w zależności od nich głoszą ją 
kapłani. I chociaż już niemal 2.000 lat upływa, nauka ta w  swej 
istocie się nie zmieniła, chociaż Kościół administracyjnie po
dzielił się. „Słowo Chrystusowe1' pomnożyło się w  wyrazach, 
w  broszurach, księgach — prawda pozostała ta sama.

ŹRÓDŁOW A PR AW D A

Mianowicie: „Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszyst
kiego serca swego, ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkich 
sił swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego'-'. (Mat. X X II, 
37—40).

Ponad wszystkim — Bóg! On jest dla wierzącego A lfą  i Ome
gą! On i On tylko może być przedmiotem najwyższej i wyłącz
nej miłości; On jest dlań najwyższą normą moralności! W świe
tle dopiero tego pełnego skierowania się do Boga i uczynienia 
Go ośrodkiem swojego życia można i trzeba formować miłość 
ku sobie, a w  równej mierze ku bliźnim. Więc też miłość 
potrójna: Boga, siebie i bliźnich — to źródłowa prawda nauki 
Bożej, Chrystusowej. Według niej ukształtowane życie czło
wieka — katolika wygląda mniej więcej następująco:
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ŻYCIE  W EW NĘTRZNE C ZŁO W IEKA WEDŁUG N A U K I BOŻEJ

Wypełniając treść przykazań Bożych i kościelnych z miłości 
ku Bogu i przy Jego pomocy unikam zła, czyli grzechu. W y
zbywam się upadków moralnych, grzechów śmiertelnych — 
oczyszczam się (w ascetyce droga ta zwie się oczyszczająca). 
W  tej pracy oczyszczającej są mi pomocne cztery cnoty kardy
nalne: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie — 
zwłaszcza roztropność.

Wreszcie, o ile byłem w  grzechu, przez żal i Spowiedź św. 
jednam się z Bogiem, zdobywam łaskę uświęcającą. Staję się 
dzieckiem Boga, tym dzieckiem, którym po raz pierwszy stałem 
się przez Chrzest św. Wspomagają mnie stale łaski uczynkowe 
w  postaci rozlicznych natchnień, dobrych okazji, przykładów 
itp.

Przez wyzbycie się grzechów ciężkich — co poza łaską Bożą 
wymaga hartu woli — nabieram pewnej duchowej sprawności. 
Uodparniam się na ataki zła. Uwalniam się od licznych drob
niejszych upadków i niedoskonałości, grzechów powszednich. 
A  kiedy tak trwam w  łasce uświęcającej, wszystkimi swoimi 
uczynkami, zwłaszcza częstą Komunią św. i korną modlitwą, 
jak również jałmużną, pomnażam w  sobie to życie Boże, 
a nawet zdobywam zasługi, tzn., że uczynki moje dobre Bóg 
łaskawie jakoby dodatkowo wynagradzać raczy. Razem z łaską 
uświęcającą Bóg wlewa do duszy cnoty nadprzyrodzone, więc 
wiarę, nadzieję i miłość, które przez trwanie w  łasce bogacą 
nasze życie wewnętrzne, a równocześnie uszlachetniają nasze 
naturalnie dobre czyny (również cnoty przyrodzone, kardynal
ne), podnosząc je do porządku nadprzyrodzonego. W  tym stanie 
człowiek wierzący, utrwaliwszy swój miłości pełen stosunek do 
Boga, poczyna Boga i Jego świat coraz jaśniej rozumieć i w  nim 
smakować (jest to tzw. w  ascetyce droga oświecająca). Sprawy 
niezrozumiałe dla grzesznika, jemu stają się nie tylko jasne, ale 
pełne są słodyczy i rozkoszy. Nawet cierpienie traci swe kolce. 
I  tu rozpoczyna się świętość, rozpoczyna się trzeci etap życia 
człowieka, kierującego się wskazaniami „słowa Bożego“ , nauki 
Chrystusowej. Tu dopiero w  pełni poczyna dojrzewać owoc
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rzuconego przez Chrystusa ziarna na glebę duszy ludzkiej. 
Dusza poczyna się już tu na ziemi łączyć z Bogiem (droga 
jednocząca). A  równocześnie będąc przez dłuższy czas w  łasce 
uświęcającej, pozbawiona braków i niedoskonałości, przyozdo
biona cnotami, stwarza tym samym świetnie podatne podglebie 
pod działanie Ducha Św. Do i tak nadzwyczajnych owoców 
łaski uświęcającej, dochodzą jeszcze dary Ducha Św., miano
wicie mądrości, rozumu, rady, męstwa, wiedzy, pobożności i bo- 
jażni Bożej. Pod wpływem ich działania człowiek wierzący pa
trzy na świat, swoje życie i cel swojego ziemskiego pielgrzy
mowania zupełnie inaczej, patrzy — o ile tak powiedzieć mo
żna — okiem Bożym. Nie tylko Boga i Jego sprawy kocha, 
w  nich smakuje, ale rozumie je. Nie tylko chętnie znosi cier
pienia, ale Boga prosi o nowe utrapienia, o cięższe krzyże, 
byleby zdobyć więcej zasług nadprzyrodzonych, a tym samym 
powiększyć swoją ku Bogu miłość. To życie świętych, których 
często z powodu ich mocnego zjednoczenia z Bogiem i innego 
patrzenia na sprawy ziemskie nie rozumiemy. Oni są już na 
skraju nieba, a my, którzy ich nie rozumiemy, za bardzo pełza
my po ziemi.

A le  działanie Ducha Sw. na duszę, która Bogu się już całko
wicie oddała, daje coraz nowe łaski, coraz obfitsze są dla niej 
owoce „słowa Bożego11. O nich pisze św. Paweł w  liście do Ga- 
latów: „A  owocem Ducha jest miłość, weseie, pokój, cierpliwość, 
dobrotliwość, dobroć, nieskwapliwość, cichość, wiara, skromność, 
wstrzemięźliwość, czystość11 (V, 22-23). Owocem też działania 
Ducha Sw. jest zrozumienie i urzeczywistnienie z radością tre
ści ośmiu błogosławieństw, które Pan Jezus ogłosił w  Swoim 
kazaniu na górze: „A  widząc Jezus rzesze, wstąpił na górę i gdy 
usiadł, przystąpili ku Memu uczniowie Jego. A  otworzywszy 
usta Swoje, nauczał ich mówiąc:

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo 
niebieskie.

Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemięL 

Błogosławieni którzy plączą, albowiem oni będą pocieszeni.
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Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem 
oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni pokój czyniący, albowiem synami Bożymi będą 

nazwani.
Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedli

wości, albowiem ich jest królestwo niebieskie. 
Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześlado

wać was będą i ze względu na Mnie wiele złego mówić 
będą kłamliwie przeciw wam.

Radujcie się a weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest 
w niebiesiech (Mat. V, 1-2).

Oto jak najbardziej skrótowo ujęta budowa życia wewnętrz
nego według wskazań słowa Bożego, które równocześnie udo
skonala, ubogaca i usprawnia wszelkie inne dziedziny życia 
i działania człowieka, od jego spraw czysto osobistych do 
społeczno-publicznych, od spraw oświaty powszechnej do zajęć 
najbardziej materialnych. Oto proces rozwojowy ziarna nauki 
Bożej, ziarna rzuconego na podatną glebę duszy. Oto owoc: 
MIŁOŚĆ, WESELE, POKÓJ.

ISTO TA  DOSKONAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Człowiek żyjący według takiego schematu, człowiek kieru
jący się świadomie czy podświadomie tymi regułami, staje się 
uczestnikiem doskonałości chrześcijańskiej i postępuje w  niej 
stale. Przy czym istotą doskonałości chrześcijańskiej jest -  jak 
już stwierdziliśmy — miłość: miłość aktualna, wyrażająca się 
w  sumiennym pełnieniu obowiązków swego stanu i modlitew
nym wznoszeniu myśli do Boga od czasu do czasu (np. rano, 
wieczorem), oraz miłość habitualna, streszczająca się w  pełnym 
i trwałym nastawieniu duszy na Boga. Wszystko co czynię, 
a czynię tylko to, co się zgadza z wolą Bożą, czynię na większą 
Jego chwałę. Spełnia się to, co powiedział św. Paweł: „Ży ję  
ja, już nie ja, żyje we mnie Chrysibus“ (Gal. II, 20).

Ks. Bp Maksymilian Rode
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A P O K A L I P S Y  
ŚWIĘTEGO PIOTRA 
I ŚWIĘTEGO PAWŁA

Jakkolwiek do kanonu Nowego Testamentu weszła jedna 
tylko apokalipsa, Apokalipsa św. Jana, to przecież wiadomo 
powszechnie, że rodzaj literatury apokaliptycznej w  okresie od 
pierwszego wieku przed Chrystusem do drugiego po Chrys
tusie był bardzo rozpowszechniony. Spotykamy się w  tym 
czasie z licznymi apokalipsami tak Starego jak i Nowego Testa
mentu. Do niniejszej publikacji wybieramy dwie apokalipsy 
przypisywane dwom apostołom: Piotrowi i Pawłowi.

A P O K A L IP S A  Sw. P IO TR A

Do końca X IX  w. Apokalipsa Piotra znana była jedynie 
z kilku cytatów Klemensa z Aleksandrii. Jednak w  1886 r. w  gro
bowcu w  Akhmin (Górny • Egipt) odnaleziono jej fragment 
greoki razem z  fragmentem Ewangelii Piotra. Apokalipsa ta 
wydaje się bardzo stara, prawdopodobnie z połowy II w. Całość 
podana jest jako objawienie dane przez Chrystusa Piotrowi., 
który przekazuje je uczniowi swojemu Klemensowi z Rzymu.

Można w  niej rozróżnić 6 części: Przyjście Chrystusa na 
końcu świata, i zmartwychwstanie umarłych, Sąd Ostateczny, 
męki grzeszników, opis nieba, miłosierdzie Chrystusa w  sto
sunku do ludzi, przepisy tyczące się świąt chrześcijańskich. 
(P feiffer R.H., History of N.T. Times an Introduction to the 
Apocrypha, New York 1949, 37, 93, III).
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Oto jak się przedstawia ramowa treść Apokalipsy św. Piotra 
wg tekstu etiopskiego. Po krótkim wstępie Apostołowie zapy
tują Chrystusa siedzącego na Górze Oliwnej o znaki zapo
wiadające Jego przyjście i koniec świata. Chrystus odpowiada 
tymi słowy: „Baczcie, aby was w  błąd nie wprowadzono, 
abyście nie ulegli zwątpieniu i abyście innym bogom nie słu
żyli. Wielu pojawi się w imię Moje mówiąc: jam jest Chrys
tus. Nie ufajcie im i nie zbliżajcie się do nich. Zaiste, przyjście 
Syna Pańskiego jest niewiadome. A le jako błyskawica w y
chodzi od wschodu słońca i Ukazuje się aż na zachodzie, tak Ja 
też przyjdę na obłokach niebieskich... Przyjdę w  Mojej chwale 
jaśniejąc siedem razy więcej niż słońce... ze wszystkimi świę
tymi i aniołami moimi, a Ojciec Mój włoży Mi koronę na skro
nie, abym sądził żywych i umarłych i abym oddał każdemu 
według uczynków jego“ . (por. Mt. 27).

Dalej Chrystus przypomina Piotrowi, że drzewo figowe to 
dom Izraela. „Zaprawdę powiadam wam, kiedy gałęzie jego 
zazielenią się w  dni ostatnie, przyjdą fałszywi mesjasze i mó
wić będą w  obietnicach swoich: jam jest Chrystus, który przy
szedł na ten świat...“  (por. Mt 24, 32).

Następnie Chrystus pokazuje św. Piotrowi po prawicy dusze 
wszystkich stworzeń, a po lewicy obraz, który się dokona 
w  Dzień Ostateczny' Widzimy podział na sprawiedliwych 
i grzeszników. Co się tyczy tych ostatnich, którzy zaniechali 
wiary i żyli według swego widzimisię tak mówi: „Spadną na 
nich deszcze ogniste. Nastaną mroki i ciemności, które pokryją 
i przysłonią świat cały. Wody przemienione będą i obrócą się 
w  rozżarzone węgle. Wszysitko co jest w  nich spłonie... Duchy 
trupów podobne będą ogniowi i  ogniem się staną na rozkaz 
Pana... Gniew ognia straszliwego dosięgnie synów człowie
czych. Płomienie niegasnące, ścigając ich, przywiodą ich na sąd 
gniewu, w  ognistej rzece, która nie gaśnie i płynąć będzie roz
palona" (por. II list św. Piotra III, 7— 10).

Autor z lubością zaczyna wyliczać męki przewidziane dla 
różnych kategorii grzeszników. Opis ich jest monotonny i bar
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dzo materialny. A  więc winnych pożerać będą dzikie bestier 
toczyć będą robaki, będą paleni, dręczeni przez czarty, aż przy
znają, że słuszna ich spotkała kara; zaś sprawiedliwi wejdą do 
królestwa wiecznego.

Z kolei mówi Chrystus do Piotra: „Pójdźmy na Górę świętą-'. 
Piotr widzi jakoweś postacie ale nie może podnieść oczu na 
oblicze żadnego z mężów; nic na świecie do tego porównać się 
nie da... sylwety ich jaśniały bardziej niż kryształ. Piotr zapy
tuje: „Panie mój, kimże oni są“ ? A  Jezus odpowiada: „To Moj
żesz, Eliasz, Abraham, Izaak, Jakub, a także inni ojcowie spra
wiedliw i". Zanim jednak przebrzmiała odpowiedź, już Piotr 
widzi raj otwarty. Rzecze mu Pan: „Widziałeś rzeszę Ojców?
—  Oto cześć i chwała tych, kitórzy kierowali się moją spra
wiedliwością". Piotr zwraca się do Jezusa i mówi: „Panie mój, 
jeśli chcesz uczynię tu trzy przybytki, Tobie jeden, Mojżeszowi 
jeden i Eliaszowi jeden“ . Odpowiedział mu Pan zagniewany: 
„Szatan bój ci wytoczy, przyćmi rozum twój, dobra tego świata 
zwyciężą cię. Niech w  końcu otworzą się twoje oczy i uszy: 
jeden jest tylko przybytek, a nie .postawiła go ręka człowieka, 
tylko Ojciec niebieski postawił go dla mnie i wybranych Mo
ich". Wtedy dał się słyszeć głos: „Ten jest Syn mój miły 
w którym sobie upodobałem", (por. Mt. 17, 1— 8; II list św. 
Piotra, 1, 16— 18).

Pochłonięty widokiem nieba Piotr dostrzega jak straszny los 
dzielą grzesznicy. Gdy wreszcie zdaje sobie sprawę z ich cier
pień, wstawia się za nimi i  prosi Chrystusa o litość. Przypomina 
Chrystusowi, że Ojciec Niebieski poruczył Mu cały sąd nad 
Niebem i ziemią, jak powiedziane jest: „Ojciec nie osądzi ni
kogo, ale poruczy sąd Synowi swemu, aby wszystkim, 'którzy 
w  Niego uwierzą Syn dał żywot wieczny w  królestwie niebies
kim". Zbawiciel odpowiada: „Pierwsze objawienie które ci od
słoniłem, czy dość jest jasne dla ciebie? Wolno ci nie pojmować 
umysłem odpowiedzi na to, o coś pytał. Nie trzeba jednak abyś 
wyjaw ił grzesznikom to, co słyszałeś, żeby nie brnęli głębiej 
w  zibrodnie i grzechy". Tutaj Piotr długo płacze. Odpowiedź
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przypisywana Chrystusowi jest bardzo rozwlekła i częściowo 
powtarza to co już było powiedziane. A  jednak wydaje się za
wierać obietnicę, że ostatecznie grzesznicy zostaną zbawieni. 
Powtarza się również nakaz, aby Piotr nie szerzył tej dziwnej 
nauki o miłosierdziu w  obawie, że ludzie grzeszyliby coraz 
bardziej.

Jak słusznie zauważył M.J. Lagrange (Le Judaisme avant 
Jezus Christ, Paris 1931) dominuje w  powyższym apokryfie 
myśl eschatologiczna o tendencyjnym zabarwieniu mającym na 
uwadze dobro człowieka, który chociaż utracił łaskę Bożą, to 
jednak ma nadzieję, że Bóg się nad nim zlituje i nie zostawi go 
na pastwę potępienia. Wstawianie się Piotra za grzesznikami 
i końcowy fragment przynoszący zakaz opowiadania komu
kolwiek tego co Piotr widział są aż nadto wymownym dowo
dem na poparcie powyższego twierdzenia.

A P O K A L IP S A  SW. P A W Ł A

Nieco inaczej ma się rzecz w  Apokalipsie św. Pawła. Apoka
lipsę tę znamy w  greckiej przeróbce, która sama określa czas 
swego powstania na koniec IV  w. Zachowały się z niej różne 
przekłady, z których najlepsze i najkomletniejsze jest tłuma
czenie łacińskie dokonane ok. r. 500. Tekst grecki podstawowy 
mógł powstać około połowy III w.

Anioł oprowadza Apostoła kolejno po raju i piekle: opis 
piekła przypomina Apokalipsę Piotra. Apokalipsa wywarła wielki 
wpływ na twórczość średniowiecza: z niej Dante zaczerpnął 
natchnienie do Boskiej Komedii. Uwydatniona jest w  niej nauka
o aniołach stróżach, tak modna w  średniowieczu. Można w  niej 
również znaleźć potwierdzenie wierzeń synagogi przejętych 
przez niektórych średniowiecznych autorów, jakby w  niedzielę 
męki potępionych łagodniały na pamiątkę zmartwychwstania 
Chrystusa (oczywiście synagoga ten przywilej łączyła z dniem 
szabatu).

Apostoł widzi, że rodzaj ludzki grzeszy. Każdy człowiek ma 
swego anioła stróża, który wieczorem, gdy tylko słońce zajdzie, 
idzie pokłonić się Panu Bogu i ofiarować Mu czyny ludzkie
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dobre lub złe. Dlatego św. Paweł wzywa wszystkich, by chwalili 
Boga nieustannie przez wszystkie dni swego żywota, gdyż 
wszystkie czyny zanoszone są przed tron Boży.

Aniołom, którzy przynoszą dobre uczynki, głos Boży odpowia
da: „Wiedzcie, że łaska moja jest wam zapewniona i że pomoc 
moja, którą jest Syn mój miły, kierować nimi będzie o każdej 
porze. On nigdy ich nie opuszcza służąc im, gdyż mieszka po
między nimi“ . Aniołom, którzy przynoszą złe uczynki, głos Boży 
odpowiada: „Trzeba, abyście służyli im, póki nie nawrócą się 
i nie odpokutują: jeśli nie wrócą do mnie, ja ich sądzić będę11.

Następnie anioł pokazuje Pawłowi dusze sprawiedliwych 
i grzeszników. „Pójdź za mną, a pokażę ci miejsce, dokąd wiodą 
sprawiedliwych po śmierci, następnie zaprowadzę cię do otchłani 
i pokażę ci dusze grzeszników i miejsce, dokąd ich wiodą po 
śmierci11. Paweł widzi śmierć sprawiedliwego: „Patrząc na 
ziemię ujrzałem cały świat, luidzie jakby byli niczym, unicestwiali 
się. Ujrzałem męża jednego, który miał umrzeć, a był to spra
w iedliwy11. Paweł widzi wszystkie dzieła sprawiedliwego, które 
uczynił w  imię Boga, i wszystkie jego uczynki, których nie spa
miętał, wszystko stanęło przed nim w  tej chwili. Aniołowie 
otaczają jego ciało, a podejmując duszę przy wyjściu jej z ciała 
całują ją, mówiąc jej:,, Jesteś błogosławiona, gdyż na ziemi 
wykonałaś wolę Boga11. Następnie dusza zostaje zaprowadzona 
przed oblicze Boga. W  tym momencie Michał Archanioł i cała 
armia anielska padają na twarz wołając: „Oto twój Bóg, który 
uczynił cię na obraz i podobieństwo swoje11. Anioł Stróż stając 
przed Bogiem powie: „Panie, pomnij na czyny jej, oto dusza, 
której sprawy donosiłem Ci czyniąc według sądu Twego11. A  głos 
Boży odpowie: „Jak ona mnie nie zasmuciła, tak i ja jej nie 
zasmucę, a że miłosierną była, miłosierdzie okażę jej. Niech ją 
podejmie Michał, Anioł Przymierza, i niech zaprowadzi do raju 
szczęśliwości, gdzie zażywać będzie dziedzictwa wraz ze świę
tym i11. Na to Aniołowie i Archaniołowie i Cherubini oraz dwu
dziestu czterech Starców zaśpiewali hymn i pochwalili Pana 
mówiąc: „Godny jesteś Panie i  sprawiedliwe sądy ‘Twoje, nie
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masz względu na osoby, lecz wynagradzasz każdego według sądu 
Twego". (Por. Apak. Sw. Jana 15, 6— 13.)

Następnie widzi Paweł śmierć grzesznika. „Spojrzyj na ziemię 
i zaczekaj, aż opuści swe ciało dusza bezbożnika, który dzień 
i noc gniewał się na Pana, mówiąc: „Nie znam na świecie innej 
rzeczy prócz jedzenia, picia i używania tego, co jest na świecie11.

Przychodzą aniołowie dobrzy i źli, ale tylko ci ostatni mają 
dostęp do duszy grzesznika. Dusza potępiona słyszy głos: 
„O nędzna duszo, przyjrzyj się ciału, z którego wychodzisz, 
trzeba bowiem, abyś w  ciało swe powiodła w  dniu zmartwych
wstania, aby otrzymać to, co ci się należy za grzechy i bez
bożności twoje".

Następuje przeniesienie duszy przed tron Boży. Głos Boży 
zapytuje, gdzie jest owoc jej życia: „Gdzie jest zapłata za dary, 
które ci dano? Pomiędzy tobą a sprawiedliwymi czyż uczyniłem 
różnicę choćby o jeden dzień? Czyż nie kazałem słońcu wscho
dzić nad tobą i nad sprawiedliwymi?" Dusza milczy, a głos Boży 
odpowiada: „Sąd Boży słuszny jest i nie ma względu na osoby: 
Kto miłosierdzie uczynił, miłosierdzia doświadczy, ale kito miło
sierdzia nie czynił, i Bóg się nad nim nie zlituje. Niech ją w y
dadzą aniołowie Tartaru rozporządzającemu mękami: niechaj 
wyrzuci ją w  ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów". (Por. Mt. 8, 12). Zjawia się anioł, który chce odczytać 
wszystkie popełnione przez potępionego grzechy, zjawiają się 
wszyscy, wobec których grzesznik postępował źle, i  domagają 
się wiecznego potępienia. „Niechaj wydadzą tę duszę do Tar
taru i zawiodą na dno piekła: niech ją wtrącą do głębszego lochu 
i wydadzą na męki i niechaj tak pozostanie aż do wielkiego dnia 
sądu". I znów słychać śpiewy aniołów: „Godny jesteś Panie 
i sprawiedliwe sądy Twoje".

Z kolei Paweł zostaje zaprowadzony przez anioła do siedziby 
sprawiedliwych. „Porwał mnie aż do trzeciego nieba i postawił 
przed bramą". Paweł zbliża się do bramy rajskiej, a na spotkanie 
wychodzi mu starzec Henoch, który ucałował go, ale zasmucił 
się i zaczął płakać. Paweł pyta: „Bracie, czemu płaczesz?" Od
powiedział mu Henoch: „Cierpimy z przyczyny ludzi, a zasmu
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cają nas bardzo: Pan im zgotował wielkie dobra i wielka jest 
nagroda, ale niewielu troszczy się o to“ . Spotkał też Paweł w  raju 
Eliasza, który zasmucił się jak Henoch z tego samego powodu. 
Następnie Paweł zostaje zaprowadzony do stolicy Chrystusowej. 
Mieszkańcy stolicy bardzo się uradowali. Długość tej stolicy 
równa się odległości .pomiędzy Bogiem a ludźmi na ziemi. W  mu
rach miasta było dwanaście bram, a otaczały je cztery rzeki: 
jedna miodem płynąca —  to Pison, druga mlekiem płynąca —  
to Eufrat, trzecia winem płynąca —  to Tygrys, czwarta oliwą 
płynąca —  to Gehon (Rodz. 2, 11— 14). Nad rzeką mlekiem pły
nącą widzi Paweł niewiniątka zgładzone dla imienia Chrystuso
wego przez Heroda. Nad rzeką winem płynącą widzi Abrahama, 
Izaaka, Jakuba, Lata, Joba i innych. ,,To są wszyscy ci, którzy 
gościnnie podejmowali wędrowców, a opuściwszy ten świat Panu 
Bogu cześć oddają11. Nad rzeką oliwą płynącą ujrzał Paweł 
mężów przepełnionych weselem i śpiewających psalmy. „To są 
ci, którzy oddali się Bogu całym sercem swoim i nie było w  nich 
pychy". Nad rzeką miodem płynącą widzi Paweł Izajasza, Je
remiasza, Ezechiela, Amasa, wielkich i małych proroków. Przed 
bramami miasta rośnie wielka liczba drzew, które nie miały 
owoców, tylko same liście. Drzewa te czyniły za ludzi pokutę, 
chyliły ssię, skłaniały się aż do ziemi, a patem się prostowały. 
To symbol tych, którzy wyrzekli się świata, .poszcząc pilnie 
dzień i noc, ale serca ich miały więcej pychy niż serca innych 
ludzi. Pysznili się i sławili samych siebie, a dla bliźniego nic 
nie czynili. Jednych grzecznie witali, drugim wcale nie oddawali 
szacunku nadymając się pychą. „Pycha jest korzeniem wszyst
kiego złego“ .

Paweł zositaje zaprowadzony przez anioła także do piekła. 
Widzi rzekę ognia kipiącego, a niezliczona ilość mężczyzn i nie
wiast brodzi w  niej. Jedni brodzili po kolana, inni nurzali się po 
pępek, inni po wargi, a inni aż po włosy. „N ie są to ani zimni 
ani gorący, nie było ich ani pomiędzy bezbożnymi; spędzili czas 
swego ziemskiego pobytu modląc się w  dni niektóre, grzechom 
i rozpuście oddając się kiedy indziej, i talk aż do śmierci". Ci 
którzy są zanurzeni pa kolana, wyszedłszy z kościoła wszczynali
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słowne dysputy. Ci, którzy po pępek, to ci. co o cn r~ —»-— • 
Ciało i K rew  Chrystusa oddawali się • rozpuście : s. a *
przestawali. Po wargi zanurzeni są ci, którzy zebrani w 
źle mówili jedni o drugich. A  ci, którzy są zanurzeni po br^ 
to ci, którzy namawiali jedni drugich, aby wciągnąć h liT r jA  
w  zasadzkę. Tych, którzy uprawiali lichwę i pokładali rŁadnej^ 
w  swoim bogactwie zamiast wierzyć, że Bóg ich wspomoże, te
raz źre robactwo w  czeluściach rozpalonej rzeki. Inni pożerają 
własne języki: To są ci, co w  kościele drwią ze słowa Bożego, 
i nie słuchają uważnie". Niewiasty i starcy we krwi po usta: 
„To są czarodzieje, którzy urzekli mężów i niewiasty za pomocą 
zaiklęć magicznych*1. Niewiasty i mężowie o całkiem czarnych 
obliczach to rozpustnicy i cudzołożnicy, którzy małżonki mając 
cudzołoży U, podobnie niewiasty, które mając mężów dopuszczały 
się cudzołóstwa.

Młode dziewczęta mające łańcuchy na szyjach i ubrane na. 
czarno, to te, które będąc dziewicami skalały swą dziewiczość. 
Mężczyźni i niewiasty o poranionych rękach i nogach, obnażeni 
pośród lodu i śniegu i pożerani przez robactwo, to ci, którzy 
krzywdzili sieroty i wdowy, a nie pokładali' nadziei w  Panu. 
Zawieszeni nad potokiem, o wyschłym języku, przed którymi 
leżało mnóstwo owoców, a nie wolno im było skosztować ich: 
„To ci, którzy łamali post przed wyznaczoną godziną". Zawie
szeni na brwiach i włosach są ci, którzy zdradzali mężów i żony 
i dopuścili się cudzołóstwa.

Następnie Paweł staje przed studnią, która była zapieczęto
wana na siedem pieczęci. Gdy strzegący anioł ją otworzył, w y
dobył się smród, który przewyższał męczarnie wszelkiego rodza
ju. To miejsce dla tych, którzy nie uwierzyli, że Chrystus naro
dził się z Maryi Panny, i że chleb i kielich Sw. Eucharystii są 
Ciałem i Krwią Chrystusa.

Pokazuje również anioł Pawłowi to miejsce, w  którym zgrze
szyli Adam i małżonka jego. Spotyka drzewo rosnące, z którego 
korzeni płynie woda. Na drzewie spoczywał Duch Boży, a kiedy 
tchnął, wody płynęły... To symbol początku, „zanim stało się
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niebo i ziemia panował chaos, a Duch Boży unosił się nad bez
kresem". (Por. Rodz. 1, 2).

Przy drzewie widzi dziewicę, przed mą dwanaście aniołów 
śpiewa hymny. Ta dziewica to Maryja. Na spotkanie Pawła 
wychodzą wszyscy święci: Abraham, Izaak, Jakub, Józef, którego 
sprzedali bracia. Wychodzi Mojżesz —  Prawodawca, 'któremu 
Bóg powierzył Prawo: zbliża się do Pawła i zaczyna płakać, 
„bo cierpienia, które zniósł dla dzieci Izraela, na nic się nie 
przydały". Następnie zbliżają się do Pawła: Izajasz, Jeremiasz, 
Ezechiel, którzy ponieśli męki, by zbawić dzieci Izraela. Dalej 
ujrzał Paweł nadchodzącego z daleka męża; był wielkiej urody, 
uśmiech miał na twarzy. Był to Job, który 'powiedział: „Wiem, 
że cierpienia tego świata niczym są w  porównaniu z ochłodą, 
która po nich następuje". Inny mąż nadchodził wołając: „Bło- 
gosławionyś, Pawle, i jam jest błogosławiony, bo oglądam cię 
Panu miłego" —  to był Noe. Wreszcie zjawiają się: Eliasz i Eli
zeusz witają Pawła i Eliasz opowiada, jak Bóg na jego prośbę 
zesłał deszcz na ziemię.

Tekst łaciński na tym się urywa. Tekst syryjski zachęca 
Pawła, aby ogłosił to, co widział. A  Apostoł zakopuje swe opo
wiadanie w  fundamentach swego domu w  Tarsie. Tekst koptyj- 
ski stawia jeszcze przed Pawłem Henocha, Zachariasza i Adama. 
Następuje nowy opis raju. Wreszcie Chrystus „zbiera apostołów 
na Górze Oliwnej i każe im spisać Objawienie. Piotr d Paweł 
umierają, obłok zaś zanosi innych apostołów do krajów, gdzie 
mają głosić Ewangelię.

Apokalipsa św. Pawła jest znacznie obszerniejsza od Apoka
lipsy św. Piotra i nosi na sobie piętno wielokrotnych przeróbek. 
Jej idea przewodnia zamyka się w  samym opisie raju i piekła. 
Brak tu pięknego pierwiastka o niepojętym miłosierdziu Bożym, 
który dominuje w Apokalipsie św. Piotra.

Ks. dr Antoni Naumczyk
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C Z Ł O W I E K  
W S P O T K A N I U  
Z C H R Y S T U S E M

Referat na powyższy temat wygłosił, na Konferencji 
Kościołów Europejskich w Nyborgu, Archimandryta  
Greckiego Kościoła Prawosławnego, prof. dr Cotsonis. 
Drukujemy referat w tłumaczeniu z jęz. niemieckiego, 
z drobnymi skrótami.

CHRZEŚCIJANIN Z „K A R T Ą  W YSIED LEŃCZĄ"

Na wstępie pozwolę sobie określić znaczenie przedmiotu,
0 którym chcę mówić. Można go bowiem badać w  sensie stosun
ku między drugą Osobą Trójcy Świętej, wcielonym Bogiem, 
a człowiekiem w  ogóle. W  takim wypadku byłaby to kwestia 
czysto teologiczna. Wobec istniejących różnic w  chrystologii
1 antropologii między poszczególnymi Kościołami, nasze dyskusje 
byłyby wyłącznie teologiczne.

Jednakowoż nasz umęczony świat oczekuje na swoje pytania 
i problemy odpowiedzi i rozwiązań wyczerpujących. (...) Ogra
niczając się do rozważań czysto teologicznych nie spełnilibyśmy 
naszego zadania nawet w  przybliżeniu. (...)

Dlatego też uważam, że powinniśmy starać się wysondować, 
co człowiek nowoczesny sądzi o Chrystusie, jak my Go przed
stawiamy, i co, korzystając ze spuścizny Chrystusowej, możemy 
uczynić w  rozwiązywaniu dzisiejszych ludzkich problemów. 
Innymi słowy, musimy baczną uwagę zwracać na to, czy no
woczesny człowiek da się o tym przekonać, że Chrystus jest
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dla niego i dla na* „drogą, prawdą i życiem". (Jan. 14, 8). Musi
my uważać na to, czy wierząc w  Chrystusa tak postępujemy 
wobec świata, aby ludzie mogli się przekonać, że znajdujemy 
w  ■naszej wierze rozwiązanie wszystkich problemów, i taik szczęś
liwie żyjemy, że inni widzą w  nas doskonały wzór do naślado
wania. Najbardziej bowiem przekonywającym dowodem pew
ności i  ■wartości nauki chrześcijańskiej dla człowieka, zwłaszcza 
nowoczesnego, to osiągnięcia i owoce, jakie w  ciągu 19 wieków 
wydała. Chrześcijanin w  oczach nowoczesnego człowieka, jest 
„albo pusty, albo pełny" (św. Ireneusz) stosownie do tego, jak 
swoją wiarę realizuje w  życiu.

Postarajmy się teraz zbadać, w  jakim stopniu człowiek nowo
czesny chciałby w  nas odczytać rozwiązanie poszczególnych pro
blemów ludzkich. Zobaczmy, czy na podstawie nauki chrześci
jańskiej wytworzyliśmy określony typ ludzkiej osobowości, któ
ry można by uważać za wzór (Słowo „typ" oznacza regułę, a nie 
wyjątki, które wszędzie zachodzą). (...)

Czy istnieje taki chrześcijański typ człowieka? Nie chcę twier
dzić, że inne wyznania czy też systemy filozoficzne lub społeczne 
potrafią stworzyć lepszy typ od chrześcijańskiego. Mimo to trzeba 
przyznać, że dzisiejszy chrześcijański typ człowieka nie może 
zadowolić. Jakkolwiek według nauki chrześcijańskiej „prawdzi
wym człowiekiem jest ten, kto jest stworzony na obraz i po
dobieństwo Boże" (Klemens Aleksandryjski), to jednak typy 
ludzi, jakie chrześcijaństwo wytworzyło w  ciągu 19 wieków 
swego istnienia, nie mogą uchodzić za wzory. Albowiem asceta,, 
uważany przez pewien czas za ideał, jest w  swej istocie samot
nikiem, (nie przesądzając wartości i pożytku ascezy dla po
szczególnego człowieka). Z tego powodu asceta nie może być 
właściwym wzorem dla człowieka żyjącego w  społeczeństwie. 
Również chrześcijański typ człowieka średniowiecznego —  czło
wieka, który żył według przepisów pewnych rytów, nie zwra
cając przy tym żadnej uwagi na stan swego żyda wewnętrznego 
i moralnego — nie może zadowolić dzisiejszego człowieka ani 
też stanowić wzoru do naśladowania.
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Jedyny typ chrześcijański, który rzeczywiście człowiekowi 
zaimponował, to bojowy typ chrześcijańskiego męczennika. 
Odwaga, poświęcenie, bezinteresowność, czystość, uczciwość, 
szczerość, ofiarność, sprawiedliwość i miłość pierwszych chrze
ścijan wytworzyły typ bohatera. Nawet Lucjan, przy całym 
swym cynizmie, nie porafił wystawić go na pośmiewisko; prze
ciwnie siła promieniowania tego chrześcijańskiego typu oświe
ciła niejedną duszę, wiodąc chrześcijaństwo do zwycięstwa. 
Niestety ten typ człowieka należy już do przeszłości. Dzisiejszy 
typ chrześcijańskiego człowieka nie ma ani formy ani treści 
i całkiem słusznie nadano mu przydomek „chrześcijanin z kartą 
wysiedleńczą". Oczywiście ten typ człowieka pozbawiony jest 
wszelkiej siły pociągającej tak wewnątrz jak i zewnątrz obozu 
chrześcijańskiego.

RO D ZINA CHRZEŚCIJAŃSKA

W  życiu rodzinnym chrześcijanie zdają się tu i ówdzie prze
wyższać niechrześcijan. W  czasach wczesnochrześcijańskich 
chrześcijaństwo wytworzyło przez monogamię i wzmocnienie 
węzła rodzinnego między mężem i żoną, rodzicami i dziećmi, 
typ chrześcijańsikiej rodźmy, który daleko przewyższał typ po
gański. Było to zdarzenie takiej doniosłości, że państwo mu
siało ważność małżeństwa uzależnić od zawarcia ślubu. Nie
stety pojawiła się tendencja, żeby zasady ascezy przenieść 
również do życia rodzinnego. Od czasów Oświecenia można 
zauważyć pewną reakcję na powyższą tendencję, która teraz 
osiągnęła swój punkt kulminacyjny. To spowodowało, że czło
wiek nowoczesny nie szuka już tak dawnej w  chrześcijaństwie 
pomocy dla swoich problemów rodzinnych, ale zapisał się do 
innych systemów filozoficznych odnoszących się obojętnie do 
chrześcijaństwa, jeśli nie wprost wrogo. I co ten obraz czyni 
jeszcze bardziej ponurym, to fakt, że rodziny chlubiące się 
swoim życiem chrześcijańskim, nie są przykładem ani w  po
życiu małżonków między sobą, ani w  wychowaniu dzieci, ani 
też w  szerzeniu zasad chrześcijańskich (...).
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ŻYCIE SPOŁECZNE I PO LITYC ZN E

Brak czynnika chrześcijańskiego daje się jeszcze wyraźniej 
odczuć w  wysiłkach rozwiązywania problemów społecznych, 
narodowych i międzynarodowych. Odnośnie problemów naro
dowych trzymają się Kościoły w  najlepszym wypadku z dala. 
Najczęściej jednak dają się porwać prądom wszelkiego rodzaju 
i kierunku. Zdarzały się rzadkie wypadki, w  których chrześci
jaństwo potrafiło na narody tej ziemi wywrzeć taki wpływ, że 
zajęły one stanowisko zgodne z nauką chrześcijańską. Z dru
giej strony element chrześcijański był w  niektórych wypad
kach tak silnie wystawiamy na obce wpływy, że wyprawom 
wyraźnie antychrześcijańskim udzielał swego błogosławieństwa, 
lub też obejmował kierownictwo w  wojnach narodowych, 
które z trudem można by pogodzić z duchem chrześcijańskim. 
Jedyny skuteczny i chwalebny wyjątek stanowią walki o na
rodową niepodległość, w  których Kościoły z reguły stały w  
pierwszej linii bojowej. Ogólnie jednak trzeba powiedzieć, że 
chrześcijaństwu nie udało się wpłynąć na umysł człowieka w  
ten sposób, aby rozwiązywano problemy narodowe w  myśl za
sad nauki chrześcijańskiej. (...)

W zakresie spraw międzynarodowych, które przeważnie łączą 
się z zagadnieniami narodowymi, Kościół stojący w  zasadzie 
ponad tymi kwestiami nie potrafił nigdy objąć należnej mu 
roli kierowniczej. Co więcej chrześcijanie nigdy nie uważali 
spraw międzynarodowych za właściwy przedmiot swoich sta
rań i rozważań. Nawet tam, gdzie w  problemach światowych 
okazywali pewne zainteresowanie, nie umieli skutecznie wpły
nąć na decyzję w  ich rozwiązywaniu.

Problemy światowe, co trzeba na razie stwierdzić, są 
w  swoim rodzaju nowe. Stąd też od Kościołów chrześcijańskich 
nie można oczekiwać, aby były do tego przygotowane, by się 
z nimi rozprawić. Faktem jednak jest, że przedstawiciele 
chrześcijaństwa nigdy nie okazywali szczególnego zaintereso
wania w  zapoznawaniu się z tymi problemami, czy też w  zna
lezieniu właściwych dróg w  ich rozwiązywaniu. A  co gorsze:
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Kościoły zdają się nie przykładać żadnych w  tym kierunku 
starań, żeby stworzyć odpowiednie instytucje do rozwiązy
wania takich problemów. Wysiłki Światowej Rady Kościołów 
oraz Kościoła Rzymskokatolickiego w  zakresie spraw między
narodowych i problemów ogólnoświatowych są na pewno rze
czą dobrą, lecz dla szerokiego świata nie mają szczególniej
szego znaczenia. Kościoły Członkowskie Rady Ekumenicznej 
nie wykorzystują należycie wyników podobnych starań.

Z tego wynika, że Chrystus, tak jak my go przedstawiamy, 
wygląda w  oczach dzisiejszego człowieka następująco: a) w  
kształtowaniu ludzkiej osobowości poniósł porażkę; b) w  roz
wiązywaniu problemów rodzinnych stracił grunt pod nogami; 
c) na tych, którzy są odpowiedzialni za problemy społeczne 
nie potrafił wywrzeć odpowiedniego wpływu; i wreszcie d) z 
wysiłkami w rozwiązywaniu problemów narodowych, między
narodowych i światowych praktycznie nie ma nic wspólnego.

DW IE P R ZYC ZYN Y

Jeżeli się teraz zapytamy, jak należy tłumaczyć ten pooury 
obraz, to znajdziemy w  odpowiedzi dwie główne przyczyny.

Pierwsza przyczyna to ta, która św. Pawłowi nasunęła py
tanie: „Azali rozdzielony jest Chrystus?'1 (I Kor. 1, 13). Pan 
nasz zdaje się być rozdzielony, a my, którzy nosimy imię jego, 
nie potrafimy tego problemu jedności rozwiązać. I to właśnie 
wywiera bardzo ujemny wpływ na tych wszystkich, (którzy 
Chrystusa nie znają; to nasuwa im wątpliwości oo do jego 
władzy i skuteczności jego nauki.

Druga główna przyczyna tak ponurego obrazu leży w  tym, 
że my jako chrześcijanie stawiamy wobec samych siebie za 
niskie wymagania. Zachowujemy się (jeżeli wolno tak powie
dzieć) jak chrześcijanie —  amatorzy. Zwężyliśmy bairdzo swój 
horyzont i zrezygnowaliśmy z wielkich i szlachetnych celów. 
Zapomnieliśmy o tym, że jesteśmy ,.światłością świaita“ (Mat. 5, 
14) i że otrzymaliśmy nakaz, aby być „światłem dla pogan 
i zbawieniem aż po krańce ziemi“ (Dz. Ap 13, 47). Nigdy nie
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myślimy o tym poważnie, nie jesteśmy stworzeni „na obraz 
i podobieństwo Boże"; według słów pewnego Ojca Kościoła 
„człowiek na mocy prawa jest obowiązany do naśladowania 
swego Stwórcy i do odzwierciedlenia porządku niebieskiego na 
ziemi11.

Jeżeli sprzeniewierzamy się takiemu rozkazowi, odbija się 
to ujemnie na naszym charakterze i naszym bycie doczesnym, 
oraz na sposobie rozprawiania się z różnymi współczesnymi 
problemami. Nasze zainteresowania ograniczają się wtedy do 
czterech ścian własnego mieszkania —  jeżeli nam się w  ogóle 
udało uwolnić z tego więzienia własnego „ja “ —  i to zabija 
(dosłownie) nasze siły chrześcijańskie. Jeżeli więc znów po
trafimy wznieść się na szczyty, na których jako chrześcijanie 
powinniśmy przebywać, dopomoże nam to do odzyskania stra
conych talentów i wykonania otrzymanych zleceń.

JAK  PR ZYB L IŻYĆ  CHRYSTUSA

Tym samym doszliśmy do ostatniego, najbardziej decydują
cego punktu w  naszych rozważaniach, mianowicie: Co możemy 
ze spuścizny Chrystusowej podać nowoczesnemu człowiekowi, 
aby mu dopomóc w  rozwiązywaniu jego problemów? Czy 
człowiek dzisiejszy, mimo naszych błędów i  braków, da się 
przekonać o tym, że Chrystus jak dawniej tak i teraz jest 
„drogą, prawdą i życiem11? (Jan. 14,6).

Odpowiedź na to pytanie nie może oczywiście pochodzić 
z wiary, gdyż wtedy byłaby bardzo łatwa. Mamy ją bowiem 
dać tym ludziom, którzy z Kościołem nie mają ścisłej albo żad
nej łączności. Z drugiej zaś strony odpowiedź ta musi być w y
nikiem długiego i wnikliwego studium i badania, czego się 
tutaj podjąć nie możemy. W tej chwili możemy jedynie powie
dzieć, że odpowiedzi tej musimy nauczyć się od Boga. (I Tessal.
4, 9). To znaczy, że musi być naprawdę odpowiedzią chrześci
jańską, opierającą się na prawdzie Bożej. Innymi słowy: Od
powiedź nasza musi mieć za podstawę to przekonanie, że czło
wiek ma większą wartość niż niebo, słońce, księżyc i gwiazdy,
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gdyż został stworzony na obraz i podobieństwo Boże“ (Bazyli 
Wielki). Jeżeli odpowiedź nasza będzie tego rodzaju, to wtedy 
ten chwiejny, wyczerpany i cierpiący człowiek dzisiejszy, 
znajdzie w  niej odpocznienie dla swej niespokojnej duszy.

Ponadto taka odpowiedź musi być podyktowana nowym du
chem. Jako chrześcijanie musimy bowiem światu wykazać, że 
jesteśmy nowymi ludźmi. Jako ludzie nowi będziemy musieli 
dokonać głębokiej analizy naszych myśli i naszego trybu życia. 
Chciałbym przede wszystkim to jedno podkreślić, że potrzeba 
nam silnej wiary. Wśród chrześcijan da się dziś coraz bardziej 
zauważyć brak ciepłej, żywej wiary w  Boga, jaiko Zbawcę i tego, 
który jedynie potrafi nasze problemy rozwiązać bez reszty. 
Musimy silnie w  to wierzyć, że bez Boga nic uczynić nie 
możemy. (...) Pierwsi chrześcijanie pokonali stary świalt, bo byli 
mocni w  wierze. Bez względu na to, jak pojmowali niektóre 
punkty nauki chrześcijańskiej, pewnym jest, że wiara ich w y
wierała potężny wpływ na niechrześcijan. Dla każdego było 
jasnym to mocne przekonanie chrześcijan, że przez Chrystusa 
mieszkającego w  nich, potrafią rozwiązywać nie tylko osobiste 
trudności, ale także wszystkie problemy ówczesne. (...)

Człowiek dzisiejszy tak ocenia wartość naszej wiary i ona 
wpływa na niego w  takim stopniu, w  jakim nasze życie odzwier
ciedla wyznawaną przez nas wiarę. W  każdym chrześcijaninie 
powinien człowiek nowoczesny widzieć podobieństwo Boga. 
To osiągniemy jedynie w  ten sposób, że Boga będziemy naśla
dować i wieść życie cnotliwe. Przede wszystkim musimy zwra
cać uwagę na to, aby zawsze przestrzegać przykazania miłości. 
Według słów bowiem Klemensa Aleksandryjskiego, człowiek, 
który dobrze czyni, jesit prawdziwym podobieństwem Boga. 
A  św. Chryzostom tak mówi: „Bóg stworzył człowieka nie tylko 
jako samotnego, ale także jako pomocnika dla wielu innych, 
a człowiek dziki i nieludzki nie może miłującego Boga nazywać 
swoim Ojcem“ . Jak długo dzisiejszy człowiek stwierdza, że nasze 
czyny nie są zgodne z naszą wiarą, tak długo nie może on mieć 
wysokiego mniemania ani o nas samych ani o naszej wierze. 
Zaliczy nas wtenczas do rzędu tych, co mówią, a nie czynią
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(Mat. 23, 3). Jeżeli swoim postępowaniem nie udowodnimy, że 
cenimy swą wiarę, lecz uważamy ją za sól zwietrzałą, to wtedy 
jest rzeczą naturalną, że zostanie ona wyrzucona i przez ludzi 
zdeptama“ (Mat. 5, 13).

Jeżeli więc jako chrześcijanie chcemy stanąć na właściwych 
wyżynach, to musimy najpierw przyznać się do swoich błędów 
i niedomagań, oraz w  pokorze i duchu pokuty starać się roz
poznawać współczesne problemy ludzkie w  świetle wiary 
chrześcijańskiej. Następnie trzeba nam łączyć się w  wspólnym 
wysiłku, aby zdobyte doświadczenia obrócić w  czyn. Jeżeli tego 
dzieła dokonamy, wtedy w  zupełności spełniliśmy nasz chrześci
jański obowiązek wobec Boga i naszych bliźnich. Wtenczas też 
dzisiejszy człowiek przekona się, że Chrystus stoi przy jego 
boku, a sitosunek między Chrystusem i człowiekiem został przy
wrócony do dawnej świetności i wspaniałości.

Dr Jerome J. Cotsonis

Tłum. ks. dr Stanisław Maćkowiak
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E U T A N A Z J A

PROCES W  LIEGE

Proces w  Liege (Belgia) wstrząsnął opinią świata. W pierw
szych dniach listopada 1962 r. stanęło przed sądem belgijskim 
pięć osób, oskarżonych przez prokuratora za zalbicie dziewczynki 
7-dniowej, która urodziła się jako dziecko kalekie: bez rąk, 
z dłońmi przyczepionymi do tułowia, z nogami nieukształtowa- 
nymi i zdeformowanymi. Kalectwo dziecka było nieuleczalne 
i nastąpiło na skutek zażywania przez matkę thalidomidu — 
specyfiku, który miał przynieść ulgę w  znoszeniu ciąży oraz zła
godzić bóle porodu. Matka —  Suzanne Vandeput —  po przywie
zieniu córeczki z kliniki do domu, przyrządziła jej posiłek, do
sypując doń usypiające i uśmiercające proszki, otrzymane od 
lekarza rodziny Vandeput, dr Castersa. Uczyniła to z pomocą 
swej matki i siostry za zgodą męża. Prokurator oskarżył Suzanne 
za dokonanie zabójstwa dziecka, a resztę osób za czynne współ
działanie w  zabójstwie, domagając się ukarania winnych, zgodnie 
z prawem. Jednakże sąd składający się z przewodniczącego i dwu
nastu przysięgłych wydał wyrok uniewinniający. Na zapytanie 
sędziego skierowane do przysięgłych, czy stwierdzono, że 29 
maja 1962 r. popełnione zostało dobrowolne zabójstwo na osobie 
Corinne Vandeput —  przysięgli odpowiedzieli: nie! Sąd uwolnił 
oskarżanych. Orzeczenie sądu spotkało się z ogólną aprobatą 
opinii społecznej, z żywiołowym entuzjazmem Belgów, wypeł
niających po brzegi salę rozpraw. Wszyscy, z wyjątkiem proku
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ratora, przyznali rację matce, która nie próbowała ukrywać swe
go czynu, lecz oświadczyła otwarcie, że sama pozbawiła dziecko 
życia. Motywem czynu było szczęście dziecka. Suzanne Vandeput 
obawiała się, że córeczka miałaby do niej pretensję przez całe 
życie za pozostawienie jej w  takim kalectwie. Obrona i przy
sięgli ocenili czyn Suzanne jako protest przeciwko cierpieniu, 
jako chęć jego pokonania i zniszczenia.

Proces w  Liege wywołał szeroką dyskusję o moralnej i me
dycznej stronie eutanazji. Problemem tym zajmiemy się i my 
w naszym artykule.

E U TAN AZJA  W  ETYCE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Eutanazja, od słowa greckiego „eu —  thanasia“ , oznacza: d o 
brą, łagodną, spokojną śmierć. Kiedyś wyraz ten oznaczał zła
godzenie cierpień chorego tak, by mógł lekko i spokojnie umrzeć. 
Z czasem jednak pojęciu eutanazja nadano inne znaczenie, a mia
nowicie : „zgaszenie życia z litości“, albo zadanie komuś śmierci, 
aby się nie męczył. W tym ostatnim znaczeniu eutanazja — 
jaiko przyspieszenie śmierci —  jest poważnym problemem mo
ralnym i społecznym. Chodzi o to, jaką należałoby dać odpowiedź 
na pytania: Czy można zgasić życie bliźniego, jeśli ten w ije się 
w  okropnych męczarniach i nie ma żadnej nadziei wyzdrowienia? 
Czy można zgasić życie dziecka, które urodziło się kalekie? 
Czy można zgasić życie ludzi nieuleczalnie chorych psychicznie?

Na wszystkie te pytania, lub na inne im podobne, etyka ka
tolicka ma jedną odpowiedź: nie można! Dlaczego? —  pytamy. 
Czy człowiek nie ma prawa walczyć z cierpieniem, łagodzić ból? 
Czyż nie nakazuje tego miłość bliźniego? Owszem, odpowiadamy, 
w oparciu o chrześcijańskie zasady moralne, cierpienie należy 
zmniejszać, łagodzić, wolno stosować wszelkie środki anestezyj- 
ne, uśmierzające ból, ale nie wolno —  świadomie i dobrowol
nie —  gasić płomyka życia, choćby ten palił się nikłym ogniem, 
choćby sam chory prosił i błagał o śmierć.

Jakie argumenty przytacza etyka chrześcijańska na uzasad
nienie swej jasno określonej postawy moralnej?
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Najważniejszym, podstawowym argumentem, jest argument 
płynący z wiary w  Boga, jako jedynego Pana życia ludzkiego. 
Żyde ludzkie jest wielką wartością. Otrzymujemy je od Boga za 
pośrednictwem rodziców. Każdy człowiek po dojściu do używania 
rozumu, staje się świadomym panem i dysponentem życia. Nie 
staje się jednakże panem absolutnym. Jesteśmy tylko rządcami 
i włodarzami swego żyda. Zarządzamy i włodarzymy własnością 
cudzą —  Bożą własnością. Dlatego też nie mamy władzy nie
ograniczonej nad swym życiem, a tym bardziej nad życiem innych 
ludzi. Najwyższą, nieograniczoną władzę nad życiem ma tylko 
Bóg. Potwierdzają to słowa Pisma św., będące dla ludzi wierzą
cych jedną z ważnych norm ich postępowania: „Tyś jest bowiem, 
Panie, który żywot i śmierć masz w  swej mocy, i przywodzisr 
do bram śmierci, i wywodzisz". (Mądr. 16, 13)

„Istotnie, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt dla siebie nie 
umiera. Gdy żyjemy, żyjemy dla Pana, a gdy umieramy dla 
Pana umieramy. A  zatem w życiu i śmierci do Pana należymy" 
(Rzym 14, 7— 8).

Ta ogólna zasada, przyjęta przez etykę chrześcijańską jako 
podstawa naszego stosunku do śmierci i życia, nie dopuśd nigdy 
do zalegalizowania eutanazji z punktu widzenia moralności 
chrześdjańskiej. I to jest bodaj jedyny i najsilniejszy argument 
zabraniający eutanazji. W  świetle tego argumentu ten, kto go
dzi się na zgaszenie swego żyda, względnie prosi o to —  jest 
samobójcą; lekarz, który dokonuje zabiegu przyspieszenia śmier
ci —  jest zabójcą. Obaj popełniają bardzo dężki grzech.

Poza tym argumentem, są w  etyce katolickiej inne dowody., 
zgodne już całkowide z dowodami etyków świeckich, opierają
cych się na płaszczyźnie czysto naturalnej, społecznej i prawnej, 
a będących —  wraz z ludźmi wierzącymi —  przedwnikami 
eutanazji. Dalsze dowody, skierowane przeciw eutanazji są na
stępujące:

1. Trudno jest ustalić, który chory ma się poddać eutanazji: 
czy ten, który stał się niezdolny do pracy, a jeszcze będzie przez 
długie lata niedomagał, czy też lada chwilę mający umrzeć, 
a męczący się w  bólu nie do zniesienia. Zalegalizowanie eula-
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nazji przez prawo choćby w  jednym, jasno określonym przy
padku otworzyłoby furtkę na dalsze tego rodzaju akty. Naj- 
łepsizym dowodem jest decyzja sądu w  Liege. Po wyroku unie
winniającym wpłynął już do belgijskiej izby deputowanych 
wniosek, żądający prawa do spędzania płodu dla tych kobiet, 
które w  czasie ciąży używały thalidomidu, a prawa eutanazji 
dla tych dzieci, które urodziły się kalekie. Również były prze
wodniczący Światowej Organizacji Zdrowia, doktór Chiskolm, 
domaga się utworzenia specjalnej komisji lekarzy psychologów 
i prawników, która ustaliłaby, czy należy pozwolić żyć niemo
wlętom, dotkniętym straszliwymi skutkami thalidomidu. (Por. 
artykuły: Wandy Błońskiej w  „Przekroju" 920/1962 i Józefy 
Hennel w  „Tygodniku Powszechnym" 48/1962).

2. Usposobienie chorego zmienia się. Gdy chwyci go ostry 
ból, chciałby umrzeć i byłby gotów wyrazić zgodę na śmierć, 
ale gdy cierpienie minie choć na chwilę, chory ponownie żyć 
pragnie i czepia się nadziei wyzdrowienia jak tonący deski ra
tunku. W  tym wypadku gaszenie jego życia przez lekarza, byłoby 
samowolą uderzającą w  naturalne prawo człowieka do życia. 
Z rozmowy z lekarzami można się dowiedzieć, że czasem chory 
pragnie śmierci i prosi o nią, ale niech tylko siostra przystąpi 
do dawania zastrzyku, mającego ulżyć w  cierpieniu, chory 
uważa pilnie, by zastrzyk był prawidłowo zrobiony. Instynkto
wnie boi się śmierci i wcale jej nie pragnie.

3. Nigdy nie można z całą pewnością stwierdzić, jaki będzie 
koniec choroby: czy skończy się śmiercią, czy wyzdrowieniem, 
gdyż trudno zbadać wszystkie siły organizmu opierającego się 
■chorobie. Znam osobę, której lekarze grozili śmiercią, jeśli uro
dzi dziecko, gdyż była poważnie chora. Proponowano jej usu
nięcie ciąży. Nie zgodziła się. Urodziła dziecko, a poród zlikwi
dował poprzednią chorobę. Obecnie matka i dziecko są zdrowe.

4. Przyspieszenie śmierci nie jest rzeczą przyjemną dla leka
rza i trudno mu zdecydować się na to. Podobnie chory niełatwo 
decyduje się na śmierć. Gdyby go zapytano, czy podpisze na 
siebie „wyrok śmerci", nie każdy chciałby to chętnie uczynić, 
choćby bardzo cierpiał.
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5. Życie ludzkie jest wartością nie tylko wtedy, gdy ustają 
wartości jego niższej natury zwierzęcej. Jest ono wartością samą 
w  sobde. Ludzie cierpiący lata całe na nieuleczalną chorobę, na
bywają z czasem —  przy umiejętnym znoszeniu choroby —  
wielkich wartości moralnych. Promieniuje od nich ogromna do
broć, życzliwość dla innych, a nierzadko wprost świętość. Stają 
się przykładem cierpliwości, opanowania tak, że innych zachę
cają tym do znoszenia swych mniejszych cierpień i przykrości. 
Dla ludzi wierzących cierpienie jest pokutą za grzechy innych 
lub za grzechy własne, zdobywaniem zasług na niebo. Chrześci
jaństwo uczy: choć rośnie ból i męka, rośnie też zasługa 
i wielkość.

KO NTRARG U M EN TY

Wydawałoby się, że dowody przytoczone przeciwko legalizacji 
ogólnej zasady eutanazji są nie do podważenia. A  jednak kontr
argumenty zwolenników „gaszenia życia“ są również ważkie. 
Tu wypada zaznaczyć, że problemem eutanazji zaczęto inte
resować się żywo już w  Okresie międzywojennym. I tak w  Anglii, 
w  roku 1932 utworzone zostało „Towarzystwo Legalizacji Do
browolnej Eutanazji" pod przewodnictwem lorda Moynihana 
przewodniczącego Królewskiego Kolegium Chirurgów. Zyskało 
ono poparcie wielu lekarzy, wybitnych przedstawicieli życia 
publicznego, a nawet niektórych duchownych wyznań akatolic
kich. W roku 1936 Ponsomby przedłożył w  Izbie Lordów projekt 
ustawy w  sprawie zalegalizowania dobrowolnej eutanazji. Jed
nakże Izba Lordów odrzuciła projekt. W roku 1950 ponownie 
zgłoszono wniosek o rozpatrzenie sprawy. I. tym razem projekt 
upadł. W  Stanach Zjednoczonych założono również podobne 
stowarzyszenie p.n. Towarzystwo Eutanazji w  r. 1938.

Spośród 3272 lekarzy, odpowiadających na anlkietę Towa
rzystwa, 80% wypowiedziało się za dobrowolną eutanazją. Po
parcie dla projektu zgłosiło 387 protestanckich i żydowskich 
duchownych. W  r. 1952 wystąpiono z petycją do Narodów 
Zjednoczonych o legalizację eutanazji jako humanitarnego prawa 
w  stosunku do ludzi chorych na nieuleczalną chorobę. Petycję
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podpisało 2 513 osób. Przeciwko tym wystąpieniom wypowie
dzieli się przedstawiciele wyznań chrześcijańskich: Bractwo Ka
pelanów Szpitalnych Kościoła Anglikańskiego, sekretarz gene
ralny Amerykańskiej Rady Kościołów Chrześcijańskich, Gene
ralna Konwencja Protestanckiego Episkopalnego Kościoła 
Ameryki i inne. Sekretarz gen. A.R.K.Ch. potępił 54 duchownych, 
którzy poparli projekt ustawy oświadczając, iż ulegając nowo
czesnym prądoan odeszli jeszcze dalej od wiekuistego prawa mo
ralnego. (Por. Glanville Williams, Świętość życia i prawo karne. 
Warszawa 1960, s. 315— 318)

Po tej dygresji przechodzę do sformułowania dowodów wysu
niętych przez zwolenników dobrowolnej eutanazji i polemizu
jących z argumentami przeciwników.

1. Zwolennicy eutanazji próbują podważyć w  pierwszym 
rzędzie argument płynący z wiary. Piąte przykazanie Boże: „N ie 
zabijaj11, będące podstawą ogólnej zasady przyznającej człowie
kowi jedynie włodarstwo życiem a nie „dominium absolutum1', 
nie jest włściwie interpretowane. Biblijne „Nie zabijaj11 należa
łoby tłumaczyć: „N ie morduj11, gdyż hebrajskie słowo „lo tir- 
caah“ (Wyjść. 20, 13) jest użyte w  formie obostrzonej; forma 
łagodniejsza, oznaczająca: zabijać, pozbawiać życia brzmi: „ra- 
cah“ . Dlatego „lo tiircaah11 należy tłumaczyć: „nie morduj11. 
Zastosowanie hermeneutycznej zasady o miejscach równo
ległych wskazuje, że morderstwo było w  Starym Testamencie 
zabronione zawsze (np. Rodz. 4, 8— 15; 9, 6) natomiast zabijanie 
prawo Starego Testamentu dopuszczało (np. Powt. Pr. 20,13; 
16 itd.). Jeżeli Bóg zezwalał, a nawet nakazywał zabijanie wro
gów, czyli ludzi, którzy dla narodu izraelskiego byli szkodliwi, 
można się domniemywać, że wszelkich ludzi szkodliwych, 
uciążliwych dla narodu, społeczeństwa można pozbawić życia, 
jak pozbawiano życia w  Starym Testamencie bluźnierców, ła
miących szabat, wkradających się do kasy kapłańskiej bez
prawnie, cudzołożnice, zabójców itp.

Tak więc przykazanie: „N ie morduj11 nie jest równoznaczne 
z „Nie zabijaj11. Morderstwo bowiem zachodzi wtedy, gdy ktoś 
z nienawiści pozbawia żyoia bliźniego, czyniąc mu krzywdę,
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wołającą o -pomstę do nieba. Jak w  takim świetle ocenić matkę, 
która z miłości do swej córeczki, przewidując ogrom cierpień 
w  jej życiu, tknięta instynktem macierzyńskiego uczucia, kie
rując się tylko szczęściem dziecka, a nie egoizmem, uśpiła ją 
na zawsze? Było to świadome zabójstwo, ale czynu tego nie 
można nazwać morderstwem. W  myśl etyki katolickiej można 
śmiało powiedzieć, że w  tym konkretnym wypadku (chodzi
o Suzanne Vandeput) silny afekt, potężne uczucie miłości (a ja
kież uczucie jest mocniejsze od uczucia macierzyńskiego?), 
przyćmiło działanie rozumu. Matka nie miała czasu zastanowić 
się nad ogólnymi zasadami moralności. Działała w  pierwszym 
porywie swego serca, działała wiedziona instynktem macie
rzyńskim. Zasady etyki chrześcijańskiej głoszą, że człowiek 
działający pod wpływem gwałtownego uczucia, które odbiera 
mu rozum, nie jest odpowiedzialny za czyn popełniony 
w  afekcie, albo odpowiedzialność jego jest w  poważnym stopniu 
umniejszona. Człowiek działający pod wpływem silnego afektu 
nie popełnia grzechu w  ogóle, albo popełnia grzech powszedni. 
Zrozumieli to sędziowie, dlatego czuli, że mechaniczne zastoso
wanie do niej odpowiedniego puniktu kodeksu karnego byłoby 
nieludzkie. Dziwne tylko, że nde mógł tego pojąć „Tygodnik 
Powszechny" pismo reprezentujące katolicką moralność, a opo
wiadające się za stanowiskiem prokuratora, który z urzędu 
bronił naruszenia ogólnej zasady eutanazji. Sędziowie przy
sięgli —  naszym zdaniem —  mądrzej, roztropniej i w  sposób 
bardziej zgodny z etyką chrześcijańską podeszli do tego w y
jątkowego wypadku, nie godząc się, aby naruszał on podsta
wowe prawo moralne, które zabrania targnąć się na życie dru
giego człowieka.

2. Drugim dowodem przemawiającym na korzyść eutanazji, 
jest dowód natury humanitarnej. Postępujemy okrutnie i po 
barbarzyńsku —  mówią nam eutanatyści —  pozostawiając cho
rego jego cierpieniom, gdy ustaje wszelka nadzieja ratunku. 
Postępujemy okrutnie, ,,gdy zostawiamy rodziców z ich tra
gicznym problemem i tragiczną decyzją najzupełniej osamot
nionych". (Wanda Błońska, „Przekrój" cytowany). Na ten te
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mat pisał też Glainville Villiams, wybitny uczony angielski 
w  ten sposób: „Dobrze jest, że ludzie odnoszą się ze zgrozą do- 
pozbawienia życia człowieka, ale w  racjonalnej ocenie należy 
wziąć pod uwagę jakość tego życia. Bezwzględny zakaz samo
bójstwa i eutanazji musiałby opierać się na nieprawdopodob
nym założeniu, iż każde życie —  bez względu na jego jakość 
i okoliczności —  wantę jest przeżycia i powinno być przeżyte. 
To założenie wartości samego istnienia —  w  razie braku wszel
kich funkcji, które nadają mu jakieś znaczenie, oraz wobec 
rozkładu osobowości, jalki następuje tak często w  wyniku dłu
gich męczarni —  nie wytrzymuje krytyki" (G.W. Świętość 
życia i prawo karne, dz. cyt. s. 303).

3. Eutanaityści zarzucają niekonsekwencję swym przeciwni
kom. Skoro przyznaje się państwu władzę karania śmiercią, 
oraz władzę zabijania w  sprawiedliwej wojnie, dlaczego od
mawia się mu władzy skracania cierpień? Skoro państwo 
uważa człowieka za suwerena swego życia, dlaczego nie przy
znaje mu swobody opuszczania tego życia? (chodzi tu o euta
nazję, wynikającą ze zgody lub prośby chorego o skrócenie jego 
cierpień).

4. Zakaz nałożony przez wierzenia religijne nie powinien być 
stosowany w  stosunku do tych, którzy tej w iary nie podzielają,
0 ile nie wymaga tego dobro społeczne.

5. Nie jest prawdą, że jedynym obowiązkiem lekarza jest 
ratowanie życia. Obecnie uważa się, że obowiązkiem lekarza 
jest również uśmierzać ból. Stąd stasowanie znieczulenia pod
czas porodu i w  zabiegach dentystycznych, sprowadzanie snu
1 zapomnienia w  udręce ducha. Stąd też dążność, aby umieranie 
uczynić bardziej łagodnym i spokojnym, nawet jeżeli to ma 
pociągać za sobą skrócenie trwania życia.

W N I O S K I

Przedstawione argumenty pro i contra eutanazji wymagają 
ukoronowania w  postaci wniosków. Postaramy się więc krótko 
je sformułować.
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a. Dla ludzi wierzących w  Boga, w  życie pozagrobowe i spra
wiedliwość pozagrobową, eutanazja —  na obeonym etapie 
interpretowania Pisma św. —  musi być czynem zabronionym 
i ciężko grzesznym.

b. Dla ludzi, którzy odrzucili wierzenia religijne, byłoby 
dość trudno ze stanowiska medycyny i prawa znaleźć rację 
przeciw eutanazji. Pogląd powyższy wyraził ks. prof. dr. W i
cher, długoletni profesor teologii moralnej w  seminarium 
rzymskokatolickim. (Thelogia moralis, skrypt autoryzowany 
s. 118).

c. Dotychczasowe kodeksy karne wszystkich nieomal państw 
europejskich i/ pozaeuropejskich nie zezwalają na legalizację euta
nazji, czyli zgodne są w  tym względzie z poglądami reprezentowa
nymi przez moralność chrześcijańską. I tak np. kodeks karny pol
ski w  art. 227 zna odrębny stan faktyczny uprzywilejowanego- 
przestępstwa: eutanazji. Brzmi on: Kto zabija człowieka n i 
jego żądanie i  pod wpływem współczucia dla niego, podlega 
karze więzienia do lat 5-ciu lub aresztu. Jest to przestępstwo 
uprzywilejowane w  stosunku do zwyczajnego zabójstwa. W y
daje się, że prawa państwowe bronią się przeciw przyjęciu 
ogólnej zasady eutanazji w  obawie, aby nie stało się to pod
stawą do najrozmaitszych nadużyć. Jedynym dotąd prawem 
legalizującym uśmiercanie jednostek, społecznie nieprzydat
nych było prawo wydane przez Niemcy hitlerowskie.

d. Sporadyczne wypadki eutanazji mogą być przez sąd uz
nane za niezawinione, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności 
i wzniosłe motywy działającego. Tak było w  wypadku Su
zanne Vandeput, tak też w  innych wypadkach, znanych już 
sprzed wojny (np. jedna z artystek polskich zastrzeliła w  szpi
talu w  Paryżu swego męża, nie mogąc patrzeć na jego strasz
liwe męczarnie w  nieuleczalnej chorobie. Sąd francuski n’e 
wydał wyroku skazującego). Tafcie sporadyczne wypadki 
mogłyby być również usprawiedliwione z punktu widzenia 
etyki katolickiej, biorąc pod uwagę nieodpowiedzialne działanie 
w afekcie.
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e. Trzeba wreszcie zaznaczyć, że obok wielu przeciwników 
eutanazji, rozwija się równocześnie spokojna i ostrożna ten
dencja, aby wobec życia i cierpienia zajmować stanowisko 
bardziej humanitarne; aby w  obliczu choroby, co do której nie 
ma wątpliwości, że jest nieuleczalna, gdy w  dodatku chory za
łamuje się p>od wpływem cierpienia —  dążyć do uśmierzania 
bólu, choćby miało to pociągnąć za sobą skrócenie życia. Kto 
w ie czy tendencja ta nie zwycięży kiedyś w  prawach państwo
wych, zwłaszcza, że wpływ religii na prawodawstwo słabnie 
coraz bardziej.

Ks. dr Edward Balakier



Ks. dr SZCZEPAN WŁODARSKI

KSIĄ p.Z  BISKUP 
FRANCISZEK HODUR
(W dziesiqtq rocznicę śmierci)

D z ie je  ludności pouczają, że wszyscy wybitniejsi działacze 
obok zwolenników mieli przeciwników. Wiadomo też, że obok 
prawdziwych wiadomości o nich rozpuszczano również wiado
mości fałszywe, tak że rzadko który wybitny człowiek cieszył 
się już za życia zasłużoną sławą. Taki los nie ominął naweL 
Jezusa Chrystusa, chociaż był czymś więcej niż człowiekiem.

Podobne refleksje można snuć i nad grobem polskiego kapłana, 
patrioty i społecznika, ks. biskupa Franciszka Hodura, którego 
ciało spoczywa od dziesięciu lat na ziemi amerykańskiej, na 
cmentarzu Kościoła Narodowego w  Scranton.

O jego życiu i działalności krążyły i nadal krążą często sprze
czne wiadomości, bo zwolennicy zaciemnili prawdę przez pewne
g o  rodzaju apoteozę, a przeciwnicy —  przez fanatyczną niena
wiść. Z takim stanem nie wolno się pogodzić, należy przedstawić 
prawdę, którą każdy człowiek musi uszanować, bo umysł ludzki 
■pożąda i  szuka tylko prawdy.

W  imię prawdy spoglądamy na fes. biskupa Fr. Hodura i przed
stawiamy go Czytelnikowi takim, jakim był.

L A T A  MŁODZIEŃCZE

Franciszek Hodur urodził się 1 kwietnia 1866 r. we wsi Żarki 
w  powiecie chrzanowskim koło Krakowa. Był jednym z sied
miorga dzieci Jana i Marii z Kosowskich. Ojciec był krawcem,
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którego skromne zarobki z trudnością zaspokajały potrzeby licz
nej rodziny, więc dzieci już od najmłodszych lat pracowały 
zarobkowo. Mimo tych trudności Franciszek Hodur zdobył 
wykształcenie średnie w  Gimnazjum Nowodworskiego w  Kra
kowie, dzięki materialnej pomocy ze strony dobrych ludzi.

Po maturze wybrał stan duchowny nie z przypadku czy jakie
goś wyrachowania, lecz ze szczerego powołania —  co zresztą 
potwierdziło całe jego życie. W 1884 r. wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w  Krakowie, gdzie alumni mieli 
możność słuchania wykładów na Wydziale Teologicznym Uni
wersytetu Jagiellońskiego. Wszystkich niższych święceń udzielił 
klerykowi Hodurowi ordynariusz krakowski, ks. kardynał Du
najewski (|1894 r.). Lecz na tym się skończyło, dalszych święceń 
mu odmówiono i młodzieniec ku swej rozpaczy musiał opuścić 
Seminarium.

Nieprzychylni 'ks. biskupowi Hodurowi publicyści i historycy 
będą tendencyjnie podkreślać fakt przerwania jego pobytu w  Se
minarium krakowskim, lecz równocześnie albo przemilczą po
wody, albo wprost będą snuć oszczercze domysły niezgodne 
z prawdą, która wygląda następująco. Od 1875 r. na terenie 
Galicji (zaboru austriackiego) żywą działalność wśród chłopów 
polskich rozwinął sławny „trybun ludowy11, rzymskokatolicki 
ksiądz, Stanisław Stojałowski (tl911 r.) Odważył się on na 
niesłychaną i rewolucyjną w  owych czasach rzecz. Oto głosił, 
że chłop polski to też człowiek i obywatel, że obok płacenia ce
sarzowi podatków, może jeszcze głosować do austriackiego par
lamentu, by się w  nim znalazło jak najwięcej szczerych Polaków. 
Za tę rzekomo „wywrotową" działalność ks. Stojałowski został 
wyklęty przez hierarchię rzymskokatolicką w  Galicji i dopiero 
podróż jego do Rzymu w  1896 przyniosła zwolnienie z ekskomu
niki. Szykany stosowane przez rzymskokatolicki Kościół wzglę
dem ks. Stojałowskiego musiały dotknąć wszystkich jego sympa
tyków i współpracowników, do których należał też kleryk Fran
ciszek Hodur. Samo wystąpienie w  obronie prześladowanego 
księdza było wystarczającym powodem do usunięcia z Semina
rium i  zamknięcia drogi do kapłaństwa. Z pewnością niejeden
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z kolegów kleryka Hodura buntował się wewnętrznie przeciw 
postępowaniu władz kościelnych, lecz tylko Franciszek Hodur 
miał odwagę głośno wypowiadać swoje poglądy. Należał do ludzi 
nie cierpiących oportunizmu i połowiczności, był zawsze szczery 
i odważny, a nierzadko i uparty.

Nie widząc w  Galicji możliwości osiągnięcia kapłaństwa, w y
jechał w  1890 r. do Ameryki, gdzie —  jak słyszał —  potrzeba 
było duszpasterzy dla polskich wychodźców będących w  swej 
masie ludem wiejskim którego praw bronił ks. Stojałowski. Po 
wylądowaniu w  Nowym Jorku dał ogłoszenie do tamtejszego 
„Kuriera Polskiego", przedstawiając się Polonii jako kleryk 
pragnący zostać kapłanem, lecz szukający opieki i pomocy ze 
strony polskiego duchowieństwa w  USA. Na ogłoszenie naj
szybciej zareagował proboszcz w  Nanticoke (stan Pensylwania), 
ks. Gramlewicz, któremu kleryk Hodur przypadł od razu do 
serca. Wstawiwszy się za nim do biskupa w  Scranton, otrzymał 
odpowiedź, że przyjęcie do tamtejszego Seminarium Duchowne
go będzie możliwe po nadejściu opinii (liitterae testimoniales) 
z Seminarium w  Krakowie. Opinia wprawdzie mówiła o wydale
niu kleryka Hodura z Seminarium lecz powód tego —  działalność 
w duchu ludowym —  nie wydał się amerykańskiemu biskupów7i 
czymś uwłaczającym; przyjął nowego Polaka do Seminarium 
w  Bett (Pa), a 19 sierpnia 1893 udzielił mu święceń kapłańskich.

Pierwszą placówką duszpasterską neoprezbitera była polska 
parafia rzymskokatolicka w  Scranton pod wezwaniem Najświęt
szego Serca Jezusowego. Ks. Hodur przez dwa lata był wikariu
szem tamtejszego proboszcza, ks. Ryszarda Austa. Mając uspo
sobienie żywe i towarzyskie, cały swój wolny czas poświęcał 
pracy społeczno-patriotycznej. Organizował więc odczyty, impre
zy kulturalne, odwiedzał chorych. Był wszędzie mile widziany 
dzięki wysokiej kulturze osobistej, inteligencji i  zmysłowi or
ganizacyjnemu. Wykorzystywał to nie w  celu gromadzenia dla 
siebie dóbr materialnych, lecz dla dobra parafian, w  których 
widział nie tylko katolików ale i Polaków.

W  1895 r. otrzymał samodzielne stanowisko rzymskokatolic
kiego proboszcza polskiej parafii w  Nanticoke, czyli w  miejsco-
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wości, w  której stawiał pierwsze kroki na nowej drodze życia 
emigracyjnego. Pracował tu prawie dwa lata aż do chwili, gdy 
na jego plebafmii zjawiła się ze Scranton delegacja Polaków pro
szących, by stanął na czele ich nowej parafii.

N IE ZA LE ŻN A  P A R A F IA  W  SCRANTON

Powód do powstania niezależnej parafii polskiej w  Scramton 
dał wspomniany już proboszcz ks. Ryszard Aust, Niemiec ze 
Śląska. Lubił on powtarzać polskim górnikom w  Scranton: 
„Obowiązkiem parafian jest dawać na Kościół i słuchać —  od 
rządzenia jestem ja“ . Była to uporczywa odmowa na prośby 
Polaków, by przedstawiał .im rachunki z  wydawanych pieniędzy 
parafialnych. Na wolnej ziemi amerykańskiej chłopi polscy po
czuli się pełnoprawnymi obywatelami chcącymi wiedzieć, na co 
idzie ich ciężko zapracowany grosz.

Do starcia doszło w  drugą niedzielę września 1896 r. gdy 
parafianie nie chcieli dopuścić ks. Austa do kościoła, a wojowni
czy Niemiec wezwał na pomoc żandarmów, którzy zaaresztowali 
około stu osób, ponieważ prawo amerykańskie uznało prawo 
rzymskokatolickie głosząc, że budynek kościelny nie jest włas
nością parafian, lecz biskupa i działającego w  jego imieniu pro
boszcza.

Pragnąc na przyszłość uniknąć interwencji policji, oburzeni 
na 'ks. Austa katolicy polscy w  Scranton postanowili wybudo
wać sobie kościół wyraźnie zapisany na nich, a nie na pro
boszcza czy biskupa. Zakupili więc plac i w  styczniu 1897 r. 
rozpoczęli budowę kościoła pod wezwaniem św. Stanisława B. 
i M. Gdy fundamenty były gotowe, Komitet Parafialny zwró
cił się do biskupa ordynariusza z prośbą o poświęcenie kamie
nia węgielnego i  wyznaczenie proboszcza. Jak z tego widać 
rzekomi „buntownicy" jiie pragnęli zerwania z Kościołem 
Rzymskokatolickim, szukali jeno sprawiedliwości’ i nie pozwa
lali się krzywdzić. A le niestety tamtejszy biskup ordynariusz, 
ks. 0 ‘Hara z pochodzenia Irlandczyk, nie zechciał głębiej 
wniknąć w  przyczyny postępowania Polaków i bezdusizinie od
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powiedział: „Przepiszcie ten kościół na mnie, a poświęcę funda
menty i dam księdza".

W  dniu 7 marca 1897 na zebraniu wszystkich „zbunto
wanych" scrantoniaków zapadła uchwała zerwania z hierarchią 
rzymskokatolicką i zorgamizownia parafii niezależnej. Najważ
niejszym punktem obrad był wybór dobrego przywódcy czyli 
proboszcza. Zastanawiano się nad kilku znanymi 'księżmi, lecz 
najwięcej głosów otrzymał proboszcz w  Nanticoke a dawny 
wikariusz w  Scranton, ks. Franciszek Hodur. W  dniu 10 marca
1897 r. zjawiła się u niego delegacja z petycją podpisaną przez 
około dwieście osób proszących, ażeby zechciał być ich „nie
zależnym" proboszczem. Ks. Hodur nie był tym zaskoczony, 
bo wiedział, co się dzieje w  Scranton. ale nie dał odpowiedzi 
natychmiast, prosząc o trzy dni do namysłu. Gdy chwile te 
będzie wspominał pół wieku później, wyzna, że owe trzy dni 
były zapełnione ostrą walką wewnętrzną. Napisze: „Łatwiej 
jest powiedzieć: Zerwij łączność z Rzymem, wystąp z jego 
Kościoła — ale trudniej jest to wykonać. Religijny człowiek 
podobny jest do drzewa, które wrasta w  ziemię wszystkimi 
swymi korzeniami. Gdy ktoś to drzewo wyrwie a nie da mu 
odpowiedniej ziemi do rozrostu — zamiera". (Rola Boża, 22. X. 
1949, s. 690).

W wyniku głębokich refleksji ks. Hodur w  dniu 14 marca
1897 pożegnał się ze swymi parafianami w  Nanticoke, a wie
czorem był już w  Scranton. Obrał więc ciernistą i niewdzięczną 
drogę walki o sprawiedliwość, o prawa polskiego wychodźcy 
katolika, by następnie dać impuls do powstania Polskiego Na
rodowego Kościoła Katolickiego.

SZU KAN IE  NOW YCH DROG

Gdy w  dniu 21 marca 1897 r. w  podziemiach budującego się 
kaścioła w  Scranton składał swym nowym parafianom przy
sięgę wierności i podobną przysięgę odbierał, nie miał jeszcze 
wyraźnego planu działania. Wiedział na razie tylko tyle, że 
z powodu opuszczenia parafii w  Nanticoke i zaopiekowania się
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„zbuntowanymi1' Polakami w  Scranton grozi mu najpierw 
biskupia suspenza, a następnie ekskomunika.

Pragnąc jednak odwlec nieznośny dla każdego dobrego 
kapłana moment usłyszenia słow klątwy kościelnej, ks. Fran
ciszek Hodur szukał rożnych sposobów legainego załagodzenia 
konfliktu. Gdy starania nie dały wyniku, postanowił udać się 
osobiście do Rzymu, wierząc naiwnie, że sprawę rozstrzygnie 
jedna szczera rozmowa z papieżem.

Przygotowania do wyjazdu trwały kilka miesięcy. Trzeba 
było przygotować pieniądze na podróż i na ofiarę dla papieża, 
następnie należało zebrać podpisy pod memoriałem sporządzo
nym w bardzo dyplomatycznej a jednak mocnej formie.

Autor memoriału wysunął cztery żądania:
1) Mianowanie na stanowisko biskupa w  USA jakiegoś księ

dza polskiego;
2) Zapisanie majątków kościelnych na polskie parafie;
3) Obsadzenie parafii księżmi, na których zgodzą się para

fianie;
4) Finansami kościelnymi winny się opiekować komitety 

parafialne.
Przed wyjazdem do Rzymu poinformowano ks. Hodura, że 

sprawa dostania się przed oblicze papieża nie jest wcale prosta
i że decyzje w  sprawach ogólnokościelnych nie zapadają nigdy 
podazas papieskich audiencji, lecz na posiedzeniach różnych 
kongregacji. Sprawy, z którymi wybierał się ks. Hodur, podle
gały wówczas Kongregacji Rozkrzewiania W iary (De propa
ganda fide). Ażeby kongregacja zechciała zająć się jakąś sprawą, 
memoriał należało wydrukować w tylu egzemplarzach, ilu było 
kardynałów, których interesant musiał odwiedzić w  prywat
nych rezydencjach. Najważniejszą jednak sprawą były (i za
pewne są) znajomości nazywane dyplomatycznie referencjami. 
Kardynałowie nie chcieli rozmawiać z człowiekiem, o którym 
nic nie wiedzieli.

Ks. Franciszek Hodur znalazł drogę do kardynałów poprzez 
ks. Stanisława Stojałowskiego. Jadąc do Rzymu w styczniu
1898 r. delegacja udała się najpierw do Galicji, by od ks. Sto-



KS. BP  F R A N C IS ZE K  H ODUR 39

jałowskiego otrzymać listy polecające do prałatów rzymskich. 
W Rzymie taik memoriał jak i listy polecające ks. Hodur przed
stawił najpierw ks. Germier, spowiednikowi pap. Leona X III, 
a następnie udał się do kardynałów Vanutellich, znających 
ks. Sto jałowskiego, gdy przed dwoma laty starał się o uwol
nienie z ekskomuniki.

Po wielu zabiegach delegaci ujrzeli wreszcie oblicze czio- 
wieka decydującego o sprawach amerykańskich. Był nim pre
fekt Kongregacji Rozkrzewianiia Wiary, ks. kardynał M. Ledo- 
ohowski, dawny arcybiskup gnieźnieński, nazywający się 
pretensjonalnie „prymasem Polski“ . Zdawać by się mogło, że 
polska narodowość watykańskiego dygnitarza powinna była 
pomóc zgnębionym emigrantom. W rzeczywistości tak nie było, 
ponieważ kard. Ledóchowski nie czuł się Polakiem, lecz Wa- 
tykańczykiem, polskie kłopoty tak krajowe jak emigracyjne 
były mu obojętne, jak wielu innym Polakom noszącym przed 
nim i po nim kapelusz kardynalski.

Prefekt Kongregacji Rozkrzewiania W iary odrzucił scran- 
toński memoriał a ks. Hodurowi powiedział: „Wracaj prędko
i spamiętaj to sobie na zawsze, że Stolica Święta nie będzie 
ustanawiała osobnych praw ani osobnych biskupów dla garści 
katolików polskiego pochodzenia w  Ameryce... Sentyment wasz 
nie ma sensu ani najmniejszych widoków na poparcie tutaj. 
Wybijcie to sobie raz na zawsze z głowy1'. (Księga Pamiątkowa 
33, Scranton 1930, s. 24).

Przygnębiony negatywnym wynikiem tylu starań, ks. Hodur 
już nie był na audiencji u papieża. Zresztą jak zaznaczono 
wyżej, audiencja taka nie mogła niczego zmienić, a w  danym 
wypadku szczególnie byłaby tylko formalnością ze względu n a . 
olbrzymie wpływy episkopatu amerykańskiego, na co zwrócił 
uwagę spowiednik papieski, ks. Germier.

Delegacja, wróciła do Scranton w  marcu 1898 r. i przedsta
wiła swoją klęskę zgromadzeniu parafialnemu, które jeszcze 
się łudziło, że może oficjalna odpowiedź Rzymu przekazana 
za pośrednictwem legata papieskiego w Waszyngtonie zajmie
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trochę przychylniejsze stanowisko niż odpowiedź kard. Ledó- 
chowskiego w  rozmowie osobistej.

Pismo Kurii rzymskiej 'nadeszło we wrześniu 1898 r. Z czte
rech postulatów wysuniętych w  memoriale, Rzym aprobował 
tylko jeden, mianowicie godził się na zarządzanie majątkiem 
kościelnym przez komitety parafialne pod nadzorem probosz
czów. Było to. zbyt mało w  opinii sorantońskich „buntowników1 . 
więc po odczytaniu papieskiego pisma w  dniu 18 września
1898 r. doszło do wielkiej „antypapieskiej" demonstracji, 
w  wyniku której 2 października 1898 biskup scrantoński 
0 ’Hara, rzucił na ks. Franciszka Hodura klątwę. Jej tekst 
odczytał swym parafianom wyklęty proboszcz, a następnie 
pismo spalił i w  dniu następnym złożył u władz państwowych 
podanie o zarejestrowanie nowej organizacji wyznaniowej 
noszącej miano „Polskiego Kościoła Reformowanego". Staty
styka sporządzona przez jego zwolenników podała, że do nowego 
„Kościoła" przyłączyła się jedna trzecia część polskich osad
ników w  Scranton, a zatem grupa ta mogła; liczyć do pięciu 
tysięcy osób. Z tego samego źródła posiadamy krótkie notatki
o zachowaniu się Polaków wiernych „biskupom aryjskim" 
czyli episkopatowi rzymskokatolickiemu rekrutującemu się 
głównie spośród Irlandczyków. Oto po rzuceniu klątwy na 
ks. Hodura „rozpoczęło się dla ks. Hodura i jego parafian piekło 
na ziemi. Prześladowano go i bito, pluto mu w  twarz, ponie
wierano jego parafianami po kopalniach i fabrykach, czerniono, 
grożono, pastwiono się nad nimi, jakby ks. Hodur i jego przy
jaciele nie byli chrześcijanami, Polakami, ludźmi nawet, ale 
na śmierć przeznaczonymi nieczystymi zwierzętami". (Księga 
Pamiątkowa 33, Scranton 1930, s. 29).

Obok szykan w  życiu codziennym ze strony podburzanych 
Polaków, hierarchia tamtejsza organizowała fanatyczną walkę 
ideologiczną w prasie i sprowadzała do polskich parafii „misjo
narzy" urządzających specjalne nabożeństwa z kazaniami
o posłuszeństwie papieżowi pod grozą kar piekielnych.

Nie ulega wątpliwości, że ks. Hodur i jego zwolennicy jeszcze 
długo nie zdawali sobie sprawy, kim właściwie są i dokąd dążą.



KS. BP  FR A N C IS ZE K  HODUR 41

Dowodem tego jest fakt. że jeszcze przez dwa lata po eksko
munice ks. Hodur szukał porozumienia z rzymskokatolickim 
episkopatem. Wyzna to sam otwarcie: „Próbowaliśmy wszyst
kich instancji, pukaliśmy wszędzie, żeby nie powiedziano, że 
w  zapamiętaniu ciągniemy lud polski do rewolucji..., ale nam 
wszędzie powiedziano: „Polacy muszą się stosować do praw 
istniejących1' (Ks. Fr. Hodur, Nowe Drogi 1901 r., s. 15).

Do zerwania formalnego z Kościołem Rzymskokatolickim 
doszło w  dniu 16 grudnia 1900 roku. Odbyło się to na ogólno- 
parafialnym zgromadzeniu, które uchwaliło „zerwanie raz na 
zawsze z Rzymskim Kościołem nie tylko zewnętrznie czyli 
formalnie, ale i wewnętrznie, to znaczy z systemem nauki 
Rzymskiego Kościoła". (Po Drodze Życia, Scranton 1922, s. 20). 
Zewnętrznym wyrazem tej zmiany było postanowienie o wpro
wadzeniu do liturgii języka polskiego. Pierwsze nabożeństwo 
w  narodowej mowie ks. Fr. Hodur odprawił 25 grudnia 1900 r.

Jednakże owo „zerwanie z Rzymem"' szło nadal niełatwo, 
skoro jeszcze 6 września 1904 r. na „Pirwszym Synodzie" 
sprawa ta ponownie będzie przedmiotem dyskusji. Wtedy 
ks. Hodur, przytaczając powody zerwania z Kościołem Rzym
skokatolickim, powie, że papieże nigdy nie byli przyjaciółmi 
Polaków ani Polski, że... zbrodnią byłoby łączyć się z tymi 
wrogami". Gdy na owym Synodzie jeden z delegatów przed
stawi wniosek, ażeby „z Rzymem całkiem zerwać'1 — powsta
nie ogromny entuzjazm, po którym na ten temat nie będzie 
już żadnych wątpliwości (Dziesięciolecie PNKR, Scranton 1907,

s. 17).
Zatem dopiero od 1904 r. można mówić o powstaniu nowego 

organizmu kościelnego, który pięć lat później przybierze nazwę 
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. Na Synodzie 
w 1904 r. ks. Franciszek Hodur zostanie wybrany na biskupa 
nowego ugrupowania, a sakrę biskupią otrzyma w  Utrechcie 
z rąk biskupów Starokatolickich posiadających niewątpliwą 
sukcesję apostolską.

(C. d. n.)
Ks. dr Szczepan Włodarski



JANUSZ CHODAK

PAJSIJ
CHILENDARSKI

(Z  okazji 200-lecia napisania „H istorii Słowianobul- 
garskiej“ drukujemy artykuł, opracowany w oparciu
o materiały z Bułgarskiego Ośrodka Kultury, a przed
stawiający wspaniałą postać zakonnika, wielkiego pa
trioty narodu bułgarskiego i pierwszego tegoż narodu 
dziejopisa. )

O  kres od drugiej połowy X V III w. do 1878 r. zajmuje 
szczególne miejsce w  historii narodu bułgarskiego. Jest to epoka 
dojrzewania narodowego i wyodrębniania się narodu bułgar
skiego, kulturalnego rozkwitu i walki o samodzielność Kościoła
i narodu, epoka ruchów narodowo-politycznych, walk o uwol
nienie z wiekowej niewoli tureckiej i o utworzenie wolnego 
państwa bułgarskiego. Jednym słowem, okres ten, bogaty 
w  treść historyczną stanowi jedną z najwybitniejszych epok 
w  życiu narodu bułgarskiego i znany jest pod nazwą Odrodze
nia Bułgarskiego.

Popadłszy w  końcu X IV  w. w  niewolę sułtańskiej Turcji, 
wieki całe naród bułgarski doświadczał bezlitosnego wyzysku
i pohańbienia, narzucanej gwałtem asymilacji i bezprawia. 
Ciężkie i pozbawione praw było życie pracującego ludu buł
garskiego pod jarzmem obcej przemocy, która na całe stulecia 
przerwała jego normalny rozwój społeczno-ekonomiczny, po
lityczny i kulturalny. Pod władzą tureckich feudaiów naród 
bułgarski znosił katusze, które, według obrazowego wyrażenia
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Botewa, „ i kamień by skruszyły". Obca niewola była dla na
rodu bułgarskiego srogim doświadczeniem i stanowiła olbrzy
mie niebezpieczeństwo dla jego samodzielnego bytu narodowe
go. Niezliczone były cierpienia, jakich naród doświadczył ze 
strony obcych gnębicieli. „W iele trzeba by czasu, aby opisać 
nędzę, w  jakiej znajduje się naród obecnie" —  czytamy w  jed
nym z dokumentów z X V II w. „Reżim, jakiemu podlegają Buł
garzy — wzmiankuje w 1841 r. francuski uczony i publicysta 
G. Blanki — jest obrazą godności natury ludzkiej".

Naród bułgarski nie godził się nigdy z niewolą, nie poniechał 
walki z obcą tyranią o swoją wolność, a od końca X V III w. po
przez wiek X IX , w  związku z rozwojem i zmianami społeczno- 
ekonomicznymi w Europie, walki te nabierają nowego charak
teru i służą nowym celom. Zrodziły one i skrystalizowały ple
jadę wybitnych działaczy bułgarskiego Odrodzenia Narodowe
go, na czele których stoi wielka i niespokojna postać Pajsija 
Chilendarskiego (Ojca Pajsija). Pajsij swoją „Słowianobułgar- 
ską Historią" oraz działalnością apostolską wybija się do roli 
wodza narodu i pierwszego ideologa walki o duchowe odro
dzenie i wyzwolenie narodu.

Czas, w  którym żył i  pracował Pajsij Chilendarski —  X V III w.
— charakteryzuje się na ziemi bułgarskiej wzmożeniem roz
kładu tureckiego porządku feudalnego, powstawaniem i roz
wojem nowych stosunków społeczno-ekonomicznych, rozrasta
niem się produkcji towarowej, rozwojem handlu itp. Wszystko 
stwarza warunki do powstawania rynku wewnętrznego, umac
niania związków pomiędzy różnymi dzielnicami ziem bułgar
skich, do rozwoju kultury bułgarskiej i kształtowania się ogól- 
nobułgarskiej świadomości narodowej, do rozpalania się walk 
narodowowyzwoleńczych.

Procesy te stanowią treść epoki Bułgarskiego Odrodzenia, 
którego granice znaczą się — ogólnie rzecz biorąc — od połowy 
X V III w. do uwolnienia Bułgarii w  1878 'r.

Podstawowym zadaniem dla narodu bułgarskiego w  owym 
czasie, tak ważnym dla jego przyszłego rozwoju, było — zrzu
cenie obcej niewoli narodowo-politycznej i ekonomicznej, oba
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lenie przeżytego ustroju społecznego, utworzenie wolnego pań
stwa bułgarskiego oraz utorowanie drogi dla jego wolnego, nie
zależnego i postępowego rozwoju. Zadanie to jednoczy wysiłki 
patriotów bułgarskich na dziesiątki i setki lat; w  walce tej 
wyrosną jedne z największych postaci historii narodu bułgar
skiego, jak Pajsij Chilendarski, G. S. Rakowski, Wasyl Lewski, 
Christo Botew i inni.

Wiele stronic z biografii Pajsija zagubiło się w  mroku his
torii. Dotychczas np. toczą się spory co do miejsca jego uro
dzenia i szereg miejscowości przypisuje sobie ten zaszczyt. Naj
prawdopodobniejsze jest jednak twierdzenie, że Pajsij uro
dził się w  miasteczku Bańsko, u podnóża Pirynu, w  znanej z pa
triotyzmu mieszkańców, żywej osadzie handlowej X V IIIw . W e
dług autobiograficznych notatek Pajsija, urodził się on około 
1722 roku. Gdzie i czym zajmował się młody Bułgar, również 
nie wiadomo. Wiadomo tylko-, że w  1745 r. udaje się do kla
sztoru Chilendarskiego (jeden z wielu klasztorów na Półwyspie 
Atońskim), gdzie przebywał również starszy jego brat Lauren- 
ty —  późniejszy igumen 'klasztoru. Wstąpienia Pajsija do kla
sztoru nie spowodowała chęć ucieczki od życia, a pragnienie 
lepszego przygotowania się i poświęcenia swoich sił służbie 
społecznej. W  epoce niewoli i zacofania klasztory stanowiły 
prawie jedyne ośrodki kultury i działalności li/terackiej. .

W  kilka lat po wstąpieniu do klasztoru Chilendarskiego Paj
sij objął funkcję taksydysty i spowiednika klasztoru. Taksy- 
dyści byli to wędrowni głosiciele słowa Bożego, kwestarze, 
przewodnicy pielgrzymów w  klasztorze itp. Stanowisko to da
wało Pajsijemu możność przemierzania wielokrotnie rodzinnego 
kraju —  tej „dobrej, jasnej i urodzajnej ziemi“ , podtrzymywa
nia jak najściślejszego kontaktu z narodem, poznania jego cięż
kiej sytuacji, (jak to zaznaczy później w  swojej historii, że 
w  imperium tureckim nie było „żadnej prawdy, ani sprawie
dliwości"), odczucie jego potrzeb i dążeń. A  to odpowiadało 
właśnie duchowi i temperamentowi Pajsija. W  ten sposób miał 
możność bezpośredniego obcowania ze swymi rodakami, współ-
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czucia ich doli, głoszenia wobec nich swoich idei, budzenia 
świadomości narodowej.

Nagromadzone bogate doświadczenie życiowe, głęboka zna
jomość rzeczywistości i życia narodu, jego żywe poczucie spo
łeczne i historyczna dociekliwość, gorące uczucia patriotyczne, 
płonące w  jego duszy niegasnącym ogniem — posłużyły Paj
sij emu jako gruntowna podstawa do stworzenia'jego nieśmier
telnego dzieła —  napisania „Historii Słowianobułgarskiej “ , zro
biły z niego niestrudzonego apostoła narodu, wyraziciela i głosi
ciela nowych idei narodowowyzwoleńczych. Księga Pajsija poja
wia się jak (niewątpliwa potrzeba społeczna, staje się odbi
ciem rodzącej się w  społeczeństwie bułgarskim nowej ideologii 
narodowowyzwoleńczej.

Swoją pracę zatytułowaną: „Historia słowianobułgarska o na
rodzie bułgarskim, carach i świętych oraz o wszystkich buł
garskich czynach i wydarzeniach...“  ukończył Pajsij po dwóch 
latach gruntownej pracy w  1762 r. w  klasztorze Zografskim, 
gdzie się przeniósł z powodu niesnasek, jakie nastąpiły pomię
dzy mnichami w Chilendarze. Wiele trudów i przeciwności 
musiał przezwyciężyć Pajsij, aby zebrać dane o przeszłości 
swego narodu. Długi czas grzebie uporczywie w  bibliotekach 
klasztorów Swetogorskich, przegląda dawne księgi, rękopisy, 
żywoty i gramoty. I jak wyrazi się poeta, on „w iele czuwań 
rannych w  klasztorze opuścił, ale gęsiego pióra nigdy nie upuś
cił z dłoni“ . W  poszukiwaniu danych do swej pracy jeździł na
wet do dalekiego miasta Sremski Karlowci (podówczas w  Au
strii), aby ostatecznie móc powiedzieć swoim rodakom: „Ze

brałem i powiązałem historię narodu bułgarskiego w tej księ
dze dla Waszej korzyści i chwały“ . Pisząc swoje dzieło, Pajsij 
korzystał również z pracy Mavro Orbiniego „Kniga Istoriogra- 
fija “ (w tłumaczeniu rosyjskim) oraz Cesara Baronija — „De- 
janija cerkownaja i grażdanskaja“ . Choroby, jakich doświad
czył i przykrości z jakimi się spotkał, nie zniechęciły go.

„Historia Słowianobułgarska" stawia Pajsija w  rzędzie 
tych, co kładli kamień węgielny pod gmach przyszłości narodu, 
najwybitniejszych przedstawicieli bułgarskiej ideologii narodo-
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wowyzwoleńczej, czyni go przywódcą walk o duchowe i poli
tyczne uwolnienie narodu bułgarskiego od rządów tureckiego 
systemu feudalnego i greckiego patriarchy w  Carogrodzie. 
Pajsij Chilendarski jest pierwszym największym, wybitnym
i natchnionym wskrzesicielem świadomości narodowej wśród 
Bułgairów, jedną z największych, najwspanialszych postaci 
wśród działaczy bułgarskiego Odrodzenia Narodowego, tym, 
który według słów poety Iwana Wazowa, rziucił 

„...przy •panującym, podówczas mroku 
pierwszą iskrę w sumienie narodu".

Książka Pajsija stanowiąca jeden z najcenniejszych doku
mentów z epoki bułgarskiego odrodzenia odróżnia się od do
tychczasowej literatury bułgarskiej nie tylko swoimi ideami, 
nie tylko swoją treścią, ale i swoim stylem, językiem, charak
terem i konstrukcją.

„Historia Słowianobułgarska“ jest utworem historycznym, 
otwierającym stopniowo przed czytelnikiem całkowitą historię 
narodu bułgarskiego. Jest ona pierwszym utworem w piśmien
nictwie bułgarskim o świeckiej, obywatelskiej treści. Z powodu 
całego ‘szeregu przyczyn obiektywnych —  w  pracy Pajsija, 
oceniając ją z punktu widzenia dzisiejszego stanu nauk histo
rycznych, znaleźć można wiele błędów, niedokładności i innych 
usterek. A le  nie tym ocenia się obecnie jej znaczenie, nie 
w tym zawarte są jej cachy charakterystyczne.

Pajsij przeznaczył swój utwór dla zwykłych ludzi pracy, dla 
ludu, dlatego też napisał go naturalnym, zrozumiałym dla ludu 
językiem. Sam zaznacza w  posłowiu książki: „Nie uczyłem się 
ani gramatyki, ani nauk świeckich, jako prosty Bułgar prosto 
ją napisałem11. Ogromne oddziaływanie książki Pajsija za
wdzięcza się również w  niemałym stopniu faktowi, że idee 
w  niej zawarte były wyłożone żywym, obrazowym, dostępnym
i zrozumiałym dla szerokich mas ludowych językiem i stylem. 
Pajsij zrywa w  znacznym stopniu z przestarzałym, dotychcza
sowym stylem cerkiewno-słowiańskim, ze skrępowanym, mar
twym i scholastycznym językiem dotychczasowej literatury 
kościelnej i wprowadza do swojego utworu nowe pojęcia
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i środki ekspresji. Jego książka, napisana z temperamentem
i namiętnie, w  podniosłym tonie patriotycznym stanowi pory
wający i mocny agitacyjno-publicystyczny utwór. A  to pozwo
liło przeniknąć jej szeroko do mas ludowych, pomogło do przy
jęcia jej idei, do wzmocnienia i rozszerzenia jej wpływu na 
naród bułgarski.

Oto dlaczego partrioci bułgarscy uważają książkę Pajsija 
za prawdziwą świętość. Nieprzypadkowo na wielu egzempla
rzach „Historii' zachowały się uwagi, złorzeczące tym, którzy 
usiłowaliby ją uszkodzić, lub zniszczyć. ,,A kto ją przywłaszczy 
lub ukradnie — czytamy na odpisie dokonanym przez Sofro- 
niego Wraczańskiego w  1765 r. — niech będzie przeklęty przez 
Pana Boga i przez dwunastu apostołów i przez świętych ojców
i przez czterech ewangelistów! I żelazo, i kamień niech się 
stopią, a on niech ginie na w iek i!“

Pajsij wywierał wielki i bezpośredni wpływ również przez 
swoją silną aktywną osobowość, swoją gorącą i niezłomną 
miłość do narodu i ojczyzny, przez swoją niepohamowaną 
namiętną nienawiść do gnębicieli i wrogów narodu.

Idee Pajsija Chilendarskiego wywierały ogromny wpływ na 
późniejszych działaczy odrodzenia bułgarskiego. Patriotyczne
i postępowe dzieło tego wskrzesiciela narodu było z niesłabną
cym zapałem podjęte i prowadzone dalej aż do końca przez 
plejadę wiernych i godnych jego następców, jak Sofronij Wra- 
czański, Wasyl Apriłow, G. S. Rakowski, Liuben Karawełow, 
Wasyl Lewski, Christo Botew. To historyczne i nieśmiertelne 
dzieło zostanie na zawsze dla narodu bułgarskiego budującym, 
przykładem miłości ojczyzny, wzorem godnie wypełnionego 
obowiązku patriotycznego i obywatelskiego.

Opracował Janusz Chodak



WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO

PR O B LE M A TYK A  OBRAD EPISKO PATU  KOŚCIOŁA 
EPISKOPALNEGO

Episkopat Protest. Kościoła Episkopalnego na swej dorocznej sesji po
lecił odbywanie modłów w  intencji I I  Soboru Watykańskiego, wydał de
klarację w  sprawie segregacji rasowej, jedności chrześcijan i w ojny to
talnej. Biskupi potępili segregację rasową, jako sprzeczną z duchem chrze
ścijańskim i wolą Bożą. W  sprawie jedności chrześcijan oświadczyli, że 
„głębokie różnice" między anglikanami i katolikami rzymskimi w inny 
być przedmiotem obopólnych studiów, a nie powodem do nieufności. 
Odnośnie stosunków z Kościołami prawosławnymi wyrazili opinię, iż  Bóg 
pozwolił to odkryć, że Kościoły prawosławne i Kościół anglikański opie
rają się na tej samej tradycji, będącej podstawą w  ictotnych zagadnie
niach w iary i ustroju.

ID EAŁ JEDNOŚCI PRZESZKODĄ W ZJEDNOCZENIU

Jezuita O. W. de Vries, profesor Instytutu Papieskiego w  Rzymie 
oświadczył na konferencji prasowej, że ideał jedności chrześcijan, repre
zentowany przez Kościół Rzymskokatolicki, a polegający na jedności rytu
i języka liturgicznego, był największą przeszkodą w  zjednoczeniu z Ko
ściołami Prawosławnymi. Po tzw. w ielkiej schizmie Kościół rzymski ukuł 
ideał zjednoczenia niezgodny z duchem katolicyzmu. Prof. de Vries w i
dzi drugą przeszkodę zjednoczenia w  zbytnim scentralizowaniu władzy. 
Jedynie decentralizacja, która przyniosłaby pewną autonomię dla po
szczególnych Kościołów pozwoliłaby na szybsze dojście do porozumienia 
z Kościołami wschodnimi. O. de Vries zacytował słowa pap. Piusa X I: 
„Różnorodność rytów nie może stanowić przeszkody w  jedności — prze
ciwnie winna służyć większemu promieniowaniu Kościoła". W ielką rolę 
w  zjednoczeniu mogłyby odegrać Kościoły wschodnie unijne (pozostające 
w  łączności z Rzymem), gdyż z jednej strony są całkowicie katolickie, 
z  drugiej zaś strony podtrzymują swoje wschodnie tradycje. Nawet pry
mat papieski i nieomylność nie stanowi przeszkody nie do pokonania 
w  zjednoczeniu katolików i prawosławnych — zakończył O. de Vries.

(S. O. E. P. I. 41 62)
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