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„Posłannictwo” W A R S Z A W A

Ks. m gr ED M U N D  KRZYW AŃSKI

B Ó G  
I C Z Ł O W I E K  
W I E R Z Ą C Y

O  Bogu, Jego istnieniu, istocie i przymiotach dowiadujemy się 
z dwojakiego źródła. Pierwszym źródłem jest sam naturalny 
rozum luidzki, który zdolny jest poznać istnienie Boga i po
trafi sformułować ścisłe, rozumowe dowody na istnienie Boga, 
a nawet może częściowo poznać samą Istotę Bożą. Drugim 
źródłem naszych wiadomości o  Bogu, jest Objawienie Boże, 
zawarte w  Piśmie św. i Tradycji.

W świetle rozumu i nauki, zajmującej się naukowym opra
cowaniem wiedzy o  Bogu, zwanej teodyceą, widzimy w  Bogu: 
1) Istotę istniejącą samą z siebie czyli Istotę, która nie posiada 
żadnej przyczyny; 2) Istotę nieskończenie doskonałą; 3) Istotę 
będącą pełnią bytu, bez domieszki żadnej możności; 4) Byt 
konieczny, to zoaczy Byt, do którego istoty należy istnienie;
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wszystkie iinne byty poza Bogiem, są przygodne, do których 
istoty nie należy istnienie, jeśli istnieją, to tylko dzięki innej 
Przyczynie; 5) Pierwszą przyczynę wszystkiego co istnieje.

W świetle natomiast nadprzyrodzonej wiary i teologii po
znajemy Boga jako jednego w  swej naturze, lecz istniejącego 
w trzech osobach i Boga będącego przedmiotem widzenia 
uszczęśliwiającego po śmierci.

Tyle o  Bogu mówi rozum, nauka i objawienie. A  jak Boga 
pojmuije człowiek religijny, człowiek, fetory w  religii od dzie
ciństwa się wychował, w  niej rósł i w  mniejszym lub 
większym stopniu kształtował w  oparciu o  religię swój świa
topogląd?

Odnośnie powyższej kwestii historycy religii dzielą się na 
dwa obozy. Jedni, bowiem utważają, że wilara w  Boga jednego 
wytworzyła się w  dziejach ludzkości1 jako rezultat długiego pro - 
cesu rozwojowego, drudzy, przecząc pierwszym, twierdzą, ze 
wiara w  jednego Boga była wiarą pierwotną, zniekształconą 
dopóki, nie odrodziła się z powrotem.

Przedstawiciele pierwszego poglądu -wyobrażają sobie rozjwój 
pojęcia Boga mniej więcej w ten sposób, że zaczęło się od wia
ry w  nadzwyczajne siły magiczne, tkwiące w  niektórych drze
wach, górach, rzekach, ciałach niebieskich lub też w  fetyszach 
różnego rodzaju, amuletach wykonanych ręką ludzką, a nawet 
w  niektórych osobach (czarodziejach). Później rzekomo zrodziła 
się wiara w  duszę ludzką nieśmiertelną oraz w  związku z nią 
powstał kult dusz zmarłych przodków. Wiara w  duszę nie
śmiertelną rozwinęła, się w  wiarę w  duchy, ożywiające i paru- 
szaijące wszystko w  przyrodzie. Później kult duchów prze
kształcił się w  pogańskie bóstwa niebiańskie, pojmowane 
wprawdzie na sposób ludzki, ale uważane za twórców i rząd
ców świata. Powoli zaczęto wśród bogów odróżniać niższych 
i wyższych, wszystkich zaś podporządkowywać jednemu, naj
wyższemu. Wzrost kultu boga najiwyższego, a zaniedbywanie 
kultu bóstw niższych doprowadziły wreszcie do całkowitego 
wyeliminowania bóstw niższych, a pozostawienia tylko jedyne
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go Boga, Stwórcę i Pana wszechrzeczy. Człowiek w  swoim 
rozwoju idąc jeszcze dalej, stopniowo oczyścił pojęcie Boga 
nie tylko z cech ludzkich, ale nawet z cech osoby w  ogóle. 
I tak doszło do panteizmu, to jest pojmowania Boga na kształt 
jakiejś nieosobowej siły twórczej przenikającej świat i zlewa
jącej się z nim w  jedno.

Zwalczając powyższą teorię i 'broniąc pierwotnego mono
teizmu, zwolennicy drugiego poglądu powołują się przede 
wszystkim na wynilki badań etnologicznych, przeprowadzanych 
wśród ludów dzikich, po dziś dzień jeszcze gdzieniegdzie ży
jących w  stanie kultury pierwotnej, jak na przykład u Pigme
jów. Badania te wykazały, że pierwotne ludy posiadały czystą, 
choć prymitywną wiarę w Boga jedynego. Taka więc, mówią, 
była wiara człowieka w  czasach najdawniejszych. Magia, fety- 
szyzm, kult duchów itd. dołączyły się do niej dopiero później 
jako naleciałości dface, nie mające w  gruncie rzeczy nic wspól
nego z czystą reliigią. Przemawia za tym okoliczność, że powyż
sze formy kultu spotykamy w  poszczególnych typach kultural
nych dopiero w  okresie ich starzenia się i zamierania. Można 
więc powiedzieć, że one pojęcie Boga raczej wypaczały, niż 
zrodziły.

Nowa gałąź nauki o religiii, powstała w  X X  w., z|wana 
„psychologią relilgii“ Wbiła między spierające się strony ostry 
klin, zwracając uwagę, że spraiwa nie jest tak prosta i łatwa do 
rozstrzygnięcia, jakby się zdawało. Te wszystkie bowiem formy 
wierzeń, wyobrażeń i zabobonów, na które w  podłużnym prze
kroju religii poprzez wieki jej dziej ólw wskazują historyey- 
ewołucjandści jako na formy rzekomo1'poprzedzające i kształ
tujące dopiero wiarę w  Boga —  a więc magię, fetyszyzm, wiarę 
w duchy, pojmowanie Boga na kształt ludzki itd. —  znajduje
my również, badając w  przekroju poprzecznym wiarę religijną 
każdej dzisiaj żyjącej jednostki ludzkiej. Każdy z nas ibowiem 
przypatrując się dobrze własnemu życiu religijnemu, chwyta 
się na tym, że nieświadomie sam odnosi się nieraz do obrazów 
czy figur religijnych jak do jakichś fetyszów mających magi-
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czrią siłę, że modlitwę swą traktują nieraz jak formułę magi
cznego zaklęcia, mającą w  sobie samej moc sprowadzenia 
pożądanego skutku, że modląc się zwraca oczy ku niebu, jak 
gdyby Bóg przebywał tylko i wyłącznie ponad ziemią, 
że wyobrażai solbie Boga często na sposób ludzki oraz odnosi się 
do Niego jak do człowieka. Takich i jeszcze drastyczniejszych 
przykładów można by  przytoczyć wiele. Jeśli zaś na tym 
wszystkim chwyta się nawet człowiek inteligentny, to cóż do
piero mó<wić o  ludziach prostych, o  których często się mówi, że 
są nowoczesnymi poganami obwieszonymi szkaplerzami, ko
ronkami i innymi amuletami chrześcijańskiego pochodzenia. 
Te , ,pseudopogańskie“ formy pojmowania Boga możemy — 
a nawet powinniśmy, ile się tylko da —  stępić i zneutralizować 
trzeźwą refleksją. Nie pozbędziemy się ich jednak całkowicie 
nigdy, dopóki tylko będziemy ludźmi. Były one i będą zawsze, 
gdyż jako ludzie nie potrafimy inaczej ani teoretycznie o Bogu 
myśleć, ani praktycznie do Niego podchodzić. (Por. O. K a r -  
rer,  „Das Religiose in der Menschheit und das Christentum“, 
Freibiung in B. 1934).

Psychologia religii zwróciła jednak także uwagę historyków 
religii na to, iż naiwet najprostszy człowiek zdaje sobie jak 
gdyby instynktownie śprawę z tego, że właściwe pojęcie Boga 
kryje się dopiero pod tymi wszystkimi antropomorfizmami 
gdzieś głęboko na samym dnie jego duszy, w  najniższych 
warstwach jego świadomości, choć niekiedy bywa ono podobne 
do płynu, kondensującego się i  (krystalizującego, a nie mogącego 
się ostatecznie skrystalizować albo do płomienia świecy, chwiej
nie migającego na wietrze. Bywamy często zaskoczeni i zdu
mieni, gdy w najdłuższej rozmowie z zupełnie prostym czło
wiekiem, przypominającym nieraz istotnie „poganina szkaple
rzami obwieszonego'*, przekonujemy się nagle, jak czyste 
i  głębokie pojęcie Boga leży w  rzeczywistości pod zabrudzoną 
skorupą jego pogańskich, dewocyjnych wierzeń i praktyk 
religijnych. Wyraża on to pojęcie co prawda raczej w  sposób 
negatywny, to jest mówiąc nam czym Bóg —  według niego
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— oie jest, a nie, czym jest. Jest to jednak rzeczą zrozumiałą, 
gdyż —  najgłębsze pojęcie Boga nie powstaje w  człowieku 
drogą albstrakcyjnego, logicznego wnioskowania, lecz rodzi się 
w nim nagle, w  formie jakiejś myślowej intuicja, ujmującej 
mglisto, ale od razu, za jednym zamachem, cały przedmiot 
poznania.

Powyższe obserwacje i rozważania psychologiczne posiadają 
bardzo doniosłe znaczenie praktyczne. Uświadamiają nam, że 
badanie tylko zewnętrznych form życia religijnego nie daje 
jeszcze bynajmniej prwdziwej i pełnej odpowiedzi na pytanie, 
jak człowiek religijny pojmuje, bądź też, jak niegdyś pojmował 
Boga. Chcąc się tego dowiedzieć, trzeba by zejść w  głąb żywej 
duszy ludzkiej, na samo nieomal dno ludzkiej świadomości, co 
rzadko jest możliwe dla psychologa-, a dla historyka .—  bada
jącego nie żywych ludzi teraźniejszych, lecz martwych ludzi 
przeszłości —  nieomal niewykonalne. Gdy kiedyś, po upływie 
stuleci od chwili Obecnej ktoś chciał tylko na podstawie zewnę
trznych -przejawów naszego życia religijnego odtworzyć praw
dziwy i pełny obraz, naszych wierzeń, w  szczególności zaś 
naszego sposobu pojmowania Boga, to obraz ten wypadłby 
prawdopodobnie niewiele lepiej od obrazu wierzeń starożytnych 
ludów pogańskich. Znalazłyby się i w nim z pewnością i magia, 
i fetyszyzm, i antropomorfizm i może wiele jeszcze innych po
gańskich elementów. Uwzględniając to, dzisiejszy historyk 
religii bywa znacznie ostrożniejszy w  sądach o życiu religij
nym wieków ubiegłych i znacznie mniej ufny w  stosunku 
do przekazanych nam przez źródła historyczne opisów religij
nego kultu oraz, opowiadań. Baczniejszą natomiast niż dawniej 
zwraca- on uwagę na takie szczegóły, o  których mówi starożytny 
pisarz Maksym z Madaury: Istnieje jeden tylko najwyższy 
i jedyny Bóg, bez początku i końca, Bóg, którego siły rozpro
szone w  świecie przyzywamy, określając je rozmaitymi nazwa
mi gdyż właściwego jego imienia nie znamy. (Prof. Fr. C u- 
m o n t ,  „Die orientałische Religionen im Romischen Heiden- 
t'um“, Leipzig 1931, 188). Słów tego rodzaju nie uważa już na
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ogół dzisiejszy historyk religii za wyraz, wyjątkowych tylko 
refleksji pewnych szczególnie bystrych i głęboko myślących 
jednostek, ale skłonny jest uważać je raczej za wyraz pow
szechnego , choć nie zawsze jaisno wypowiedzianego najgłęb
szego i ostatecznego przekonania łudzi religijnych wszystkich 
czasów, a przynajmniej za wyraz tego, co ci ludzie zawsze 
w głębi swej duszy instynktownie wyczuwali, choć nie zawsze 
sobie wyraźnie uświadamiali.

Czy wobec powyższego owo „właściwe" pojęcie Boga, kryjące 
się na dnie świadomości ludzkiej, nie wydaje się czymś całkiem 
płynnym, nieokreślonym, bezwartościowym? Ozy po odrzuce
niu symbolów, przenośni i analogii, w  jakich człowiek niezgrab
nie tylko Boga ujmuje i określa oraz ■ wszystkich poganizmów 
w sposobie odnoszenia się człofwdeka do Boga nie zdaje się, że 
w  świadomości ludzkiej pozostaje z  tego Boga ostatecznie tylko 
jakieś nieokreślone, taijemnicze „coś“ .

Nowa psychologia religii wykazała, że tkwiąca na dnie ludz
kiej świadomości idea Boga mieści w  sabie zawsze pewną 
pozytywną treść, która —  [przy całej swej nieuchwytności 
i płynności w  szczegółach —  da się jednak ująć przynajmniej 
w  pewne ogólne ramy, ograniczyć w  pewien sposób myślowo, 
zamknąć w Obrębie pewnych konkretnych punktów.

Przede wszystkim owo Boskie „coś“ pojmuje człowiek 
religijny zawsze jako wszechpotężną moc tiwórczą, przenikającą 
świat, ale nie zamykającą się w  jego rozmiarach, nie objętą 
żadną przestrzenią ani czasem, oraz, jaka pełnię wszelkich 
doskonałości, a więc również i świadomego życia.

Do tak pojętej Boskiej mocy twórczej odnosi się człowiek 
religijny zawsze osobowo, to jest jako ktoś do kogoś, jako 
świadoma jaźń do drugiej, odrębnej od sieibie świadomej jaźni.

Odnosząc się więc do Boga osobowo, a nie umiejąc wytwo
rzyć sobie innego pojęcia osoby, jak pojęcie osoby ludzkiej 
(taką bowiem tylko spotyka sdę tu na ziemi), człowiek religij
ny zaczyna z konieczności antrapomorfizować, to jest pojmo
wać i traktować Boga jako olbrzymiego „człowieka". Wcześniej
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jednak lub później ostrzega go samozachowawczy instynkt 
religijny, że przez antropomorfizo wanie pozbawia siię Boga 
najistotniejszych Jego przymiotów, przede wszystkim wszech
mocy i wszeohobecności, przez co  czyni się z Boga karykaturę. 
Umysł człowieka religijnego zawraca się więc z drogi i zaczyna 
eliminować z pojęcia Boga cechy ludzkie. Wkrótce jednak zno
wu chwyta się na tym, że wiraż z cechami ludzkimi usuwa 
z  Boga również cechy osoby w  ogóle. Bóg poczyna więc w  jego 
pojęciu jak gdyby rozpływać się w  abstrakcyjną, nieuchwytną 
siłę, wobec której niepodobna zająć jakiejkolwiek postawy. 
Zaczyna się przeto cofanie z powrotem ku antropomorfizmowi, 
nie dochodząc jednak do niego całkowicie. Człowiek w  swoim 
pojęciu o  Bogu usiłuje stanąć pośrodku między antropomorf iz
mem a panteizmem. Ponieważ nie jest to łatwe, zaczyna balanso
wać między dwoma biegunami, stawiając pół kroku to w  jedną, 
to w  drugą stronę. W rezultacie owych wysiłków uświadamia 
.sobie, że balansowanie to trfwać musi zawsze, chodzi bowiem
o pojęcie istoty przerastającej wszystko, co człowiekowi znane
—  istoty ponadosoibowej.

Cały ów proces formowania pojęć o  Bogu dokonuje się nie 
tylko w  myśli człowieka religijnego, równocześnie i przede 
wszystkim rozgrywa się on w  jego sferze uczuciowej; wszelkie 
poznawanie Boga jest zarazem Jego przeżywaniem. Skoro więc 
tylko w  świadomości ludzkiej zjawi się bodaj mglisty zarys idei 
Boga, od razu .budzą się w  człowieku dwa zupełnie różne, 
poruszające go do głębi' uczucia: odpychające uczucie grozy 

oraz pociągające uczucie zachwytu. Pod wpływem pierwszego 
Bóg wydaje się człowiekowi kimś obcym i dalekim, pod wpły
wem drugiego — czymś pokrewnym i bliskim. Współistnienie 
obu tak przeciwnych uczuć stwarza' w  człowieku charaktery
styczny stan napięcia' duchowego, będący istotną i nieodłączną 
cechą każdego religijnego przeżycia. Od siły tego napięcia za
leży siła' religijności jednostki ludzkiej, od tegoi zaś, które 
z dwóch uczuć bywa intensywniejsze, zależy typ, względnie 
charakter religijności i to zarówno poszczególnego człowieka,
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jak całej ludzkiej grupy cywilizacyjnej. Jeśli przeważa uczucie 
grozy, człowiek bywa skłonny pojmować Boga raczej na sposób 
ludzki i wyobrażać Go sobie przede wszystkim jako potężnego, 
groźnego pana i władcę wszechrzeczy. Religijny stosunek czło
wieka do Boga przybiera wówczas charakter stoisunku praw
nego; na plan pierwszy wysuwa się w nim akt woli' ludzkiej,, 
czyn religijno-moralny, a w związku z. tym sprawa grzechu,, 
oddalającego od Boga i uniemożliwiającego połączenie się 
z Nim. Jeśli natomiast silniejsze bywa uczucie zachwytu, to 
pojęcie Boga zbliża się raczej w  kierunku panteizmu (choć do 
niego nigdy ostatecznie nie dochodzi), stosunek czło|wieka do 
Boga przybiera charakter mistyczny, z  wysuniętą na plan 
pierwszy funkcją uczucia. Głównym przedmiotem zaintereso
wania człowieka staje się wówczas.1 sprawa kontemplacji i in
tuicyjnego oglądu Boga, przez całkowite zatopienie się w Nim 
i jak najbardziej bierne poddanie się Jego działaniu, a tą drogą 
osiągnięcie zjednoczenia się z Nim.

Na zakończenie obrazu, jak człowiek religijny ujmuje Boga,, 
a w  związku z tym kształtuje swój stosunek do Niego, jeszcze 
jedna uwaga. Chociaż refleksje rozumowe na temat istoty Boga 
nie są obce człowiekowi religijnemu, choć sięga on do nich 
chętnie jako- do źródła pozwalającego mu przy krystalizowaniu 
pojęcia Boga oddzielić plewy od ziarna, przypadłości od istoty, 
to jednak nie lubi zbyt subtelnych, drobiazgowych i spekulaty- 
wnych dociekań na temat czy to Bożej naitury, czy też sposobów 
Bożego działania. Słucha iich zawsze z pewnym niesmakiem,, 
gdyż wydaje mu się, że odzierają one Boga brutalnie z naj
istotniejszej Jego właściwości, jaką jest tajemniczość. Postawę ‘ 
człowieka religijnego pod tym względem znakomicie określił 
K. Adam, rzucając retoryczne pytanie: Cóż by to był za Bóg, 
co by się dał obliczyć jak suma kątów w trójkącie. (Por. Istota 
katolicyzmu, Poznań 1930, 77).

Ks. mgr Edmund KrzywańskL



PAWEŁ VERGHESE

Z B U D Z E N I E  
K O Ś C I O Ł Ó W  
DO NOWEJ SŁUŻBY

Referat na powyższy temat wygłosił na Konferencji Kościo
łów Europejskich w Nyborgu Paweł Verghese, delegowany 
sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów w Genewie. 
Drukujemy referat w tłumaczeniu z jęz. niemieckiego 
i w streszczeniu.

S łużba chrześcijańska zajmuje dzisiaj w protestanckiej 
misjologii prawie to samo miejsce, jakie kiedyś w 19 wieku 
zajmowała ewangelizacja, pojęta w ścisłym znaczeniu jako 
głoszenie Ewangelii. Na zmianę tę wpłynęło kilka czynników, 
lecz główna przyczyna rozwoju leży w tym, że wobec coraz 
.szerszej demokratyzacji zaczęto ruch misyjny uważać za ro
dzaj zawodu. Pionierzy ruchu misyjnego, jak Livengstone, 
William Carey czy Hudson Taylor, to tylko jednostki, w któ
rych pałał duch Boży. Wobec niepokonalnych trudności mu
sieli pokładać nadzieję w Bogu, gdyż nie istniała jeszcze żadna 
organizacja, która by ich wspierała. Nie znali też żadnej opieki 
społecznej ani ubezpieczenia na wypadeK choroby. Nie było 
dla nich żadnej drogi, którą mogliby iść w tym przeświad
czeniu, że już inni przed nimi tą samą drogą kroczyli. Ufni 
w Boga, szli w niepewne, a Bóg przyjął ich w swoją służbę 
i  zdziałał przez nich i dla nich liczne cuda. W ich działalności 
przejawia się obecność Boża i moc Ducha Świętego.
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W miarę jednak, jak ten ruch przybierał na sile. malała 
w  nim obecność i moc Boża. Sława bowiem kariery misyjnej 
pociągała mniej poważnych ludzi do zawodu misyjnego. Droga 
była dla nich utorowana, bo już inni przed nimi tą samą drogą 
kroczyli. Wiedzieli więc dokąd idą. Ich rodzinny Kościół albo 
przynajmniej coraz silniejsza jego część wyraźnie ich popie
rała. Wyznawanie wiary nie wymagało żadnej osobistej od
wagi ani ryzyka, a ufność w  Boga stała się czymś zwyczajnym. 
Niemal każdy, kto posiadał trochę wiary i przeciętne zdolności 
mógł pójść do pracy na polu misyjnym. Powstawały różne 
stowarzyszenia misyjne, które zdobywając konieczne środki 
wspierały misjonarzy. Ramy były gotowe, a powołanie stało 
się zawodem. Na misje wyjeżdżali więc stateczni, przeciętni 
chrześcijanie, a nie jednostki obdarzone charyzmatami.

Dzisiaj niektóre Zachodnie Kościoły protestanckie ewenge- 
lizację zastąpiły służbą. Byłoby ciekawą rzeczą stwierdzić, 
jaki procent zachodnich misjonarzy (nie uwzględniając sekt 
i stowarzyszeń)'zajmuje się dzisiaj na polu misyjnym ewan
gelizacją, mając na względzie budowę Kościoła. Obawiam się,, 
że ten procent byłby nader niski. Z drugiej strony istnieją 
na Zachodzie tysiące młodych ludzi, którzy zwracają się do 
chrześcijańskich i niechrześcijańskich punktów, informując się
0 możliwości zaciągnięcia się do służby za oceanem. I tak 
powstają na Zachodzie z roku na rok coraz liczniejsze punkty 
werbunkowe, jak armia pokoju, obozy odbudowy, prace przy 
skrzyżowaniach ulic, dobrowolne organizacje opieki społecz
nej itp.

Czym należy sobie ten objaw tłumaczyć? Wpływają na to 
co najmniej trzy czynniki. Najpierw istnieje pewna niewy
raźna świadomość, że w ciągu ubiegłych 200 lat za dużo się 
mówiło, że wreszcie trzeba się zdecydować, aby dla ludzi
1 z ludźmi coś robić. Po wtóre, nasze materialistyczne otoczenie 
w którym żyjemy, daje nam przesadne wyobrażenie o fizycz
nych potrzebach świata, nie wykazując zarazem troski o du
chowe potrzeby niechrześcijańskich krajów i kontynentów-
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W początkach protestanckiego ruchu misyjnego najlepszą mo
wą propagandową było zwracanie uwagi na zupełne ciemności 
duchowe, w których byli pogrążeni poganie, oraz wezwanie, 
by im nieść światło Ewangelii. Miało to ogromną siłę przeko
nywającą. Dzisiaj natomiast, aby zdobyć potrzebne ofiary, 
najlepiej mówić o fizycznym ubóstwie, o tych opłakanych 
warunkach, o prymitywnych metodach produkcyjnych tubyl
czej ludności. Uwypuklanie duchowych potrzeb jest dla cywi
lizowanego nowoczesnego chrześcijaństwa dość niewygodne 
i przykre, może dlatego, że przypomina mu to jego własną 
pustkę duchową. Dlatego aktualniej jest mówić o szybkich 
przemianach socjalnych, o odpowiedzialnych towarzystwach,
o powstawaniu nowych państw i o wszelkich innych proble
mach, gdyż te ostatnie odnoszą się w pierwszym rzędzie do 
gospodarczych, socjalnych i politycznych potrzeb i mają tylko 
pośredni stosunek do potrzeb wewnętrznych człowieka.

Trzecia wreszcie przyczyna leży w tym, że zachodnie Koś
cioły protestanckie w swoim ubóstwie duchownym mają 
w podświadomości to uczucie, iż nie posiadają potrzebnych 
sił, aby zaradzić duchownym potrzebom własnych ludzi, a cóż 
dopiero ludzi obcych krajów. Może niektórzy mężowie z teo
logicznym stopniem akademickim sądzą, że wniosą coś do 
duchownego życia ludzi w ich własnym kraju i wśród obcych; 
ale trzeba na to kilka lat, by się przekonać, że ich teologia 
ma znaczenie jedynie w  sali wykładowej a nie w życiu czło
wieka. Większość jednak otwarcie przyznaje, że tym ludziom 
po drugiej stronie można przyjść z pomocą jedynie swoją siłą 
fizyczną a nie wiedzą teologiczną. I to zdaje się być głównym 
powodem, że tak wielu ludzi bez teologicznego wykształcenia 
ofiaruje dziś swoją służbę za Oceanem.

PROBLEM POBUDEK

Dziś nie tyle wymaga się nowych form ewangelizacji, ile 
raczej nowoczesnych możliwości służby. Nie zatrzymując się 
przy ich wyliczaniu, uważam, że sprawą ważniejszą jest po
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stawienia zasadniczego pytania: Czy to pragnienie nowych 
form służby oznacza budzenie się w Kościele świadomości jego 
posłannictwa, czy też w życzeniu tym pełnienia służby — od
grywają rolę elementy niechrześcijańskie?

Dusza człowieka Zachodu jest — w większości wypadków — 
dobrotliwa. Wypływająca z tego dobroczynność pochodzi częś
ciowo z zachodniej kultury, a częściowo z wiary chrześcijań
skiej. Znajdowała ona dawniej swój wyraz w nielicznych tylko 
dziełach, które przy pomocy kolonializmu dotarły do reszty 
świata łącznie z ruchem misyjnym. Dziś tę dobroczynność 
przyjęły polityczne i gospodarcze programy zachodnich rzą
dów, a nawet tubylcze rządy Azji i Afryki, jak również rządy 
ateistyczne w krajach socjalistycznych. I naprawdę bardzo 
małe jest pole, na którym chrześcijanie mogliby wykazać swój 
własny przyczynek, chyba, że współpracują w programach 
rządów, lub też gdzie to jest możliwe — prywatnie przepro
wadzają te same programy.

W niektórych wypadkach staje się ta dobroczynność dla 
wielu krajów afrykańskich i azjatyckich obcą i nieprzyjemną. 
Całe zastępy młodych mężczyzn i niewiast udają się do Azji 
i Afryki z mocnym postanowieniem służenia ludzkości. Więk
szość z nich posiada dobrą kondycję fizyczną i dobrą wolę, 
ale mało zdolności i doświadczenia. Stąd służba, którą pełnią, 
jest prawie bez znaczenia. Tych młodych niedoświadczonych 
mężczyzn i niewiasty przyjmuje się w azjatyckich i afrykań
skich krajach z dyplomatyczną grzecznością i naturalną cie
kawością. Trzeba tu dodać, że w niektórych krajach Azji 
i Afryki ciągle jest wielki brak lekarzy i sióstr pielęgniarek, 
nauczycieli i techników.

W pierwszych czasach protestanckiego ruchu misyjnego 
uważano, że przez zakładanie szpitali i szkół można często 
nawiązać kontakt z ludami pogańskimi i przy tej okazji głosić 
im Ewangelię. Lecz niebawem przekonano się, że takie rzu
canie przynęty nie licuje z godnością chrześcijanina. Dzisiaj 
służby nie uważa się już za rodzaj środka pomocniczego czy
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narzędzia w  głoszeniu Ewangelii, lecz przypisuje się jej osob
ne znaczenie bez jakichkolwiek intencji ubocznych.

Jednak problem nadal pozostaje. W niektórych krajach rzą
dy i niechrześcijańskie organizacje pomagają potrzebom ludzi 
daleko l'epiej, niż potrafiliby to chrześcijanie kiedykolwiek 
uczynić. Bo cóż mogą jeszcze zrobić chrześcijanie na polu 
służby, jeżeli już tam istnieje doskonale zorganizowana opie
ka społeczna z ramienia rządu? Jeżeli służba jest naprawdę 
częścią składową życia chrześcijańskiego, to cóż wtedy mają 
robić Kościoły w tych krajach, w  których nie istnieje żadna 
możliwość rozwijania jakiegokolwiek rodzaju dobrowolnej 
służby?

ISTOTA SŁUŻBY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Kościół, jako ciało Chrystusa, jest terenem, na którym obja
wia się mądrość, miłość i moc Boża wszelakiemu widzialnemu 
i niewidzialnemu stworzeniu. Wszystko, co Kościół czyni jako 
taki, jest objawieniem ducha Bożego, żyjącego w ciele Chrys
tusowym. To się odnosi również do przepowiadania, które św. 
Paweł nazywa „okazaniem ducha i mocy:‘ (I Kor. 2, 4). 
Wszystkie dzieła łaski Chrystusa były znakami obecności kró
lestwa Bożego na ziemi. Istnienie Kościoła jako takiego 
i wszelka działalność Kościoła powinny więc mieć znaczenie 
eschatologiczne. Na czym ma to znaczenie polegać? Skąd 
możemy mieć pewność, że nasze czyny są znakami królestwa 
Bożego?

O ile Kościół jako ciało Chrystusowe przejawia w swoim 
życiu i działaniu miłość, moc i mądrość Bożą, nie potrzebuje 
się świadomie o to starać, by się stać znakiem. Jest nawet le
piej, gdy Kościół nie jest tego świadom, że jest znakiem, lecz 
wystarczy, że uświadamia sobie, na co ten znak wskazuje, 
mianowicie na królestwo, które już przyszło i jeszcze przy
chodzi.
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Lecz pewna miara świadomej dążności jest konieczna 
w pierwszych czasach, zanim wola się nie ustali, przyzwycza
jenie nie wyrobi i działanie nie stanie się samorzutne i już 
nieświadome siebie.

A więc Bożą miłość, Bożą moc i Bożą mądrość objawia ciało 
Chrystusowe, wskazując nam tym samym na królestwo Bos
kie. Te trzy przymioty koncentrują się w Krzyżu Chrystuso
wym i stoją w pewnym przeciwieństwie do miłości, mocy 
i wiedzy ludzkiej. Wiedza ludzka stała się za naszych czasów 
tak obszerna, że wprost nas upaja jak młode wino. Nauka 
przyrodnicza i technika otworzyły nam bramy do zrozumienia 
praw, którymi rządzi się stworzenie. To znów umożliwiło 
nam poznanie autorytetu i siły człowieka nad światem, w któ
rym żyje. Ta wiedza daje człowiekowi taką władzę, co go 
znów upaja. Zarówno wiedza jak i władza są w życiu konie
czne, chociaż z natury swej są bezstronne. Wiedzę i władzę 
należy zastosować do osiągnięcia pewnych celów. Te cele mo
że człowiek określić według własnego widzimisię, chociaż mo
gą one być podyktowane przez namiętność, której człowiek 
ulega. Świadomość ulegania namiętnościom i świadomość 
sensu życia należy do wiedzy. I w tym miejscu powstaje kon
flikt pomiędzy mądrością Krzyża a wiedzą ludzką, która po
winna się odmienić. Tu jest ta wielka przepaść między huma
nizmem a wiarą chrześcijańską. Humanizm uważa człowieka 
za ośrodek bytu. Wiara chrześcijańska również patrzy na 
człowieka jako ośrodek, ale nie jako ośrodek bytu jako takie
go. Człowiek jest pośrednikiem między Bogiem i jego stwo
rzeniem, biorąc udział w obojgu. Jest on stworzeniem, ale 
także twórcą. Bóg wybrał ze stworzeń jedną istotę, która 
z jednej strony ma udział w  wiecznym bycie Boskim, a z dru
giej w przemijającym bycie stworzeń, i tym sposobem stanowi 
łącznik pomiędzy Bogiem i stworzeniem.

Lecz człowiek nie jest jedynie jakimś ośrodkiem biernym, 
mającym udział w jednym i drugim sposobie bytowania, ale 
stanowi siłę przekształcającą w stworzeniu, sam zaś musi być 
przekształcony tak przez Stwórcę jak i przez stworzenie. Aby
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zaś przekształcić stworzenie, człowiek musi stać się aktywnym 
i swoją uwagę skierować na zewnątrz. Aby być podatnym 
narzędziem w ręku Stwórcy, musi zająć wobec Boga pozycję 
spokojną i pełną skruchy. Połączenie tych dwóch aspektów 
w ludzkiej egzystencji jest postulatem naszych czasów, i tego 
domaga się od nas Bóg i historia.

ZAKRES DZ TAŁ ANI A  CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY

Jeżeli służba chrześcijańska jest naprawdę znakiem obec
ności Królestwa Bożego, to muszą ci wszyscy, którzy tę służbę 
pełnią, codziennie korzyć się pod Krzyżem i swoje ciała usta
wicznie składać Bogu na żywą ofiarę.

Humanizm nie jest wrogiem, lecz raczej przez swoich 
beztroskich rodziców tj. przez Kościoły chrześcijańskie, opusz
czoną sierotą. Humanizmowi brak ciągle jeszcze miłości, 
wzlotu miłości Bożej. Może się starać dla siebie o służbę, gdyż 
czasami rozumie on lepiej niż Kościół, jak służyć ludziom 
w potrzebie. Nawet w oderwaniu od miłości Bożej wysoko 
ceni samą miłość. Niekiedy miłość staje się namiętnością 
przynosząc z sobą ból i próżnię, lecz tęsknota za miłością po
zostaje, co przejawia się często w prawdziwej wspólnocie, mi
łościwej służbie i szczerej trosce.

Właśnie Kościołom nie udało się urzeczywistnić miłości 
Bożej. Nie chodzi tu o jakąś miłość sentymentalną, jakiej do
magał się ruch misyjny, lecz o taką miłość, która bliźniego 
szczerze i otwarcie przyjmie bez ubocznej intencji, żeby dru
giego moralnie przemienić. Ta szczerość wymaga sumienne
go zbadania własnego wnętrza w  obliczu łaski Bożej, zbadania 
samego siebie, swojej własnej tradycji, własnego narodowego 
i kulturalnego otoczenia. Kościół zachodni, zarowno protes
tancki jak i katolicki, ciągle jeszcze nie chce uchodzić za takie
go, jakim jest w  rzeczywistości. Nie jest gotów przyznać się 
do swoich błędów i oburza się, gdy inni na nie zwracają uwa
gę. Chce być uznany i chwalony i będzie też nadal dobrze
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czynił, żeby sobie zdobyć to uznanie i tę pochwałę. Oczywiś
cie, że w takich warunkach miłość jest praktycznie niemożliwa.

Zachód chce koniecznie swoją kul tur ę i technikę przenieść 
na cały świat, gdyż instynkt rozszerzenia swego bytu jest grze
sznemu człowiekowi wrodzony i znajdzie sobie wszędzie 
posłuch.

Lecz Kościół ma daleko większe zadanie w tej masie ludz
kiej do spełnienia, niż rozszerzanie kultury i techniki. To za
danie polega na tym, aby stał się znakiem królestwa miłości, 
szczerości, skruchy, gotowości oddania swego życia za innych. 
Nasze formy służby do tego się nie nadają. Ale też nie po
trzeba nowych form odkrywać. Zew pod adresem Kościołów 
do nowej służby, jest zewem, aby stać się Kościołem Chrystu
sowym — społecznością, która w swej pokornej służbie Bożej, 
we wzajemnej szczerości i miłości, w swej pełnej poświęcenia 
służbie — żyje dla bliźnich. Skoro taka społeczność zacznie 
się tworzyć, powstaną też nowe formy. Duch mieszkający 
w ciele Chrystusowym nie jest duchem akademickiej teologii, 
ani też duchem planów i konceptów, ale jest duchem Bożym, 
duchem dającym życie, a owocem ducha jest miłość, wesele, 
pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, .skromność 
i wstrzemięźliwość (Gal. 5, 22). Społeczność, w której taki 
owoc nie rośnie, nie może zdobyć się na taką służbę, przez 
którą Duch święty wskazuje na przyszłe królestwo Boże, jako 
jedyne, które się ostoi.

Cywilizacja techniczna i sam świat staną pewnego dnia 
w płomieniach i będą jak chmura dymu na pustyni. I cóż 
wtenczas pozostanie? Wewnętrzny człowiek oraz prawda
o stworzeniu, które przemieni się w nowe niebo i nową zie
mię. Ale tylko owoce Ducha będą nadal trwały, nie zaś cała 
historia. Nie przetrwa nasza technika, lecz tylko to, co przy 
jej pomocy uczyniliśmy dla wydania owocu Ducha. Nie po
zostaną nasze drapacze chmur, mosty i zapory, lecz jedynie 
ludzkie stosunki miłości, wesela, pokoju i dobroci, których one 
są wyrazem.
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Szukajmy więc tego wiecznie trwającego królestwa Bożego, 
nie zaś przemijającego królestwa tej ziemi. Ale czyńmy to 
tak, aby tę ziemię i wszelką jej naukę i technikę uważać za 
znak i symbol przyszłego królestwa Bożego. Budujmy również 
ciało Chrystusowe, gdyż w nim jest przyszłe królestwo Boże 
już obecne.

Paweł Yerghese

Tłumaczył ks. dr Stanisław Maćkowiak
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1. BEZBŁĘDNOŚĆ STAREGO TESTAMENTU

J ak powszechnie niemal wiadomo, cały Stary Testament 
z wyjątkiem II Księgi Machabejskiej i Księgi Mądrości, napi
sany został w języku hebrajskim. Wspomniane dwie księgi po
wstały w języku greckim, a pewne partie ksiąg Ezdrasza, Ne- 
hemiasza i Daniela napisane zostały w języku aramajskim. 
W zasadzie więc około 95% ksiąg Starego Testamentu powsta
ło w  języku hebrajskim. Jednak jest różnica między językiem 
tych ksiąg, które powstały wcześniej (np. pierwsze księgi Moj
żeszowe, pochodzące sprzed wieku X, a językiem ksiąg, napi
sanych w dobie późniejszej (np. I Księga Machabejska opowia
dająca dzieje, zawarte między 175 a 135 rokiem przed Chr., 
a więc napisana z pewnością po roku 135 przed Chr.). Zjawisko 
zresztą całkiem zrozumiałe, gdyż język żywy podlega procesom 
ciągłego doskonalenia się.

Jeżeli dla przykładu weźmiemy nasz rodzimy język, to spo
strzeżemy aż nazbyt łatwo, że inny był język Reja z Nagłowic, 
inny Kochanowskiego, inny Mickiewicza, a inny jest nasz. 
A przecież od czasów Reja nie upłynęło nawet pięć wieków, 
podczas gdy przy literaturze Starego Testamentu mamy do 
czynienia z okresem dwa razy dłuższym.
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Z ewolucją języka łączy się nadto do pewnego stopnia ewo
lucja pojęć. Wszystko to trzeba mieć na uwadze, badając i ana
lizując tekst Starego Testamentu.

Czy warto jednak studiować biblistykę i podejmować trud 
analizowania tekstu Starego Testamentu? Skoro jest tekstem 
natchnionym, a przez to świętym —  rozumują niektórzy —  
należy przyjąć tekst Biblii taki, jaki jest i dać spokój wszelkim 
dociekaniom! Owszem prawdą jest, że całe Pismo św. jest na
tchnione, święte, lecz natchniony był oryginał, czyli ta księga, 
która wyszła spod pióra hagiografa, oraz dokładne kopie tego 
oryginału, a tymczasem nie mamy ani oryginału, ani pewno
ści, że kopie, które posiadamy, są dokładnymi odpisami. Że tak 
jest, wystarczy przytoczyć tutaj fakt, iż w  oparciu o liczne ko
deksy rękopiśmienne Fr. Delitzsch w r. 1920 naliczył około 
3000 różnych błędów i skażeń tekstu (por. Die Lese und 
Schreibfehler im A. Test.), a przecież każdy z tysiąca przeszło 
kodeksów rości pretensje do prawidłowego oddania tekstu 
'Oryginału. Który więc z kodeksów jest najbliższy prawdy? 
Względnie: Jakim był oryginał? — oto pytanie, którego słusz
ność leży poza wszelką dyskusją, a każdy, kto pragnie na to 
pytanie dać możliwie najpewniejszą odpowiedź, nie może po
minąć ani intensywnych badań porównawczych nad literaturą 
z doby współczesnej poszczególnym księgom Starego Testa
mentu, ani dociekań filozoficznych nad samymi księgami.

W oparciu o ustalony tekst może egzegeta przystąpić do naj
ważniejszego dzieła, do poznania właściwego sensu, właściwej 
myśli Pisma św. Myślą właściwą zaś jest ta, którą chciał za
mknąć w  słowach autor natchniony. Dopiero tak wyinterpre
towane Pismo św. może się stać solidną podstawą wiary, fun
damentem pod dogmaty i moralno-prawne zasady. Dlatego pra
ce uczonych nad przywróceniem tekstowi Pisma Św. właściwego 
brzmienia, są bardzo potrzebne. Kościół zaś nie powinien za
braniać takich prac, jak to czynił w niektórych okresach, ale 
nawet zachęcać powinien do podjęcia gruntownych prac ba
dawczych nad tekstem zarówno oryginalnym, jak i nad prze
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kładami. W ostrożnym i raczej konserwatywnym Kościele 
rzymskokatolickim pojawiły się dokumenty, enuncjacje urzę
dowe, wskazujące na znaczny postęp w tej dziedzinie. M. in. 
w encyklice ,.Divino afflante Spiritu“ z 30 września 1943 r. czy
tamy:

„Krytyka tekstu, którą od kilku dziesiątków lat niektórzy 
uczeni jeszcze zupełnie samowolnie stosowali, niejednokrotnie 
tak, iż sądzić można było, że czynią to, aby własne zapatrywa
nia wtłoczyć w tekst natchniony, posiada dziś —  wszystkim 
dobrze znane — tak silne i pewne normy, iż stała się wspania
łym narzędziem, by Pismo św. w czystej i dokładniejszej for
mie podać, a z drugiej strony, by wszelkie nadużycie mogło 
być łatwo ustalone...

Kościół wysoko stawia krytyczne badanie tekstów. Dziś, gdy 
dziedzina ta doszła do wysokiej doskonałości, jest to dla przed
stawicieli wiedzy biblijnej chwalebnym, choć nie zawsze łat
wym obowiązkiem, starać się wszelkimi środkami, aby ze stro
ny katolickiej wydano jak najprędzej krytycznie ujęte księgi 
biblijne oraz dawne tłumaczenia'1 (cyt. według przekładu ks. 
E. Dąbrowskiego, Warszawa 1946, s. 22 n.).

Że od prawnej autentyczności Wulgaty Kościół rzymskoka
tolicki niekiedy odstępuje, posługując się tekstem lepszym, wy
mownym dowodem tego jest fakt wprowadzenia w  r. 1945 no
wego tłumaczenia Psałterza do liturgii.

Kwestia badania tekstu Biblii w Kościołach Starokatolickich., 
również w Kościele Polskokatolickim nie jest niczym ograni
czona. Wyniki badań rozpatrują Synody.

Rzecz jasna, że tekst Pisma św. nie wszędzie wymaga po
prawienia, w takich wypadkach odkrycia bądź kodeksów, bądź 
materiału pomocniczego będą niewątpliwie sprawdzianami je
go autentyczności.

Mógłby ktoś słusznie zapytać, jak się to stało, że tekst Pi
sma św. uległ w ogóle kiedykolwiek skażeniu lub przekształce
niu? Czy to możliwe?
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Owszem. Należy tu wziąć pod uwagę fakt, że nawet taki 
Pięcioksiąg Mojżesza, który zdaniem krytyków katolickich jest 
najstarszym zespołem ksiąg Starego Testamentu, nie miał w po
czątkach z pewnością tej formy, co dziś. Zakładając Mojżeszowe 
pochodzenie Pięcioksięgu, trudno byłoby wytłumaczyć w nim 
szereg przepisów, wskazujących na osiadły tryb życia i za
awansowaną już organizację kultu. Nie jest to jedyna, lecz jed
na z wielu racji, dla których się uważa, że pierwotny Pięcio
ksiąg był krótszy, a dopiero z biegiem czasu został rozbudowa
ny o dalsze przepisy i prawa, których wymagało życie osiadłe, 
rozpoczynające się dla Izraelitów z chwilą inwazji do Kanaa- 
nu. Taką hipotezę zda się potwierdzać również argupnent języ
kowy. Odkrycie licznych napisów starożytnych współczesnych 
Biblii rzucało bardzo wiele światła na to zagadnienie oraz na 
zagadnienie ewolucji hebrajskiego pisma i ortografii. Taka np. 
ugarycka epika Baala z okresu panowania Nigmadda, czyli 
z XIV w. przed Chr., jest wprost nieocenionym dokumentem 
tak ze względu na porównawcze stadium językowe, jak i z 
punktu widzenia historycznego, zwłaszcza, że słuszne niewąt
pliwie jest twierdzenie Kor eta o wcześniejszym pochodzeniu 
epiki (może nawet wiek XVIII).

W ogóle literatura ugarycka, zwłaszcza w epoce brązu, wy
daje się być bardzo bliską literaturze fenickiej i późniejszej 
hebrajskiej, jak gdyby z nimi spokrewniona. Gdy ugaryckie 
i kanaańskie odkrycia zestawiamy z poezją hebrajską widzimy, 
że zwłaszcza we wcześniejszych kompozycjach hebrajskich po
jawiają się z zadziwiającą dokładnością cechy gramatyczne te 
same, które znamy z literatury ugaryckiej czy kanaańskiej. Nie 
co innego, jak te właśnie analogie pozwalają ustalić starożyt
ność takiej np. Pieśni Debory (Sędz. 5) i pieśni Marii w Księdze 
Wyjścia 15, a przecież są to tylko przykłady najdawniejszej 
poezji triumfalnej Izraelitów.

To samo da się powiedzieć na podstawie badań porównaw
czych o przepowiedniach Balaama (Licz 23) i o niektórych psal
mach, mogących pochodzić z X  w., a nawet wcześniej (np. Ps.
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18 — 1 Sam. 22), oraz o błogosławieństwach Jakuba i Mojże
sza, o czym wyczerpująco powiedzieli Cross i Freedmann (The 
Blessing of Mose, w : Journal of Biblical Literatur 67 (1948), 
s. 191— 210).

Oprócz stwierdzenia, że księgi powstawały nie zawsze w  tej 
formie, w jakiej doszły do naszych czasów, trzeba uwypuklić 
i to, że do ich powstania przyczyniło się nieraz wielu ludzi, jak 
gdyby wielu autorów, co widoczne jest nie tylko na Pięcioksię
gu, ale i w  Księdze Przypowieści, i w proroctwach Jeremiasza, 
a już przede wszystkim w Księdze Psalmów. Ci poszczególni 
ludzie zostawili na dziele swoje piętno, które nie zawsze jest 
dla nas zrozumiałe i jasne, gdyż nie zawsze, a nawet powie
działbym, w  większości wypadków, nie wiemy, kim ci ludzie 
byli.

Nie było również jednolitego, ustalonego zbioru ksiąg świę
tych, lecz jedne uważano za święte, inne traktowano raczej ja
ko pobożne. Stąd też, gdy czyniono odpisy różnie się działo: 
raz dokładnie i drobiazgowo, nawet z pewnego rodzaju obja
śnieniami, to znów w skrótach i z opuszczeniem rzeczy mniej 
przydatnych dla praktycznych celów, dla których powstawał 
odpis. Jednakowoż te zmiany, wierzymy, że nie przekształciły 
tekstu istotowo. Tak było nie tylko z Pięcioksięgiem, ale i z in
nymi wcześniejszymi księgami Pisma św. (por. Bea A., Der 
heutige Stand der Pentateuchfrage, Biblica 15/1935, s. 175—  
200; tenże: De Pentateucho, Roma 1933; Michalski W., Staro
żytne dzieje biblijne..., Kraków 1912, oraz Archutowski J.. Hi
storia i krytyka tekstu hebrajskiego Starego Testamentu, Kra
ków 1938).

Tak było aż do niewoli babilońskiej, czyli do r. 586 przed 
Chr., po czym nastały czasy ciężkie zarówno dla narodu, jak
i jego dorobku kulturalno-religijnego. Mimo to jednak zdanie 
tradycji żydowskiej (baba batra) o zniszczeniu wszystkich ksiąg 
Pisma św. podczas zburzenia Samarii w r. 721 i Jerozolimy 
w r. 586 wydaje się nie bardzo prawdopodobne. Być może, że 
część tych ksiąg zaginęła. Istniały z pewnością odpisy i pewną
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ich ilość mieli Izraelici ze sobą w niewoli. Tak np. o Danielu 
czytamy (Dan. 9, 2), że posługiwał się on proroctwami Jeremia
sza, a według Dan, 13, 3 można sądzić, że Izraelici uczyli swe 
dzieci w  niewoli Prawa w oparciu o Pięcioksiąg. Podobne 
wzmianki można znaleźć również u proroka Ezechiala. Na tej 
podstawie przypuszczamy, że Izraelici pozostający na wygnaniu 
nie byli pozbawieni całkowicie tekstu ksiąg świętych.

Ponadto w tym samym czasie powstają synagogi. Czytano 
tam pewne ustępy z Zakonu, co byłoby niemożliwe bez ksiąg. 
Księgi nie tylko istniały, ale sporządzano nawet nowe odpisy. 
Te ostatnie jednak nie odznaczały się zbytnią dokładnością. 
Z tego okresu datują się liczne dodatki, np. o odbudowie murów 
Jerozolimy w ps. 51, wiersze 20— 21, lub w Ps. 69, 34— 37, o po
wrocie wygnańców. Tworzono nawet nowe jednostki literackie, 
jak np. Ps. 74, 78, 79, 102, 106 czy 137.

W roku 538 Cyrus, król perski, pozwala Izraelitom na po
wrót do ich ziemi. Wracają grupami. W roku 445 za Artakserk- 
sesa przybywa do Jerozolimy Nehemiasz. Kilka lat przedtem 
Ezdrasz. Obaj ci mężowie mają wielkie zasługi, gdy chodzi
o zebranie i ustalenie tekstu ksiąg świętych (por. 4 Ezdr. Tal
mud, Sukka 20a oraz 2 Mach. 2,13). W tym czasie powstaje no
wa instytucja „soferim" — pisarzy, skrybów, czyli biblistów 
dobrze obeznanych z tekstem ksiąg świętych. Przetrwali oni aż 
do czasów Chrystusa (por. Mr. 22, 35; Łk. 5, 17). Powstają też 
coraz to liczniejsze szkoły, gdzie podstawowym zajęciem było 
przyswajanie Pisma św. przez powtarzanie na pamięć i przepi
sywanie na papirusie lub na tabliczkach. Kto wie, czy taki np. 
papirus Nash‘a z II wieku przed Chr. nie jest właśnie tekstem 
szkolnym. Bardzo wiele ksiąg musiało zaginąć w czasie prze
śladowania za Antiocha Epifanesa (por. 1 Mach. 1, 56 i nn. oraz
2 Mach. 2, 14), lecz po ustaniu prześladowań zaczęto znów 
przepisywać Zakon i niektóre poszczególne księgi i to już pi
smem kwadratowym.

Całkowity chaos pod względem ilości i jakości ksiąg zmusza 
Izraelitów do przedsięwzięcia prac nad ustaleniem tekstu. Cha-
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rakterystycznę jest zdanie Talmudu (Taanit IV f. 68 b), o od
nalezieniu (kiedy i w jakich okolicznościach, opowiadanie nie 
mówi) trzech egzemplarzy Tory. Być może, że miało to miejsce 
na przełomie II i I wieku przed Chr., bo w czasach Chrystusa, 
jak wynika z Mt. 5, tekst już był tak dalece ustalony, że ani 
jota, ani apeks nie mogą być w nim zmienione. Nie wyklucza 
jednak, że mogło to być także później, jeżeli zdanie Talmudu 
przyjmiemy za wiarygodne. Uczeni pod tym względem zaj
mują różne stanowiska. Niektórzy, jak L. Blau i J. Archutowski 
powątpiewając o prawdziwości talmudycznej relacji datę usta
lenia tekstu przenoszą na czasy po katastrofie 70 r. po Chr., 
lub po drugiej wojnie żydowskiej (136).

Tak czy owak, jedno jest pewne, że nie dokonano tego na 
poczekaniu, lecz akcja ta musiała trwać dobre kilkadziesiąt lat. 
Ponadto trzeba zauważyć, że odbyto synod w Jabne (zob. La- 
grange, Le Judaisme avant Jesus-Christ. 1931, s. 283 nn.), gdzie 
ustalono kanon ksiąg świętych. Z tego też czasu pochodzi zda
nie Józefa Flawiusza (c. Ap. 1,8), że księgi miano w wielkim 
poważaniu tak, że nikt nie ośmielał się niczego ani dodawać 
do nich, ani ujmować. Było tak w istocie, gdyż wydano nawet 
zakaz przepisywania tekstów byle komu, a pracę tę powierzo-- 
no niektórym tylko rodzinom. Ustalono komisje do sprawdza
nia przepisanych tekstów. Skrupulatność była tak wielka, że 
wystarczyło, by jedna litera się tylko nie zgadzała, a tekst taki 
natychmiast niszczono.

Również podniszczone przez używanie teksty synagogalne 
krajano na skrawki i zagrzebywano w tzw. genizach. W Egip
cie, dzięki suchemu klimatowi i drobnoziarnistym piaskom, 
izolującym dopływ powietrza, zachowały się takie teksty i są 
poważnym przyczynkiem dla krytyki tekstu w naszych cza
sach.

Jaką rolę odegrała tu postać rabina Akiby —■ nic pewnego 
nie wiadomo. Późniejsza tradycja żydowska mówi o nim: „Gdy
by w swoim czasie nie powstał Akiba, Zakon byłby zapomnia
ny w Izraelu” (Sifre 11, 12; por. Enc. jud. 11,7).
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W każdym razie należy podkreślić to, że Izraelici w dobie 
Chrystusa, tekstu Starego Testamentu nie fałszowali w  żad
nym szczególe. Używano w czasach Chrystusa tekstu hebraj
skiego i tłumaczenia według Septuaginty i jakkolwiek Chry
stus czyni uczonym żydowskim wiele innych zarzutów, to prze
cież ani razu On, jak i Jego Apostołowie nie zarzucają Żydom 
umyślnego skażenia tekstu Pisma św., owszem, Chrystus po
wołuje się na Pismo, każe je badać, ponieważ tam znajduje 
się świadectwo o Nim i o Jego posłannictwie (por. J. 5, 39; Łk. 
2, 4, 32; Mt. 22, 29 itd.).

Ojcowie Kościoła różnie zapatrywali się na tekst hebrajski 
Starego Testamentu. Jedni, jak np. św. Augustyn (Dial. 
z Tryph. 71,72; PI. 6,644) lub św. Jan Chryzostom (In Matth. 
Com. 5,2 PI. 57,57) zarzucali Żydom świadome fałszowanie 
tekstu. Inni znów, jak np. znakomity biblista św. Hieronim na
zywał go hebraica veritas i cenił ponad wszystkie przekłady. 
Podobnego zdania był św. Augustyn (De civ. Dei 15,13; PI. 41, 
452).

Jak wiadomo, tekst hebrajski nie posiadał samogłosek, co 
w dobie po niewoli babilońskiej, gdy Żydzi się przerzucili na 
język aramajski, zarzucając na zawsze język hebrajski, stało 
się o tyle niebezpieczne, że groziło całkowitym zapomnieniem 
treści Pisma św. Wtedy uczeni żydowscy, którzy pielęgnowali 
w swych kołach język hebrajski, postanowili opatrzyć spółgło
skowy tekst Starego Testamentu znakami samogłoskowymi, 
akcentowymi itd. Uczeni ci, działający na przestrzeni VI—X w,, 
znani są pod nazwą masoretów.

Spośród wielu tekstów Pisma św. opatrzonych masorą przy
jęto jeden, jak mówi Kahle w swoim wstępie do wydania Bi
blii hebrajskiej. Ten tekst zyskał ogólne uznanie i stał się tek
stem ogólnie przyjętym (textus receptus). Pochodzi z X  w. Na
pisany przez rabina Szelmoh ben Buja‘a, a opatrzony masorą 
przez Aharona ben Moszech ben Aszera. Znajdował się pier
wotnie w Jerozolimie. Po zdobyciu jednak miasta przez krzy
żowców w 1099 r. został uwieziony do Kairu. Tam też spotkał
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się z nim Mojżesz Majmonides około r.,1175 (por. Enc. judaica) 
i uznał go za najlepszy. Powaga Majmonidesa sprawiła, że od
tąd tylko tym tekstem się posługiwano. W XVI wieku tekst 
ben Aszera znalazł się nagle w Aleppo w Syrii i tam znajduje 
się dotąd w synagodze seferdystów. W Krakowie, w synagodze 
Mojżesza Isserlesa był przed r. 1939 jego odpis, dokonany w 
XVI w. za cenę 100 dukatów z polecenia Józefa Karo, autora 
Szulchan Arucha.

Textus receptus —  to rezultat opracowań uczonych żydow
skich od II do X  wieku. Ks. Archutowski mówi obrazowo o je
go wartości krytycznej, porównując do starożytnej katedry, 
w której choć wypadnie jeden czy drugi kamień, choć się to 
i owo przebuduje, poprawi —  to jednak katedra pozostaje 
quoad substantiam budowlą niezmienioną.

Ks. dr'Antoni Naumczyk
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K S I Ą D Z  B I S K UP  
FRANCISZEK HODUR 
J A K O  P O L A K  
I R E F O R M A T O R

J eden z wielkich Polaków powiedział: „Są ludzie i prace ludz
kie, które śmierć przezwyciężają, żyją i obcują z nami przez 
wieki“ .

W istocie są ludzie, o których nie można mówić w  oderwaniu 
■od ich życia i pracy, od sprawy i idei, której służyli.

Są ludzie, którzy zza grobu oddziaływują na żywych, którzy 
mimo śmierci klinicznej i biologicznej pozostają wśród nas, 
kształtują naszą postawę i nasze oblicze duchowe.

Do nich należy Ks. Biskup Franciszek Hodur, którego 10-tą 
rocznicę zgonu dziś obchodzimy.

Ludzie tacy nie rodzą się często nie tylko w chatach wiej
skich, aie i w  pałacach. To Bóg ich powołuje i wyposaża w  spe
cjalne charyzmaty, by realizowali Jego plany na ziemi, by bu
dzili sumienia i ukazywali swym braciom właściwe drogi do 
Prawdy i szczęścia.

Aby bodaj na chwilę ożywić tę postać i przybliżyć ją do nas, 
nie sposób nie cofnąć się myślą do tamtych czasów i tamtych 
dni, w  których żył i działał ten wielki Polak, człowiek i kapłan.

Druga połowa X IX  w. — to okres masowej emigracji z Kon
gresówki i zaboru austriackiego do Stanów Zjednoczonych za 
chlebem i wolnością. Zmalały ojczyste zagony, ziemia nie mogła 
wyżywić swych synów. Jechali więc hen, daleko do nowego 
świata, aby żyć, coś zarobić i wrócić do starego kraju.

W 1890 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych Franciszek 
Hodur, by kontynuować studia teologiczne, które rozpoczął 
w  Krakowie po skończeniu gimnazjum.



28 Ks. EDWARD NARBUTTOW1CZ.

W dniu 19 sierpnia 1893 r. otrzymał święcenie kapłańskie 
z rąk biskupa rzymskokatolickiego w Scranton. W Scranton 
także został mianowany wikariuszem parafii Najświętszego 
Serca Jezusowego.

Jego niepospolite zdolności i błyskotliwość umysłu zwróciły 
uwagę scrantońskiego' biskupa. Po upływie roku został probosz
czem parafii rzymskokatolickiej w  Nanticoke, niedaleko od 
Scranton, w środowisku polskich emigrantów.

Życie naszych rodaków na obczyźnie nie było łatwe. Obce im 
było wszystko w  tym nowym świecie. Obcy był język, kultura, 
zwyczaje i otoczenie. Jedynym łącznikiem stęsknionej duszy 
polskiego chłopa z ojczystym krajem był Kościół. Ceremonie 
kościelne, „Dominus vobiscum“ śpiewane w świątyni przenosiły 
myślą sentymentalną duszę polskiego emigranta do „tych pa
górków leśnych, do tych łąk zielonych11, do krzyży przydrożnych 
i chat zapadłych w ziemię.

Łacina w  nabożeństwach i kazania w jęz. angielskim, które 
głosili księża pochodzenia niemieckiego i irlandzkiego, przypra
wiały lud polski o rozpacz. Gorszyły go wysokie ceny za czyn
ności kościelne, za miejsca w  świątyni, potrącanie składek na 
rzecz Kościoła przy cotygodniowej wypłacie. Jako rażącą 
krzywdę odczuł lud polski uchwałę synodu prowincjonalnego 
Kościoła rzymskokatolickiego w Baltimore o przejęciu na rzecz 
biskupów irlandzkich wszystkich budynków kościelnych wybu
dowanych za ofiarne grosze polskich emigrantów. Polskość miała 
się całkowicie rozpłynąć w  wielkim tyglu anglosaskim. Właści
cielom kopalń potrzebne były tylko mięśnie i mocne barki pol
skich robotników, a niemieckim i irlandzkim biskupom potrzebni 
byli tylko rzymskokatolicy, którzy pokornie słuchają biskupów 
i ich pełnomocników oraz wierzą we wszystko, czego Kościół 
naucza. Dla tego, co jest związane z Polską, nie było< tam miej
sca. Gdzież miał pójść skrzywdzony polski robotnik, któremu 
przy sobotniej wypłacie potrącono wbrew jego woli składkę 
na Kościół rzymskokatolicki, i do kogo' miał się poskarżyć na 
swoją dolę. Wszelkie prośby bardziej uświadomionej Polonii 
Amerykańskiej o  polskie nabożeństwa w kościele, o polskiego 
biskupa i polskich księży przedkładane Stolicy Apostolskiej po
zostały bez echa. Wysłane delegacje z Ks. Fr. Hodurem na czele 
z petycjami podpisanymi przez: tysiące wiernych i składane 
ofiary nie odniosły żadnego skutku.

Dla sentymentów polskiej emigracji Watykan nie chciał zra
żać do siebie niemieckich i irlandzkich dostojników kościelnych^ 
którzy byli i są do dziś jego finansową podporą. I właśnie na
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tle tej rzeczywistości wyłania się sylwetka młodego wówczas 
księdza Fr. Hodura proboszcza parafii w  Nanticoke, Pa.

W nim ucieleśniły się wszystkie tęsknoty, dążenia i pragnie
nie polskiego ludu, by Kościół był rzeczywiście realizatorem 
nauki Chrystusowej, rzecznikiem sprawiedliwości i prawdy, aby 
im pomógł żyć i w  tym anglosaskim morzu duszę polską zacho
wać.

Ks. Fr. Hodur w odezwie do polskiego ludu w  Stanach Zjed
noczonych pisał:

„Wszakżeśmy dzisiaj najbiedniejsi spomiędzy ludów i tylko 
język  zdobi nas przed światem i łączy wszystkich synów Polski 
w jeden żywy naród — niechże więc lud podźwignie ten skarb 
drogi i pozwoli, że my go wyniesiem na tron królewski i zabrzmi 
jego dźwiękami modlitwa Ofiary świętej, pieśń bólu i smutku, 
ais też i nadziei, i triumfu zarazem.

Nieprzyjaciele nasi chcą wydrzeć nam mowę ojczystą, więc 
m y umiłowawszy ją tym bardziej, że wzgardzona i prześlado
wana — uczyńmy ją pośrednikiem pomiędzy narodem a Bogiem. 
I niech płyną tony polskie słodkie i potężne, rzewne i głębokie, 
to znowu jak piorun straszne i mocne od ołtarza w dusze wasze 
i serca, robotnicy polscy, i niech płyną po falach oceanu aż pod 
Karpaty i nad Wartę i Wisłę i mówią zdumionym Braciom na
szym: Oto żyję, otom polska mowa nieśmiertelna! Wzgardzona 
przez cesarzy i królów, dławiona ukazami potężnych tego świata, 
pomiatana często przez własny naród, przychodzę wam powie
dzieć. że już nie zginę nigdy, bo mnie lud ze swymi kapłanami 
"wprowadził przed ołtarz Boga“ .

W 1897 r. Ks. Fr. Hodur staje na czele skrzywdzonej gromady 
polskich emigrantów w Scranton i wraz z nimi kładzie zręby 
organizacyjne pod wolny, narodowy katolicki Kościół. Ekskomu
niki, klątwy, gromy z ambon, szykany, wyrzucanie z pracy jego 
parafian nie zachwiały tego nieustraszonego człowieka i na
tchnionego kapłana.

Swą wiarę głęboką i natchnienie czerpał z Ewangelii Chrys
tusa i był szermierzem Jego nauki i Jego duchowego królestwa 
w  sercach swoich współbraci. Ks. Hodur nawiązując do pierwot
nego chrystianizmu odrzucił wszystko to, co w nauce Kościoła 
nie miało biblijnego uzasadnienia, a zostało w ciągu wieków 
stworzone przez papiestwo dla celów doczesnych i własnej jego 
chwały. Zbliżyło to Kościół do Chrystusa i istoty katolicyzmu, 
który w starym Kościele przesłoniła pycha i formy kultu wy
rosłe z ducha pogańskiego Rzymu.
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Słaby ognik zapalony w Scranton ręką młodego księdza przy 
pomocy polskich górników zapłonął szybko w  dziesiątkach miast 
amerykańskich i w tysiącach serc polskich na obczyźnie.

W 1904 r. ks. Hodur został wybrany na pierwszego biskupa 
Polskiego Kościoła Narodowego, a w  1907 r. w starej katedrze 
w  Utrechcie otrzymał sakrę biskupią z rąk biskupów Kościoła 
Starokatolickiego'.

Nie sposób w krótkim referacie wyliczyć wszystkich piętrzą
cych się trudności, które musiał przezwyciężać, prac i zadań, 
które musiał wykonać, a które przerastały możliwości i siły jed
nego człowieka. Dzięki swej mocy wewnętrznej i niezłomnej 
woli przezwyciężył bezwład swej klasy i środowiska społecznego 
i wielką ideę odrodzenia — unarodowienia Kościoła przyoblekł 
w realne kształty. Urzeczywistnił marzenia naszych wieszczów 
i proroków narodowych.

Stał się sumieniem polskiej emigracji, budził dumę i świado
mość narodową, poczucie godności naszej w wielkiej rodzime 
narodów.

Pierwszy w  historii naszej mowę ojczystą, nasz piękny język 
praojców, wyniósł na ołtarz, aby najprostszy człowiek był 
współuczestnikiem największych tajemnic wiary i brał w nich 
udział wszystkimi władzami swej duszy.

On kulturę polską i język wśród polskich tułaczy na 100 lat 
zachował i całym swym życiem uczył miłować ojczyznę i naród. 
Za Słowackim miał prawo powiedzieć o Polsce w tym czasie, 
gdy była wykreślona z mapy Europy: „Wszak myśmy z twego 
zrobili nazwiska pacierz, co plącze, i piorun, co błyskau. „On byl 
dla ludzi naszego pokolenia miodem i mlekiem, żółcią i krwią 
duchową — my z niego wszyscy“  — pisał kiedyś Krasiński
0 Mickiewiczu. My możemy to samo o naszym biskupie powie
dzieć. I nie tylko my, którzy mieliśmy szczęście spotkać się z nim 
w życiu, słuchać Jego natchnionych słów i modlić się przy jed
nym ołtarzu.

Nawet ci, którzy nie byli z Nim duchowo związani, często lu
dzie wielkiego formatu, nie tylko ulegali jego czarowi osobi
stemu, lecz widzieli w  Nim wielkiego człowieka i reformatora
1 dawali temu wyraz.

Znany pisarz Zygmunt Miłkowski (Teodor Tomasz Jeż, autor 
powieści historycznych) pisał o biskupie Hodurze:

...„Poznałem w Scranton człowieka. Był to człowiek o wyjąt
kowej syntezie woli i serca, o przeroście odwagi i bezinteresow
ności, lubujący się w jasności i prawdzie życia. Był to kapłan, 
silny duchem, skąd czerpał dynamizm. myśli i pracy. Ten
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skromny kapłan błyskawicą swych myśli, polotem swego ducha 
oraz wolą działania wstrząsnął duszą Polonii. Trzydziestoletni 
proboszcz rzymskiej parafii w Nanticoke boleśnie odczuł gwałt 
nad ludem polskim w Scranton. Dlatego potrzeba wyzwolenia 
spod przemocy zapaliła się w nim jak pochodnia nieśmiertel
nym czynem, któremu na imię Kościół Narodowy...“

Znaczenie Kościoła Narodowego' i roli ks. Bp. Hodura doce
niał również inny znakomity pisarz polski z okresu międzywo
jennego, Wacław Sieroszewski. Dał temu wyraz w  piśmie z 6 
lipca 1920 r. do posła Poniatowskiego późniejszego ministra rol
nictwa, przywódcy Stronnictwa Ludowego z grupy „W yzwo- 
lenie“ .

,,Szanowny Panie Pośle.
Wielebny Ks. Fr. Hodur, Biskup Kościoła Narodowego w  

Ameryce, umyślnie przybywa do kraju, aby zapoznać Stron
nictwo Ludowe z ruchem narodowym w Kościele Katolickim. 
Nie potrzebuję wyjaśniać Szanownemu Panu, jak ważną jest 
rzeczą zapoznanie się z nią przedstawicieli stronnictw ludowych 
oraz demokratycznych".

Znany współczesny pisarz polski zamieszkały właśnie w Kra
kowie, autor szeregu powieści jak: „Wierzby nad Sekwaną", 
„Orka na ugorze", „Papież i buntownik" i innych złożył hołd 
biskupowi w  pięknych słowach pisząc:

„Urodzony w izbie chłopskiej, w nędzy wsi podkarpackiej, 
rósł to upokorzeniach, zdobywał wiedzę w najtrudniejszych wa
runkach, szedł z uporem do celu. Toteż pokochał lud, człowieka 
skrzywdzonego, wziął w swoje serce boleści milionów i oddał im 
wszystkie godziny swego pracowitego i ofiarnego życia.

Buntował się przeciw tym, którzy błogosławią i szerzą ucisk
i ciemnotę, głosił wyzwolenie z niewoli duchowej. Miał odwagę 
zerwać więzy nałożone na duszę polską. Serce swoje zmienił 
w pochodnię, która świeci i podpala. Wydziedziczonych, wygna
nych z Ojczyzny przez ucisk, nędzę, tam daleko za Oceanem 
uczył prawdy o wolności i zapalał miłością ojczyzny, że serca 
wyznawców, tułaczów na obczyźnie rozgorzały najjaśniejszym 
płomieniem. Był miłością obejmującą lud i każdym słowem słu
żył mu, każdym słowem oświecał go, każdym słowem koił bo
leści, każdym słowem goił rany. Krzyż, znak kapłański zmienił 
u> najszlachetniejszy oręż w obronie człowieka, w walkę o jego 
dobro, o prawdę, o sprawiedliwość społeczną, dlatego Jego imię 
czczą wielotysięczne rzesze wyznawców jako Ojca, Nauczyciela, 
Wychowarocę i Przewodnika11.
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Nie znamy biskupa w  Polsce w  naszych czasach, który by 
spotkał się z taką oceną tej klasy ludzi. Jeden z współczesnych 
publicystów amerykańskich po śmierci biskupa Hodura w ten 
sposób napisał o Kościele i o Nim.

„Dzieło to wyrosło z żarliwej jego tęsknoty religijnej i naro
dowej, wsparte zostało przez wieczyste pierwiastki Dobra
i Sprawiedliwości Bożej. Przez usta Zmarłego przemówił kapłan, 
Polak i emancypator naszych czasów. Sięgnął on do najgłęb
szych pokładów chrześcijaństwa oddziaływujących na morale 
członńeka, wskazał, jak należy budować życie zbiorowe, reli
gijne, ażeby stać się ono mogło jednocześnie funkcją życia mo
ralnego, społecznego i narodowego. Przywrócił on Kościołowi 
Chrystusowemu światło i wolność, wyzwolił człowieka z oko- 
wów wiary martwej, dogmatycznej oraz wskazał na nieprze
brane możliwości duchowego rozwoju jednostki i narodu. W  ten 
sposób poyjstaio dzieło nowe, żywe — dla służby Boga, narodu
i człowieka. Miarą wielkości Polskiego Kościoła Narodowego 
uczynił on wielkość jego celów, a mianowicie odrodzenie mo- 
ralno-religijne“ .

Nie sposób cytować wszystkie wypowiedzi różnych ludzi, któ
rzy z tym niepospolitym człowiekiem, biskupem i gorącym pa
triotą mieli szczęście się spotkać. Zresztą Jego całe długie
i ofiarne życie jest żywym świadectwem umiłowania Chrystusa
i Polski, jest świadectwem głębokiej wiary w Boga i w czło
wieka. Toteż gdy po półtorawiecznej niewoli Polska po I wojnie 
światowej odzyskała niepodległość, wierny syn swojej starej 
ojczyzny, duchowy przywódca polskich tułaczy spieszy z pomocą 
w  granicach swych możliwości, aby niejedną łzę otrzeć, ulżyć 
ciężkiej doli swych braci wojną zniszczonych i rany zabliźnić. 
Nie tylko materialnie pragnie pomóc Ojczyźnie. Przy pomocy 
tych, którzy z Nim na ziemi Waszyngtona budowali wolny Koś
ciół Narodowy, a po wojnie wrócili do Ojczyzny, pragnie stwo
rzyć ten sam Kościół, który głosząc Ewangelię polskiemu ludowi 
walczyłby o jego duchową suwerenność.

Ks. Biskup Hodur w  pełni zdawał sobie sprawę, że przyszłość 
Kościoła Narodowego jest w Polsce, a nie na obczyźnie. Tu bo
wiem nad Wisłą rozgrywa się cd wieków poemat i dramat na
szego narodu. Pragnął on te dwa pierwiastki: narodowy i reli
gijny tak ściśle powiązać ze sobą, aby dobro Kościoła było do
brem Narodu i przyczyniło się do jego duchowego i material
nego rozwoju, a dobro Narodu było dobrem Kościoła. Pragnął 
społeczeństwu i przywódcom ówczesnego państwa wykazać, że
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na przestrzeni całych dziejów polityka Watykanu była zawsze 
wroga interesom Polski.

W czasie jednego z pobytów w ojczyźnie odbył dłuższą roz
mowę z Piłsudskim w sprawie Kościoła Narodowego. Programu, 
który przedstawił Ks. Biskup Hodur, Piłsudski nie zaaprobował, 
gdyż uznał go za zbyt radykalny i bał się narazić księżopań- 
skiemu obozowi. Ks. Biskup Hodur więcej się już do niego nie 
zwrócił i nigdy ani słowem, ani pismem o nim nie wspominał. 
Nie zrezygnował jednak z organizowania Kościoła Narodowego 
w  Polsce mimo nieprzychylnego stosunku władz państwowych. 
Odwrotnie, uczynił wszystko, nie zaniedbał żadnej okazji, aby 
tej wielkiej idei Odrodzenia dać realne kształty.

W okresie międzywojennym przybywał kilkanaście razy do 
Polski, święcił kapłanów, głosił natchnione Słowo Boże, nie tyl
ko w Krakowie w mieście jego młodości, pierwszych buntów
i wzlotów, ale we wszystkich niemal większych miastach Polski, 
miasteczkach i wsiach na Lubelszczyźnie, w Kieleckiem i Mało- 
polsce.

Nie jest tajemnicą, że ziemię krakowską, z której pochodził,
i Kraków darzył specjalnym sentymentem. Wszyscy Mu tu byli 
drodzy i bliscy, a szczególnie lud krakowski, krakowscy tramwa
jarze, kolejarze krakowscy, którzy Go zawsze na dworcu witali, 
gdy wysiadał z pociągu, wzruszony i blady.

Starsi krakowianie pamiętają niedoszłe nabożeństwo, któ
re miało się odbyć w Domu Górniczym, a uzbrojona policja 
na polecenie wojewody Gałeckiego nie tylko nie pozwoliła zna
nemu już wtenczas kapłanowi patriocie odprawić nabożeństwa, 
ale nawet odmówić „Ojcze nasz“ . Można było wtenczas w  Kra
kowie i w  całej Polsce modlić się po łacinie, po żydowsku, po 
ormiańsku, po niemiecku, po rosyjsku, ale nabożeństwo polskie 
w  interpretacji ówczesnego prawa zawierało wszelkie cechy 
przestępstwa, ale w Polsce sanacyjnej była wolność sumienia.

Nie mogę nie wspomnieć jeszcze o kilku faktach, które zna
mionują tylko wielkich duchowo ludzi.

Kiedy w  czasie odczytu w Warszawie w  kinie ,,Pan“ został 
przez bojówkę katolicką przysłaną przez ks. prałata Godlew
skiego pobity do krwi, nie poskarżył się do nikogo. Cała prasa 
amerykańska zamieściła zdjęcie Ks. Bpa Hodura i opis tego nie
codziennego zajścia. Kiedy zjawił się w hotelu u ks. biskupa 
konsul amerykański i proponował interwencję w MSZ, ks. bp. 
Hodur oświadczył, że uczynili to mali ludzie a Ojczyzna jest 
Jemu droga i nie chce tej sprawie nadawać żadnego, rozgłosu.
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W latach 30 jeden z najpoważniejszych Kościołów protestanc
kich -w Ameryce zaoferował ks. biskupow i pół m iliona dolarów
na misje w  Polsce. Biskup podziękował ofiarodawcom, lecz 
kwoty tej nie przyjął.

Oświadczył swoim współpracownikom duchownym i świec
kim, że przyjęcie takiej ofiary nie licuje z godnością Polaka. To, 
co polski robotnik i chłop sam zbuduje, to będzie jego włas
nością. „Póki ja żyję — powiedział — Kościół nasz do obcego 
ręki nie wyciągnie". Oczywiście ogromna większość księży 
i świeckich tego stanowiska nie podzielała. Toteż miał prawo 
w 1935 r. na synodzie w Warszawie powiedzieć, że „gdy kiedyś 
rozkołyszą się dzwony scrantońskiej katedry narodowej i wieść 
żałobną przyniosą, że stary Hodur nie żyje, niech każdy wie 
i p&mięta, że życie strawił dla dobra ludu polskiego i nigdy nie 
splamił honoru człowieka, Polaka i kaplana“ .

16 lutego 1953 r. dzwony scrantońskiej katedry obwieściły że 
przestało bić serce wielkiego człowieka i Polaka Księdza Biskupa 
Hodura.

Z dóbr materialnych pozostało po Nim 17 $, a więc kwota za 
mała nawet na opłacenie trumny. Bogactwem duchowym, które 
zostało po Nim, żyjemy dotąd podobnie jak setki tysięcy ludzi 
w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Pogrzeb Jego był wiel
ką manifestacją uczuć miłości i szacunku nie tylko swoich ale 
i obcych. Legistratura Stanu Pensylwania z powodu śmierci śp. 
Księdza Biskupa Franciszka Hodura uchwaliła następującej 
treści żałobną rezolucję:

„Ponieważ śmierć Pierwszego Księdza Biskupa Franciszka 
Hodura w poniedziałek dnia 16 lutego 1953 r. jest uważana jako 
nieodżałowana strata duchowa dla Scranton i Okręgu Lacka- 
wanna Velley, gdzie zmarły zamieszkiwał i pracował dla dobra 
całej społeczności pensylwańskiej, ponieważ przez zorganizowa
nie Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła i obranie 
Scranton za siedzibę zwrócono uwagę całego świata na społe
czeństwo naszego stanu, ponieważ z niepozornych początków 
dzieło jego rozrosło się w parafiach Polskiego Narodowego Koś
cioła w 165 miastach w Stanach Zjednoczonych A.P., a następ- 
nie w Kanadzie i w Polsce; ponieważ ci, którzy Go znali i miło
wali, na których On wywarł wpływ dobroczynny, ponieśli stra
tę, postanowiono, że członkowie Legistratury Stanu Pensylwa
nia USA składają najgłębsze kondolencje tym wszystkim, którzy 
się do Niego zwracali po duchowe przewodnictwo".

Towarzystwo Historyczne stanu Pensylwania tak napisało
o Ks. Franciszku Hodurze.
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„Każdy wiek ma swoich męczenników, bohaterów i reforma
torów, mężów, którzy pozostają wierni idei, w obronie której 
stanęli do pracy. Ci nie tylko zapisują się swoimi czynami w hi
storii narodów, ale również swoimi umiłowaniami nie zapisa
nymi w historii przyczyniają się do aktualnych spraw swego 
czasu i pokolenia.

Ich dobre poczynania nie zazosze są zrozumiane i ocenione. 
Czasem upłyną setki lat, zanim się świat ocknie i pozna, że byl 
taki bohater, który wystąpił na arenę i stoczył bój z jakimi 
wielkim złem, które prześladowało i uciskało człowieka.

Przez szereg wieków wielcy myśliciele, wielkie duchy praco
wali i poświęcali się, aby dać swojemu pokoleniu wolność ducha, 
wolność słowa, więcej wolności woli i miłości dla Boga, więcej 
poczucia sprawiedliwości dla człowieka.

Prowadzili oni ludzkość z ciemnoty do światła, z chaosu do- 
porządku i harmonii, z bezmyślnego mistycyzmu do słonecznego■ 
dnia jasnej myśli".

Takim człowiekiem był Biskup Hodur.
Bracia Krakowiacy, macie słuszny powód do dumy ze swego  ̂

rodaka. W ciągu szeregu lat daliście wiele dowodów, że idee,, 
które głosił Ksiądz Biskup Hodur były Wam drogie i bliskie.

Bądźcie nadal godni swego Wielkiego Rodaka i Sprawy, której 
On służył. Nieście wysoko sztandar Narodowego Kościoła: Bądź
cie wierni tej wielkiej i nieśmiertelnej idei. On nie umarł, On 
duchowo żyje wśród nas.

Ks. Edward Narbuttowicz.
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.Zniknął korowód larw i strachów, dziwactw i cudactw, cza
sem pięknych, czasem groźnych, ale zawsze ciekawych, zasta
nawiających, kryjących za sobą coś nieskończenie niedocie- 
czonego. Mimo mniej lub więcej udanych prób wytłumaczenia 
pozostaje wiele zjawisk budzących ustawiczną ciekawość. Tym 
tylko tłumaczy się liczne pytania czytelników w odniesieniu 
do zjawisk: telepatii, spirytyzmu i bardzo modnej w ostatnich 
latach hipnozy. Tajemnica podnieca ludzi, wyostrza ich cie
kawość.

Wiara w istnienie życia pozagrobowego nie dawała ludziom 
spokoju. Byli ciekawi jak to życie wygląda? Co robią dusze 
zmarłych? Czy interesują się naszymi kłopotami? Nieutulony 
żal po zmarłych pchał do różnego rodzaju praktyk, które poz
woliłyby choć raz ujrzeć ukochaną osobę. Pewne zjawiska psy
chiczne, które dawniej były prawdziwymi zagadkami, utwier
dzały jeszcze bardziej możliwość obcowania ze zmarłymi. Wia
ra w istniejące demony podsycała kult zmarłych i duchów. 
Te wszystkie przyczyny sprawiły, że zjawiska określone ogólnie 
spirytyzmem od słowa spiritus — duch mają swoje korzenie 
już w  zamierzchłych czasach.

Pierwszą i najdawniejszą wzmiankę o spirytyźmie mamy 
w Księdze Powtórzonego Prawa: „Niech się nie znajdzie u cie-
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bie taki, który by... się od umarłych prawdy dowiadywał" (18.. 
10— 11). Saul, król żydowski idzie do wieszczki, zamieszkałej; 
w Endor i ogląda ducha wywołanego proroka Samuela, który 
mu przepowiada, że wojnę rozpoczętą z Filistynami przegra, 
i zginie w niej razem z synami na polu walki. (1 Król. 28, 1; 
Kron. 10, 13)

Prorok Izajasz czyni również wzmiankę o radzeniu się umar
łych (8, 19). Ze zjawiskami spirytystycznymi spotykamy się: 
w Egipcie, w Indiach, Grecji (w „Odysei" Homer opisuje zejście 
do Hadesu Odyseusza i jego rozmowę z przyjaciółmi poległymi! 
pod Troją).

Tertulian (wiek III) opisuje zjawiska spirytystyczne, na które 
sam patrzył własnymi oczami: stoliki wirujące, zwierzęta, które 
mówią, zmaterializowane duchy podające się za zmarłych etc.. 
(Apologia, r. 22 i 23). Św Augustyn w dziele „O Państwie Bo
żym" pisze także o wywoływaniu duchów i podaje, że to szatani 
przedstawiają się za bogów albo za zmarłych ludzi.

Tyle wiemy z historii, a co mówią dzisiejsze badania? W roku 
1921 dwa pisma amerykańskie wyznaczyły 12.000 dolarów te
mu, kto wykaże działanie duchów w seansach spirytystycznych.. 
Dotąd nagrody tej jeszcze nikt nie odebrał, choć w Stanach 
Zjednoczonych istnieje tylu spirytystów.

Seansom spirytystycznym towarzyszą różne zjawiska: wirują, 
stoliki, grają instrumenty, media unoszą się, zjawiają się wy
wołane postacie zmarłych, otwierają się szafy, wylatują książki,, 
słychać łomoty, przedmioty zmieniają miejsca itp.

Odnośnie tego rodzaju zjawisk należy zachować wielką re
zerwę i ostrożność. Głośny fizyk szkocki James Clerk Maxwell, 
który niestrudzenie oddawał się badaniu zjawiskk spirytystycz
nych, napisał: „Ilekroć jakieś płatne medium odbywa regularne' 
seanse, można się założyć sto razy przeciw jednemu, że mamy 
do czynienia ze szczerym oszustwem". Daniel Home, który za 
Napoleona III dokonywał niezwykłych rzeczy, wyznał, że ani 
razu nie miał do czynienia z duchami, że nawet nie zetknął się- 
z nimi. '
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TELEPATIA

Mimo wielu hipotez w odniesieniu do większości zjawisk nie 
■wolno zapomnieć o tym, że badania zjawiska telepatii, sugestii 
a zwłaszcza hipnozy ujawniły istnienie naturalnych sił w czło
wieku, dzięki którym człowiek zdolny jest rozpoznać rzeczy 
zakryte, teraźniejsze, a nawet przyszłe własną intuicją. Dla 
ilustracji podaję niedawne doświadczenia na pokładzie amery
kańskiego atomowego okrętu podwodnego „Nautillius".

Pewnego mglistego poranku wszedł pasażer w cywilnym ub
raniu. Zaraz potem okręt odpłynął w rejs po Atlantyku. W cią
gu całego rejsu cywil nie opuszczał kabiny i nikt z załogi — 
z wyjątkiem marynarza podającego posiłki —■ oraz kapitana nie 
komunikował się z nim. Dwa razy w ciągu dnia nieznajomy 
przekazywał kapitanowi kartkę papieru, na której znajdowały 
się dziwne znaki: kwadrat, krzyż, gwiazda, koło i trzy fale. 
Kapitan podpisywał każdą kartkę, wkładał do koperty z napi
sem „Ściśle tajne“ , zapieczętowywał i chował starannie do 
szuflady. Kiedy po 16 dniach podróży ,,Nautillius“ znowu przy
bił do brzegu, nieznajomy opuścił pokład i oczekującym go sa
mochodem udał się na pobliskie lotnisko, wsiadł do małego 
samolotu i po kilku godzinach wylądował na innym lotnisku 

w  stanie Maryland, stąd wprost do Sztabu Sił Powietrznych, 
gdzie w oddziale Nauk Biologicznych oczekiwał dyrektor 
dr Bowers. Nieznajomy bez słowa wyciągnął z kieszeni dużą 
kopertę. Dyrektor wstał, podszedł do ukrytego w ścianie safesu, 
otworzył '■ i wyjął kopertę podobną do tej, którą wręczył mu 
nieznajomy. Następnie otworzył obie koperty i porównał 
umieszczone na papierze znaki. Zgadzają się, choć trafność w y

nosi 70% — rzekł dyrektor. W ten sposób zakończono jeden 
:z najciekawszych eksperymentów z przesyłaniem myśli na od
ległość.

Uczona amerykańska, dr Louisa Rhine, zajmująca się zja
wiskami pozazmysłowymi przytacza m. in. taki przykład te
lepatii: Pewna kobieta, która przeprowadziła się ostatnio do 
innego miasta, siedziała przy telewizorze, gdy nagle uczuła
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ogromną chęć zatelefonowania do domu rodziców, odległego
o  500 km. Kiedy otrzymała połączenie, siostra powiedziała: „mo
ja droga, właśnie siedzę przy telefonie i martwię się jak do 
ciebie telefonować. Chciałam cię zawiadomić, że nasz ojciec 
miał ciężki atak serca".

Przykładów tego rodzaju można by przytoczyć wiele. Tele
patią zajmowano się dawno, ale niestety obok naukowców zaj
mowali się nią i pseudonaukowcy, czy też zwykli szarlatani. Ci 
ostatni urobili właśnie telepatii złą opinię, która ciąży nad 
wszystkim, co wiąże się z zagadnieniem „przesyłania myśli na 
odległość".

Pod naciskiem takiej opinii nawet naukowcy, którzy rzetel
nie biorą się do badań, wstrzymują się przed oficjalnym zaj
mowaniem stanowiska, a tym bardziej przed ogłaszaniem w pra
sie wyników swoich prac. Tak więc szeroki ogół zna zagadnie
nie telepatii tylko ze złej strony, nie orientując się natomiast 
w tym, że istnieją naukowe poglądy podbudowane obiektywny
mi wynikami licznych doświadczeń. Charakterystyczne jest, że 
obecnie uczeni unikają nawet terminu „telepatia", nie chcąc 
wracać do pojęcia wielekroć kompromitowanego, używają zaś 
terminu szerszego „zjawiska paranormalne".

W życiu codziennym telepatia jest jednym z najczęściej spo
tykanych objawów z grupy zjawisk paranormalnych. Każdy 
z nas może sobie przypomnieć ze swojego życia lub z opowiadań 
swoich bliskich fakty i zjawiska zgadywania cudzych myśli, 
odczuwania czyichś intencji, czy nastrojów. Każdy z nas może 
sobie przypomnieć chwile przeżywania niepokoju w  momencie, 
kiedy bliska osoba przeżywa nieszczęście lub znajduje się 
w niebezpieczeństwie. Liczne obserwacje wykazały, że zasięg 
telepatii jest zwykle nieznaczny — zaledwie kilka metrów. 
Zdarza się jednak, że myśli przekazywano na odległość dzie
siątek, setek, a nawet tysięcy kilometrów. Stwierdzono, że za
sięg taki można zwiększyć przez zespolenie wysiłków myślo
wych kilku osób. Tego rodzaju zbiorowe transmisje telepatycz
ne miały miejsce również w  Polsce, w  latach 1928— 9, organi
zowane przez istniejące wówczas Towarzystwo Metapsychiczne.



40 STANISŁAW TUREK

Nawiązano w  ten sposób łączność telepatyczną między Warsza
wą a Atenami. Przyjęto teorię fal elektromagnetycznych, mózg 
zaś jako radiostację. Dowiedziono już, że mózg ludzki jest wraż
liwy na fale elektromagnetyczne, a co więcej — sam je w y
twarza. Ludzie pracujący w  zasięgu krótkich fal elektromagne
tycznych cierpią na zaburzenia nerwowe. Stwierdzono również,, 
że gołębie pocztowe w  czasie lotu nad pracującymi radiostacja
mi krótkofalowymi, tracą orientację i błądzą.

W latach 1920—30 uczony włoski Cazzamali, przeprowadził 
wiele doświadczeń, na podstawie których postawił tezę. że mózg 
człowieka emituje fale radiowe i że fale te można zarejestro
wać nawet zwykłym odbiornikiem radiowym przy pomocy sil
nych wzmacniaczy. Należy jednak dodać, że ludzie biorący 
udział w doświadczeniach byli specjalnie dobierani, a więc po
siadający wyjątkowe cechy wrażliwości (tzw. media)

Również ciekawe badania w Polsce rozpoczął przed wojną 
prof. Stefan Manczarski. Znany specjalista stwierdził, że emi
towane fale elektromagnetyczne mają bardzo szerokie widmo, 
tzn. nie mają określonej długości, a rozchodzą się niezwykle 
szerokim pasmem. Pracę swoją prof. Manczarski ogłosił w la
tach 1946/7, pisze: „Energia elektryczna mózgu powstaje wsku
tek przemian biochemicznych. Podczas procesów myślenia pow
stają fale elektromagnetyczne, rozchodzące się podobnie jak 
z radiostacji. Można też zorientować się w mocy takiej emisji 
i wyrazić ją w  .watach. Jest to moc nikła, stanowiąca zaledwie 
miliardowy ułamek wata, czasem tylko może wzrosnąć wielo
krotnie. W dalszym ciągu profesor twierdzi, iż trudno przypu
ścić, aby urządzenia radiotechniczne zbudowane przez człowie
ka były jedynymi, które mogą służyć do porozumiewania się 
na odległość przy użyciu fal elektromagnetycznych. Może 
nauce i technice brak jeszcze urządzeń o tak bogatych możli
wościach, jakie spotyka się w  naturze? I może właśnie badania 
zjawisk telepatycznych przyniosą nowe zdobycze techniczne. 
Być może, że w przyszłości porozumiewanie się myślą bę
dzie stosowane powszechnie i wyprze porozumiewanie się mo
wą. Wspaniały rozwój radiotechniki stworzy warunki znacznie
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lepszego i szybszego porozumiewania się wzajemnie. Warto tu 
wspomnieć o innej możliwości, mianowicie o sztucznym wy
twarzaniu takich fal elektromagnetycznych, jakie wytwarza 
mózg w czasie procesu myślenia. Można by więc nagrać myśle
nie na taśmie, następnie przetworzyć je na fale typu radiowego, 
silnie wzmocnić i nadać systemem radiowym. Być może uda 
się również uprościć nauczanie młodzieży przez zastosowanie 
telepatii zwłaszcza w czasie snu. Jak dotąd jednak doświadcze

nia w tym zakresie nie dały zadowalających wyników.

HIPNOZA

Cbok zjawiska telepatii budzą zrozumiałe zainteresowanie 
zjawiska hipnozy. Znane od lat, były przez długi czas domeną 
magików i szarlatanów. Postęp nauki — szczególnie w  zakresie 
fizjologii i psychiatrii, spowodował, że zaczęli się nią intereso
wać naukowcy. Stwierdzili, że do wywołania stanu hipnotycz
nego nie są potrzebne żadne sztuczki w rodzaju czarodziej
skich różdżek. Sen hipnotyczny można wywołać przy pomocy 
gramofonu, można samemu się zahipnotyzować, jeśli tylko po
siada się odpowiednie uzdolnienia do autosugestii.

Zwykły śmiertelnik spotyka się z hipnozą najczęściej w  dwo
jaki sposób: albo poprzez brukowe romanse, w których hipno
tyzer „człowiek o magnetycznych oczach“ zmusza swoje ofia
ry do nikczemnych czynów, albo poprzez podejrzane produkcje 
hipnotyzerów w kabaretach, cyrkach, nocnych lokalach. Z te
go powodu ogół patrzy na zjawiska hipnozy jako na podej
rzaną szarlatanerię w rodzaju magii, bądź jako na zjawisko ta
jemnicze, pełne grozy. Tymczasem hipnoza jest faktem, od 
lat eksperymentalnie badana przez psychologów, a od 1955 r. 
została w Anglii oficjalnie włączona do rejestru środków lecz
niczych — wykorzystywana w celach psychoterapeutycznych 
i psychiatrycznych. Tajemniczość hipnozy polega jedynie na 
tym, że nie znana jest do dnia dzisiejszego jej natura. Ludzie 
wykorzystywali elektryczność na wiele lat, zanim poznali istotę 
prądu elektrycznego, zanim poznali budowę atomu i ruch
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elektronów. Coś podobnego jest obecnie z hipnozą. Istnieje 
jako fakt, choć jest wiele sporów na jej temat.

F. L. Marcuse, profesor psychologii Uniwersytetu w Wa
szyngtonie pisze w swej najnowszej książce „Hipnosis fact and 
faction“ (1961 r.): „Rozważywszy wszystkie czynniki, można 
dojść do wniosku, że łatwiej nam zdefiniować hipnozę poprzez 
jej skutki, niż poprzez istotę. W chwili obecnej możemy tylko 
tak zdefiniować hipnozę: jest to przejściowy stan organizmu 
wywołany przez powtarzanie pewnych bodźców, w którym to 
stanie sugestia jest bardziej skuteczna niż zazwyczaj.“

W hipnozie nie ma nic tajemniczego i przy spełnieniu pew
nych warunków każdy może przeprowadzić eksperymenty hip
notyczne. Tak np. w Egipcie i Grecji chorzy udawali się do 
świętych gajów, gdzie spędzali noc zapadając w  sen, w  czasie 
którego „obcowali“ z bogiem, wysłuchiwali jego zleceń i wska
zań lekarskich. Szmer świętego źródła lub fontanny, przyciszo
na muzyka, rytm bębenków spełniały funkcję powtarzających 
się bodźców. Pierwszym, który odkrył znaczenie lecznicze 
hipnozy i świadomie stosował, był lekarz austriacki Antoni 
Mesmer (| 1315 r.) zwany odkrywcą hipnozy.

To co odbywa się niejednokrotnie w „miejscach świętych" 
różnych religii, co często uzyskuje miano „cudu“ jest często 
przejawem leczniczych właściwości samej autosugestii, a świę
te miejsca z nastrojem, powagą, muzyką, szmerem modlitw 
zbliżają do stanu hipnozy.

Nawet tego rodzaju zjawiska jak: lewitacja, bilokacja, styg- 
maty mają przeważnie swoją przyczynę we właściwościach 
przyrodzonych danej osoby. Dany święty musiał mieć pewne 
dyspozycje — uzdolnienia, które rozwinęły się w nim pod wpły
wem głębokiej kontemplacji, ścisłego związania się z światem 
nadprzyrodzonym.

Hipnoza jest silnym sposobem oddziaływania na wolę i sy
stem nerwowy drugiego człowieka i tutaj nie ma żartów. Pro
blem polega nie tylko na wprowadzeniu kogoś w stan hipno
tyczny, ale także na wyprowadzeniu go z tego stanu. Hipno
za w rękach doświadczonego lekarza jest potężnym środkiem
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leczniczym. Dzięki hipnozie można nie czuć bólu przy poro
dzie, operacji, można stracić kilka kilogramów wagi, wyleczyć 
się z wielu dolegliwości. Za wcześnie jednak na to, aby stoso
wać ją masowo. Niedawno w telewizyjnym studio BBC w Lon
dynie robiono próby hipnozy zbiorowej. Wyniki były tak osza
łamiające, że przerażono się i zrezygnowano z dalszych prób 
poprzez program telewizyjny, gdyż groziło to uśpieniem paru. 
setek tysięcy telewidzów, których nie wiadomo jakby się po
tem budziło, gdyby zwykła metoda poprzez telewizor zawiodła. 
Chociaż hipnoza w porównaniu ze środkami znieczulającymi 
ma poważne zalety — nie wywołuje nudności, nie nadweręża 
serca i nie pozbawia apetytu — zaleca się jednak dużą ostrożność 
w jej stosowaniu. Jeżeli zaś zacznie się działać na oślep, wte
dy postępowanie będzie równie niebezpieczne, jak człowieka,, 
który umiejąc zapalić silnik samolotu, poczyna manipulować 
różnymi urządzeniami nie mając pojęcia o sztuce pilotażu.

Przeciętnie jeden człowiek na dziesięciu jest nieczuły na. 
hipnozę, jeden z sześciu nie zapada w trans. Nadto, wbrew prze
konaniu, hipnoza nie leczy bezpośrednio. Stan hipnotyczny 
w istocie swej podobny jest do stanu pełnego rozprężenia 
fizycznego — pełnego relaxu. Odprężają się wszystkie mięś
nie, ręka uśpionego uniesiona i opuszczona przez eksperymen
tatora musi upaść ciężko i bezwładnie. Uśpiony nie myśli o n i
czym, nie jest w stanie niczego odbierać, prócz głosu hipnoty
zera.

Zadaniem pacjenta winno być całkowite współdziałanie 
z lekarzem, odpowiadać na jego pytania. Sen hipnotyczny mo
że występować w różnym stopniu, od powierzchownego do bar
dzo głębokiego. Różni ludzie są w różnym stopniu podatni na. 
hipnozę, a wielokrotne hipnotyzowanie pogłębia skłon
ność do ulegania hipnozie. Przeciętny czas do uśpienia hipno
tycznego wynosi 6—10 minut. Osobnicy bardzo oporni są pod
dawani wielu próbom. W praktyce klienci tacy są leczeni 
innymi sposobami. Dzisiejsze metody introdukcji hipnotycznej 
polegają wyłącznie niemal na sugestii słownej bez chwytów 
pomocniczych. Wygodna pozycja, zaufanie do lekarza, brak
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uprzedzeń i trwające odpowiednio długo bodźce słowne wywo
łują stan hipnotyczny. Pacjent wyzwala podświadomie swój 
umysł spod presji przytłaczających myśli, trosk, oraz trwożne- 
go oczekiwania na wynik operacji. Hipnoza eliminuje panikę 
chorego, która może zaszkodzić więcej niż sama choroba.

Z faktu, że każdy człowiek może próbować wprowadzić dru
giego człowieka w stan hipnotyczny wcale nie wynika, że 
wszyscy ludzie są podatni jednakowo. Z badań zachodnioeuro
pejskich wynika, że od 5 do 20% ludzi poddaje się hipnozie aż 
do stanów najgłębszych — somnambulicznych. Na przeciwnym 
biegunie znajduje się również od 5 do 20% ludzi, którzy w  ogó
le nie są podatni na hipnozę. Pozostałe 60 do 90% ludzi może 

być wprowadzanych w stan w różnym stopniu.
A co mówi teologia moralna na temat tych zjawisk?
Teologia nie sprzeciwia się badaniu, tłumaczeniu tych zja

wisk przyczynami naturalnymi, tak długo, jak długo pozwalają 
na to fakty. Wiele bowiem jest jeszcze bliżej nam niewyjaśnio
nych praw natury, ale tajemnice te nie mają nic wspólnego ze 
zjawiskami nadprzyrodzonymi i ingerencją Bożą. Hipnotyzm 
jako sztuczne wprowadzenie drugiego lub siebie w sen za pomo
cą środków mechanicznych lub sugestii nie jest niczym nie
właściwym, o ile ktoś posługuje się w dobrym celu, np. celem 
leczenia. Zakazane są, jako grzeszne, wszelkie nadużycia dla ce
lów przewrotowych, gorszących i niegodziwych.

Opracował Stanisław Turek w oparciu o bibliogra
fię: ks. W. Zaleski, Nauka Boża; Stefan Trojanowski, 
Parapsychologia; Adam Rybkowski, Hipnotyzm a spi
rytyzm; August Forel, Hipnotyzm — jego znaczenie 
i zastosowanie; Julian Ochorowicz, Zjawiska mediu- 
miczne; Marian Nitecki, Telepatia a mistyka; Artur 
Doyle, Nowe objawienie.
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P R Z E P I S Y  
W Y Z N A N  IO WE  
W P O L S C E  
MIĘDZYWOJENNEJ
(1921-1939)

W  spółczesnemu obywatelowi Polski Ludowej ułatwiono życie 
w wielu dziedzinach stosunków społecznych, a między inny
mi także w przepisach wyznaniowych. Inaczej było po pierw
szej wojnie światowej również i co do tych spraw. Był ogólny 
chaos prawny, podtrzymywany nawet celowo, by niektóre gru
py społeczne czy wyznaniowe mogły zażywać nieograniczonej 
swobody w nękaniu grup innych, oczywiście słabszych.

KONSTYTUCJA MARCOWA

Zacznijmy od podstawowego aktu prawnego, jakim jest 
w każdym państwie konstytucja. Po pierwszej wojnie świato
wej w wyzwolonej Polsce ówczesny Sejm uchwalił Konstytucję 
zwaną Konstytucją Marcową, ponieważ ogłoszono ją w marcu 
1921 r.

W sprawach wyznaniowych omawiana Konstytucja zawie
rała tyle sprzeczności, że praktycznie nie posiadała żadnego 
znaczenia. Przypomnijmy najważniejsze w tym przedmiocie 
artykuły. Oto art. 96 głosi, że wszyscy obywatele są równi 
wobec prawa, art. 104 — że każdy obywatel ma prawo swo-
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bodnego wyrażania swych myśli i przekonań, art. 108 —  że 
wszyscy mają prawo zgromadzania się i zawiązywania stowa
rzyszeń, art. 110 — że mniejszości wyznaniowe mają prawo za
kładania obiektów kultu (kościołów) i swobodnego wyznawa
nia swej religii, art. 111 —  że wszystkim poręcza się wolność 
sumienia i wyznania, lecz te wszystkie przepisy obejmowały 
tylko wyznania zalegalizowane przez trzech zaborców, a nie 
dawały żadnych praw wyznaniom do 1918 r. niezalegalizowa- 
nym.

Celem legalizacji nowego wyznania należało w myśl art. 115 
Konstytucji przeprowadzić wyraźną, specjalną ustawę w Sej
mie. Wprawdzie art. 116 tejże Konstytucji zapewniał, że uzna
nie przez Sejm nowego wyznania „nie będzie odmówione związ
kom religijnym, których urządzenia, nauka i ustrój nie są prze
ciwne porządkowi, ani obyczajności publicznej” —  lecz była
to fikcja, ponieważ uchwalenie ustawy zależało od takiego, czy

t

:innego nastawienia większości sejmowej do danego wyznania, 
a większość tę stanowiły stronnictwa konserwatywne powiąza
ne z wyznaniem „panującym" czyli z Kościołem Rzymskokato
lickim. I w rzeczywistości w  okresie dwudziestolecia Sejm nie 
zalegalizował żadnego nowego wyznania.

KONKORDAT

O wyznaniu „panującym“ Konstytucja mówiła w art. 114 
z mgiełką niejasności: ;,Wyznanie rzymskokatolickie, będące 
religią przeważającej większości narodu, zajmuje w  państwie 
naczelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań. Ko
ściół rzymskokatolicki rządzi się własnymi prawami. Stosunek 
państwa do Kościoła będzie określony na podstawie układu ze 
.'Stolicą Apostolską, który podlega ratyfikacji przez Sejm” .

Więc z jednej strony „równouprawnienie” , z drugiej —  „na
czelne stanowisko” i „własne prawa“ , czyli „Kodeks Prawa 
Kanonicznego” , obowiązujący nie tylko rzymskokatolickich du
chownych, ale wszystkich wiernych świeckich. Prawa „własne” 
^Kościoła Rzymskokatolickiego mogły być w Polsce sprzeczne
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z obowiązującym prawem państwowym z tym, że usłużny rząd 
został zmuszony do anulowania praw dla Kościoła Rzymsko
katolickiego niewygodnych. Dowodem rozporządzenia prezy
denta Mościckiego z 26 maja 1931 i 25 marca 1933 r. Działo się 
to w myśl Konkordatu.

Konkordat (umowa) rządu polskiego z Watykanem miał być 
uzupełnieniem Konstytucji Marcowej. Podpisano go w  Rzymie
10 lutego 1925 r., a Sejm ratyfikował 26 marca 181 głosami 
przeciw 110, przy czym 153 posłów nie głosowało. Konkordat 
oznaczał w  praktyce całkowitą niezależność Kościoła Rzymsko
katolickiego od władz państwowych, a co więcej, oznaczał su
premację rzymskokatolickiego episkopatu nad rządem. Wszak 
art. 4 Konkordatu wyraźnie zobowiązywał władze państwowe 
do wykonywania wyroków biskupich i dekretów kościelnych, 
jak ongiś w średniowieczu. Było to bowiem zwykłe „ramię 
świeckie", z którym tak zawzięcie i zwycięsko walczył Sejm 
szlachecki w Piotrkowie w 1552 r. Konkordat cofnął Polskę
o cztery wieki.

Ale wobec tak pojętego „naczelnego stanowiska*' Kościoła 
państwowego, inne wyznania (oczywiście zalegalizowane), nie 
były równouprawnione. Nie mogły mieć —  jak Kościół Rzym
skokatolicki —  swego zwierzchnika poza granicami państwa, 
nie mogły mieć własnych praw, sprzecznych z obowiązującym 
prawem państwowym, ich zarządzenia i wyroki nie miały „ra
mienia świeckiego".

Jeśli zaś chodziło o związki religijne prawnie nieuznane i nie 
posiadające osobowości prawnej, to pocieszano je „tolerancją 
bezpośrednio z mocy art. 111 i 112 Konstytucji Marcowej“ —
o  ile rzecz jasna nie uznano ich za sprzeczne z „porządkiem 
publicznym". Odkąd zaś do tego „porządku" włączono Konkor
dat, nie mogły liczyć na legalizację wyznania Kościołowi „pa
nującemu" niewygodne. Najbardziej zaś niewygodnym wyzna
niem niezalegalizowanym był Kościół Narodowy, katolicki w  
swych zasadach i ustroju, lecz głoszący potrzebę wyzwolenia 
Polski spod supremacji Watykanu.
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WYZNANIOWE PRAW A ZABORCÓW

Niezalegalizowane wyznania podlegały starym normom 
prawnym, obowiązującym na ziemiach polskich podczas roz
biorów i po rozbiorach, aż do 1939 r.

Były trzy zabory, a więc i trzy rodzaje przepisów wyznanio
wych.

Na terenie byłego zaboru rosyjskiego obowiązywał tz w .N a j
wyższy Ukaz Imienny” z 17 października 1906 r. Według nie
go nowe wyznanie musiało się zarejestrować w starostwie 
i otrzymywało osobowość prawną prawa prywatnego. Duchow
ni tak „zarejestrowanego” wyznania nie mogli być urzędnika
mi stanu cywilnego, nie wolno im było wystawiać metryk uro
dzenia i śmierci lub dokumentu zawarcia związku małżeńskie
go. Wynikało z tego, że dzieci wyznawców Kościoła ..prywat
nego” w  obliczu prawa nie istniały, umarli nadal żyli a mał
żeństwa były konkubinatami. Było tak też i dlatego, że carskie 
ukazy nie znały takiej instytucji, jak laicki urząd stanu cy
wilnego. Nie znał go car, nie znał też ich urząd Polski między
wojennej.

W byłym zaborze austriackim (Galicja) istniały wprawdzie 
świeckie urzędy stanu cywilnego, lecz prawnie nie istniały 
w ogóle wyznania niezalegalizowane. Obowiązywała tu bo
wiem ustawa konstytucyjna z 21 grudnia 1867 r. oraz ustawy 
z 9 kwietnia 1870 i 20 maja 1874 r., w myśl których związki 
religijne prawnie nie uznane, całkowicie nie istniały w obliczu 
prawa, zaś członkowie tych „nieistniejących” związków korzy
stali jedynie z indywidualnej tolerancji i z prawa organizo
wania tzw. nabożeństw domowych, na których uczestniczyć 
mogli, tylko ludzie, posiadający imienne zaproszenia. Wyzna
niom niezalegalizowanym nie wolno było urządzać zwykłych 
nabożeństw, na które mógłby przybyć każdy człowiek z ulicy: 
odprawiać je wolno było tylko w  pomieszczeniu zamkniętym. 
Akta stanu cywilnego wyznawców „niezalegalizowanych” pro
wadziły władze administracyjne (urząd gminny, magistrat), 
a nie plebanie.
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Pozornie najbardziej tolerancyjne były władze sanacyjne na 
ziemiach byłego zaboru pruskiego. Rządy pruskie nie znały po
działu wyznań na uznane i nie uznane. Tak przynajmniej gło
siły przepisy z 1850, 1869 i 1873 r., które zniosły jakiekolwiek 
ograniczenia praw cywilnych i publicznych, wynikające z róż
nic wierzeń religijnych oraz poręczyły wolność głoszenia nauk 
religijnych i publicznego odprawiania nabożeństw wszelkim 
wyznaniom. Ustawa z 1873 r. dawała swobodę wyboru wyzna
nia, ale przejście z jednego wyznania do drugiego mogło legal
nie nastąpić tylko po pisemnym oświadczeniu, złożonym w są
dzie grodzkim.

W YZNANIOW A PERFIDIA

Jednakże w praktyce rządy sanacyjne w  stosunku do spraw 
wyznaniowych nie kierowały się ani wymogami Konstytucji,, 
ani przepisami zaborców, lecz całkiem czymś innym. Na ten 
temat pisał jeden z prawników ówczesnych w sposób następu
jący: „Praktyka wyznaniowa w poszczególnych byłych dziel
nicach, a nawet w  poszczególnych województwach i starostwach 
jest dość często rozbieżna. Decydują nie tyle przepisy Konsty
tucji, nie tyle pokutujące w  tej dziedzinie najczęściej przesta
rzałe ustawy i rozporządzenia byłych zaborców, ile raczej lo
kalna polityka wyznaniowa, której kierunek zależy od osobi
stego nastawienia lub światopoglądu miarodajnej osobistości. 
To, co wolno w Warszawie, nie wolno w Poznaniu; w tych wa
runkach obywatel nie wie, co i gdzie mu wolno“ . (H. Świąt
kowski, adwokat, Wyznania religijne w  Polsce, Warszawa 1937, 
s. 14).

Nie myślmy pochopnie, że ten bezład był wynikiem braku 
panowania nad sytuacją we władzach centralnych. Samowola 
niższych szczebli administracyjnych w sprawach wyznanio
wych była celowo tolerowana, a nawet popierana ze strony 
ówczesnego Ministerstwa Wyznań i Oświecenia- Publicznego. 
Obeznany z tymi sprawami prawnik stwierdził: „Departament 
Wyznań Ministerstwa W. R. i O. P. od początku istnienia od
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rodzonego bytu Państwa Polskiego reprezentował faktycznie 
poglądy prawne, będące wykładnikiem stanowiska episkopatu 
rzymskiego". (Tamże, s. 15).
' Przykładem owej perfidii sanacyjnej był fakt następujący. 
W dniu 2 grudnia 1928 r. mniejszości wyznaniowe zwołały 
w Warszawie wielki wiec manifestacyjny, któremu przewodni
czył prezes P. S. L. Wyzwolenie, senator Nocznicki. W rezolucji 
■domagano się przede wszystkim uznania wyznań niezalegalizo- 
wanych, dalej — rozdziału Kościoła od Państwa, zerwanie Kon
kordatu z Watykanem, zniesienia „wyznaniowej rejestracji 
aktów stanu cywilnego przez osoby duchowne, a powierzenie 
tych czynności urzędom państwowym", urządzenia w dużych 
przynajmniej miastach wspólnych cmentarzy komunalnych 
(miejskich), zniesienia przymusowych praktyk religijnych w 
szkołach państwowych i państwowego nadzoru nad majątkiem 
Kościołów. Pierwszym praktycznym wnioskiem z tego wiecu 
Tjyło „wniesienie do laski marszałkowskiej" w dniu 14 grudnia 
1928 r. dwóch projektów ustaw o zalegalizowaniu wszystkich 
związków religijnych dotychczas nieznanych. Jeden projekt 
wniosła grupa poselska P. S. L. Wyzwolenie, a drugi —  posło
wie z P. P. S. Zdawać by się mogło, że w  tej sytuacji wydanie 
„ustawy ramowej" jest jedynie kwestią krótkiego stosunkowo 
czasu, ale rzeczywistość była inna. Gdy 22 marca 1929 r. wnie
sione projekty weszły pod obrady sejmowej Komisji Konsty
tucyjnej, wystąpił przedstawiciel Ministerstwa W. R. i O. P. 
z prośbą o odłożenie obrad nad tym problemem, ponieważ samo 
Ministerstwo już ma przygotowany „rządowy projekt ustawy" 
w tej sprawie i przedłoży go Sejmowi w ciągu sześciu miesięcy. 
Jak było do przewidzenia, ów przyobiecany projekt rządu nie 
ukazał się ani po sześciu miesiącach, ani nigdy. Rządowi cho
dziło jedynie o chwilowe uspokojenie opinii publicznej i utrą
cenie dwóch projektów poselskich.

Zamiast „ustawy ramowej", legalizującej wyznania nieuzna- 
ne, ukazały się dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej, J. Mościc
kiego, jak najbardziej przychylne dla Kościoła Rzymskokato
lickiego. I tak m. in. dekret z 28.1.1934 r. wyłączył spod kontro
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li władz państwowych wszystkie organizacje służące celom 
Kościoła rzymskokatolickiego i przyznał im szereg nowych 
ułatwień w rozwoju działalności. Chodziło tu głównie o „Akcję 
Katolicką". Inny dekret z 2 października 1935 mówił rzekomo
0 ochronie „odznak i mundurów" w ogóle, lecz dał specjalną 
ochronę sutannie rzymskokatolickich księży w  Polsce, by takiej 
samej sutanny nie mogli nosić też wprawdzie katoliccy, ale 
„narodowi" księża z Polskiego Narodowego Kościoła Katolic
kiego (P.N.K.K.). Odtąd poczęły się mnożyć procesy przeciw 
księżom tego Kościoła już nie tylko z powodu noszenia sutanny, 
ale także z powodu ubierania się do Mszy św. w szaty litur
giczne, rzekomo „rzymskokatolickiego" kroju i koloru oraz z po
wodu używania tytułu „Księdza', rzekomo zastrzeżonego tylko 
duchownym rzymskokatolickim (nie umiejącym jednak tego ty
tułu przetłumaczyć na swą urzędową łacinę).

Innym objawem perfidii w  sprawach wyznaniowych była 
interpretacja austriackiego przepisu o „nabożeństwach domo
wych" na terenie d. Galicji. Przykładem stało się szykanowa
nie w  Krakowie Kościoła Narodowego. Kierownik tego Ko
ścioła, ks. bp Fr. Bończak, zwrócił się do Ministerstwa W. R.
1 O. P. z prośbą o wyjaśnienie terminu „nabożeństwo domowe" 
i w kwietniu 1923 r. otrzymał odpowiedź, że termin ten zezwa
la wprowadzać do kaplicy wszystkich wyznawców PNKK za 
imiennymi zaproszeniami. Ale oto tuż przed sumą w niedzielę 
6 maja 1923 r. do kaplicy PNKK w Krakowie wkroczyła poli
cja i zebranym kazała się rozejść tak szybko, że nawet nie po
zwolono odmówić zwykłego „Ojcze nasz". Gdy w poniedziałek 
ks. bp Bończak udał się do urzędu wojewódzkiego, by prosić 
ówczesnego wojewodę Gałeckiego o posłuchanie, nie został do
puszczony przed jego oblicze, lecz jedynie radca Broszkiewicz 
oznajmił petentowi, że nabożeństwo zorganizowane przez 
PNKK 6 maja było nielegalne, ponieważ byli na nim ludzie nie 
z jednej rodziny, lecz z różnych rodzin, a na podstawie 
austriackiego prawa w „nabożeństwie domowym mogą uczest
niczyć: ojciec, matka, dzieci i służąca tej samej i jednej tylko 
rodziny, czyli inaczej nabożeństwo „domowe" to zdaniem ce
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sarza austriackiego —  nabożeństwo „rodzinne". Nie pomogło 
tu powoływanie się na zarządzenie Ministerstwa W. R. i O. P., 
ponieważ zdaniem pana radcy i pana wojewody, minister w  
Warszawie nie ma pojęcia o prawach, obowiązujących w Kra
kowie. (Patrz „Polska Odrodzona", R. 1 (1923) nr 17, s. 5).

Na dwanaście dni aresztu skazał w  1923 r. sędzia bocheński 
„narodowego" księdza za odprawienie Mszy św. we własnym 
mieszkaniu przy zamkniętych drzwiach. Na oświadczenie ska
zanego, że minister Głąbiński dał zezwolenie na odprawianie 
„nabożeństw domowych", sędzia oficjalnie oświadczył, że go 
żadne rozporządzenia ministra nie obchodzą, bo gdyby nawet 
„sam Prezydent Rzeczypospolitej polecił co innego, niż stoi 
w ustawie austriackiej, nie ustąpi". (Tamże, nr 29, s. 9).

Na oryginalny pomysł wpadł 20 sierpnia 1931 r. sędzia grodz
ki w Radomiu, Kaun. Mianowicie nakazał „policji w całej Pol
sce pozdejmować niezwłocznie sutanny ze wszystkich tak zwa
nych „duchownych" nieznanej sekty kościoła polskokatolic- 
kiego bez względu na to, gdzie się znajdują, a więc i w pomie
szczeniach używanych na tak zwane ich nabożeństwa (są to 
zwykłe lokale, a nie świątynie) i wszystkie te dowody rzeczo
we przesłać sądowi grodzkiemu w Radomiu..." (Cytat za „Pol
ską Odrodzoną", R. 9, nr 17, s. 4). Więc fanatyczny i samowol
ny sędzia jednym pociągnięciem pióra chciał odebrać Kościo
łowi Narodowemu możność dalszego sprawowania religijnych 
obrzędów w całej Polsce. Zanim p. Kauna upomniały władze 
zwierzchnie i jego „ukaz" anulowały, do Radomia przez cały 
1931 i 1932 r. napływały meldunki policyjne z całej Polski, 
a sąd grodzki w Radomiu miał moc roboty i popularności. Rzecz 
byłaby sama w sobie komiczna, gdyby wojowniczy sędzia nie 
działał w porozumieniu z Ministerstwem W. R. i O. P. i gdyby 
nie napsuł krwi duchowieństwu Kościoła Narodowego.

Obraz tego, co się wówczas działo, naoczny świadek przed
stawił w  sposób następujący: „Profanacja świątyń Pańskich, 
zdzieranie z kapłanów szat liturgicznych oraz setki kar admini
stracyjnych, procesów i wyroków sądowych za sprawowanie 
świętych obrzędów i używanie szat liturgicznych miały świad
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czyć o panowaniu Konstytucji i tolerancji religijnej w Polsce. 
Dochodziło do tego, że odarty z szat liturgicznych kapłan w 
wielu parafiach odprawiał Najświętszą Ofiarę w szatach świec
kich, a towarzyszyły temu głośne jęki i szloch wiernego ludu. 
Starostwa, Sądy Grodzkie, Okręgowe i Apelacyjne były zawa
lone setkami skarg i procesów przeciw księżom, których jedy
nym przestępstwem było to, że wierzyli temu (w co wierzy i Pan 
Minister Sławoj-Składkowski), że postanowienia Konstytucji 
realizują się czynem, a nie słowem". (Posłannictwo, R. 6, nr 1, 
s. 2).

Ks. dr Szczepan Włodarski



WŁADYSŁAW TAROWSKI

Chrześcijaństwo 
współczesne (II)

A N G L I K A N I Z M

„Kościół-Most“ (The Bridge Churich), Kościół Katolicko- 
Protestancki, Kościół Anghd i Wspólnoty Anglikańskiej 
(Church of England and Anglican Communion) — oto kilka 

popularnych charakterystyk anglikanizmu współczesnego, 
liczącego wraz z luźnymi gmpaimi wyznawców ok. 45 milio
nów członików, z czego ponad 20 milionów w samej Wielkiej 
Brytanii.

Co sugerują te —  i inne jeszcze — skrótowe charakterystyki 
Kościoła, będącego niewątpliwie Kościołem-Matką najpowa
żniejszych ruchów wyznaniolwych doby współczesnej? Jak 
należy rozumieć oświadczenie Prymasa Anglii — Ks. Arcy
biskupa Dra Artura Michała Ramsey‘a, złożone na dorocz
nej konferencji bisikupów w USA w  związku z Solborem Wa
tykańskim, że sobór ten „może się przyczynić do zjednoczenia 
w prawdzie1', lecz że ..dzieła tego nie doczekają się obecnie ży
jące pokolenia*'? Jakie cechy amglikanizmu współczesnego 
uznać należy za dominujące i co czyni ten wielki ruch wyzna
niowy, szczególnie bliski Kościołom Starokatolickim?

FAKTY I CYFRY

Interesuje nas tu przede wszystkim współczesny anglika- 
nizm, a więc chodzi również o współczesne źródła o anglika- 
nizmie. Zanim jednak do tego dojdziemy, nie sposób uwolnić 
się od konieczności przypomnienia w  telegraficznym skrócie
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rzeczy ogólnie znanych, związanych z genezą Kościoła Anglii 
i całego anglikamizmu. Oby był to naprawdę skrót telegraficzny!

Narodowy, czy narodowcwspołeczny raczej niż doktrynalny,, 
charakter Reformacji angielskiej znalazł wyraz w  ukonstytu
owaniu się na Wyspach w  XVI wieku Kościoła par excellance 
narodowego, choć bynajmniej nie protestanckiego, który w  wy
niku dalszej ewolucji podjął próbę pogodzenia jak najszerzej 
pojętej swobody badań naukowych z apostolską interpretacją 
prawd wdairy i z wartościami katolickimi, tj. z tradycją liturgii 
katolickiej, genezą episkopatu i nauką o  sakramentach. 
W 1930 roku biskupi anglikańscy ze wszystkich krajów, zebrani 
jak zwykle w  Pałacu Lamibeth, w ten właśnie sposób określili 
charakter współczesnego anglifcanizmu, uznając harmonijność 
powiązania tradycyjnej struktury Kościoła katolickiego z pra
wem zwracania się do Boga wprost, za Chrystusowym jedynie 
pośrednictwem oraz z prawem do bieżącej korelacji Objawienia 
chrześcijańskiego i postępów nauki:. Gała ta koncepcja, 
nie narusza w  niczym —  zdaniem anglikanów — tradycji 
sakramentów, kapłaństwa i episkopatu. Faktem jest jednak 
występowanie w  łonie społeczności anglikańskiej dużych 
różnic w  liturgii i częściowo 'doktrynalnych, czym się 
jednak amglifcame nie niepokoją, uważając takie różnice- 
za pożądane i uzasadniające „pojemność" (comprehensiveness)’ 
Kościoła, będącą przecież odbiciem cech narodowych A n g lik ó w .

Bezpośrednia przyczyna zerwania z Rzymem —  zatarg króla. 
Henryka VIII z papieżem na tle rozwodowym — nie wyjaśnia 
oczywiście całej złożoności tego procesu. W 1559 roku parlament 
angielski uchwalił tekst modlitewnika, tzw. The Book of Comm- 
on Prayer. Również w  czasach elżbietariskich zredagowano De
klarację 39 Artykułów Wiary. Oddanie Biblii w ręce ludu wy
wołało najdonioślejsze następstwa, a Prayer Book —  napisany 
świetną angielszczyzną „złotego wieku" stał się w  dzisiejszym 
pojęciu „bestsellerem" w  kraju, gdzie poznawano Biblię w  ra
mach liturgii- i gdzie poznano ją rzeczywiście w skali masowej. 
Jest to 'bezsprzecznie ogromna, zasługa Kościoła Anglii.



56' W ŁADYSŁAW  TAROWSKI

Dwa arcybiskupstwa w  Anglii (Canterbury i York), 10-krot- 
nie większa ilość biskupstw poza Wielką Brytanią niż w Zjed
noczonym Królestwie, ścisły związek z państwem w Anglii, 
parlament kościelny w  Wielkiej Brytanii, autonomiiczność 
pozabrytyjskieh Kościołów, regularnie zwoływane konwokaeje 
i konferencje w Lambetb, kongresy pananglikańskie — oto 
dalsze już „telegraficzne" dane o  Kościele, będącym właściwie 

jednym z głównych insp r-jtorów powstania Ekumenii —  wspól
noty Kościołów chrześcijańskich.

ANGLIKANIN NA CO DZIEŃ

Po tych, zapewne ogólnie znanych przypomnieniach, 
przejdźmy do- charakterystyki angliikanioa. Jakim jest on na 
co  dzień w  kościele, w  domu, w życiu religijnym i świeckim. 
Typowego anglikanina cechuje tzw. pobożność anglikańska 
czyli PIETAS ANGLICANA (wg. słów kanonika Milnera 
White‘a, dziekana Kiin,g‘s College w  Cambridge). PIETAS AN
GLICANA opiera się na dwu fundamentach: na Biblii angiel
skiej i na żywej liturgii. Co to jest Biblia angielska, wiemy; jak 
należy jednak rozumieć pojęcie „żywej liturgii"? Tu nasuwa się 
następująca refleksja:

Co innego nauka o sakramentach a „sakramentalizm" jako 
taki1 (zwyrodnienie sui generis, polegające na zniweczeniu 
w  praktyce wszelkich treści intelektualno-etyczno-moralnych 
religii w  imię bezdusznej i zgoła bezmyślnej supremacji formy 
nad treścią). Co innego też liturgia łacińska, i co gorsza —  wy
łącznie „dekoracyjna", a co innego język narodowy w kościele 
i tradycje hymnów, przepięknych psa]mów, zarozumiałych dla 
słuchaczy nie przez swą niezrozumiałość (jak jest na ogół z ła
ciną), ale dzięki komunikatywności, prostocie, szlachetności
i podniosłosci środków artystycznych wyrazu.

Anglikanin po nabożeństwie nie powie więc taik ĵ ak to 
zazwyczaj czyni niejedna poczciwa staruszka po pcłwrocie do 
domu z rzymskokatolickiej świątyni: „Ale pięiknie dziś ksiądz 
m ówił!" — i na nasze pytanie, a o czym — „A ja nie wiem, ale
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pięksnie!“ Anglikamiin wie doskonale, o  czym. była mowa w  ko
ściele, gdyż przyzwyczajony jest (brać aktywny udział w  na
bożeństwie. Nasza staruszka nie 'dlatego ograniczyła swą wiedzę
o  treści nabożeństwa do przeświadczenia, że „ksiądz mówił 
dziś pięknie", iż przeszkodziła jej W tym łacina. Kazania wy
głaszane są przecież po polaku! Niemniej jednak całe „thea- 
tram“ nabożeństwa rzymskokatolickiego jest tak ustawione, 
że masowego, przeciętnego wiidza sprowadza się do roli bierne
go odbiorcy, podczas gdy np. w. Kościele Anglikańskim ucze
stniczy on osobiście w  poznawaniu i utrwalaniu treści du
chowych Obrządku. Taka jest w  praktyce różnica między 
liturgią martwą a żywą (z czego oczywiście nie wynika, że 
w każdym nabożeństwie rzymskokatolickim strona dekora
cyjna przytłacza wszystko).

Bywają kościoły anglikańskie z ołtarzami, figurami świę
tych, z konfesjonałami, i kościoły surowe, niemal kalwińskie, 
pozbawione zupełnie szaty dekoracyjnej. Bywają nabożeństwa 
niczyim nie różniące się od katolickich (Msza Św. według 
obrządku rzymskiego, celebrowana w  liturgicznych szatach ka
tolickich) i nabożeństwa „intelektualne“ (modlitwy, służba 
ołtarza, kazanie i Komunia pod dwiema postaciami, psalmy).. 
Bywają 'duchoiwni tacy jak dr Hensan i biskup Durham, którzy 
głoszą skrajny racjonalizm, czy jak dr Barnes —  biskup 
Birmingham —  odrzucający Zmartwychwstanie, i wytrawni 
teolodzy z Cambridge i  Oxfordi, badacze Starego Testamentu 
(Driver, Cheyne) i Nowego Testamentu (Lighfoot, Westcott, 
Hort, Sainday), znawcy dogmatyki (Gore), historycy Kościoła 
(Hatch), 'szermierze walki o  pokój i rozbrojenie z arcybiskupem 
Canterbury —  byłym Prymasem Anglii •—• drem Joffrey‘em 
F. Fdsherem na czele.

Wszystko' to mieści się harmonijnie we Wspólnocie Angli
kańskiej, nie rodząc bynajmniej antagonizmów i walk, gdzie  ̂
indziej niemożliwych chyba do uniknięcia. A więc TOLERAN- 
CYJNOŚĆ najwyższej miary i WYSOKA KULTURA WSPÓŁ-
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ŻYCIA RELIGIJNEGO WIERNYCH. Mogą być z niej Anglicy 
—  i wszyscy anglikanie —  sziczerze dumna.

KOŚCIÓŁ -  M ATKA

Z łona Kościoła Anglikańskiego wyszło wiele ruchów religij
nych, które w Stanach Zjednoczonych Ameryki utworzyły 
prawdziwą mozaikę wyznaniową i których znaczenie dla ro
zwoju wiedzy chrześcijańskiej trudno przecenić. Gdybyśmy 
„z rzymskiego punktu widzenia'1 oceniali doniosłość ruchów 
refarmacyjnych i reformatorskich, musielibyśmy powiedzieć, 
że jakkolwiek anglikanizm stosunkowo najmniej „odchylił się“ 
od linii papiestiwa, to jednakowoż przysporzył on Rzymowi 
najwięcej kłopotów z uwagi na swą spuściznę... Jakże ubogo 
wyglądałaby dziś jednak myśl chrześcijańska bez całego do
robku owej „sp u śc izn y ch oćb y  dorobek ten obejmować miał 
poglądy w  najwyższym stopniu kontrowersyjne!

W roli Kościoła-Maitki występował anglikamizm j;uż wielo
krotnie. Ale w łonie anglikanizmu współczesnego — zaryso
wały się pewne dość rozbieżne tendencje, którym przydano na- 
Wet nazwy: Low Church, Broad Ohureh i High Church.

Low Church —  to po polsku Niski Kościół, Kościół ewange
lików, Kościół znajdujący swych rzeczników w Izbie Niższej 
Parlamentu (stąd jego nazwa). Kierunek ten — bo trudno tu 
mówić o jakiejś rozbieżności organizacyjnej —  zdziałał wiele 
dobrego na polu zwalczania niewolnictwa, rozwijania działal
ności misyjnej, nawiązywania bezpośrednich kontaktów 
z (wyznaniami protestanckimi. Broad Church czyli Szeroki 
Kościół —  to rzecznik nurtu liberalno-racjonalistycznego, 
modernistycznego, w  teologii anglikańskiej zwolennik jak 
najdalej posuniętej swobody badań osobistych (Thomas Carlile, 
William Robertson i inni). Wresizcie High Church, tradycyjnie 
arystokratyczny i prokatolkM —  to rzecznik rytualizmu i aznglo- 
katolicyzmu, prekursor tzw. Ruchu Oksfordzkiego, który przed 
stu laity, pod przywództwem Newmana, Pusey‘a przystąpił 
do przywracania w anglikaniźmie honorowego miejsca elemen
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tom katolickim (aż do wyodrębnienia się grupy tzw. papistów, 
jawnie domagających się unii z  Rzymem, bez żadnych niemal 
ustępstw!). Ostatnimi) czasy wpływ anglokatolików staje się 
•coraz potężniejszy.

Mówiąc o  braku antagonizmów w  łonie samego Church ol! 
England, nie przymykaliśmy oczu na różnice frakcyjne typu 
nieantagonistycznego. Kościół anglikański chce bowiem przy
stosować się do współczesności przy pomocy śmiałych nieraz 
eksperymentów. W niektórych kościołach anglikańskich 
wprowadzono np. ostatnio muzykę jazzową (religijną) do opra
w y muzycznej nabożeństwa. Zapewne chodziło tu o wyjście 
w  jakiś sposób naprzeciw upodobaniom większości młodzieży. 
Przeżycia religijne, pobudzane przy pomocy głęboko em ocjo
nalnej muzyki jazzowej — pieśni religijnych Murzynów 
z okresu wczesnorenesansowego —  zaczęły ściągać do świątyń 
tłumy rozentuzjazmowanych słuchaczy w  młodym wieku. 
Młodzież samorzutnie tworzyła zespoły koncertujące i chóry 
wokalne, a forma nabożeństwa uległa daleko idącym przeobra
żeniem. Czy kosztem jego treści intelektualnych? Bynajmniej. 
Trzeba chyba uważać muzykę aa twór tylko irracjonalny, aby 
emocjonalne wzbogacenie treści nabożeństwa treściami muzy
cznymi uznać za eo ipso-irracjonalne. Co innego przerost formy 
nad treścią, co innego nieadekwartność czy ubóstwo formy. 
Przed paru miesiącami —  jak doniosła prasa —  w  londyńskiej 
dzielnicy Bermondssey otwarto nowy kościół p. w. ś\w. Filipa 
Apostoła1. Na uroczystości była obecna księżniczka Małgorzata 
z  mężem. Otwarcie kościoła odbyło się przy dźwięku gitar
i perkusji. Biskup Marwyn Stookwoad wybijał takt nogą, sto
jąc na stopniach ołtarza. Chór śpiewał pieśni skompono
wane na jazz.

Anglikanizm współczesny najboleśniej może odczuł postępy 
indyferentyzmu religijnego wśród młodzieży. W ogóle liczba 
członków Kościoła anglikańskiego od lat systematycznie spada, 
ale w  okresie ostatniej wojny i w  pierwszych latach powojen
nych spadek ten przybrał rozmiary katastrofy. Odpadała
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szczególnie młodzież, kościoły świeciły pustkami. Ostatnio jed
nak proces ten został jak gdyby zahamowany i liczba wyzna
wców nie maleje tak szybko w  Kościele-Matce, jak w  latach 
ubiegłych. Czemu to należy zawdzięczać?

Oczywiście nie eksperymentom z, j-azzem wyłącznie, ale 
przede wszystkim poważnemu wysiłkowi w  kierunku —  naz
wijmy o tak — „ewangeliczno-chrześcijańskim“ . Współczesny 
aniglikanizm fascynuje się coraz bardziej prostotą i wielkością 
życia Kościoła wczesnochrześcijańskiego, Kościoła Apostolskie
go. Przyczynia się do tego coraz lepsza i głębsza znajomość Biblii 
w  społeczeństwie anglikańskim. Nie zapominajmy bowiem, że 
jak dotychczas Bilblia jest najpopularniejszym bestsellerem 
Wśród książek świata, a nakłady jej rosną ostatnio wszędzie 
w  zawrotnym tempie. Stanowi to niemałą zasługę Brytyjskiego
i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego (z placówką w Warsza
wie), publikującego B.ilblię we wszystkich językach świata, „na
uczającego wszystkie narody" (Mat. 28, 19), „ głoszącego Ewan
gelię wszystkiemu stworzeniu*1 (Marek 16, 16), „wszystkim na
rodom" (Łuk. 24, 47). Towarzystwo, o którym mowa, jest jedną 
z agend Kościoła Anglikańskiego.

KOŚCIÓŁ -  MOST

Silne więzy łączą współczesny anglikamizm z Kościołami 
starokaitohckaini (m. in. i z Kościołem Polskokatolickim) oraz 
z prawosławiem. Jest to jeden z najaktywniejszych Kościołów 
działających w  ramach i na rzecz ekumenii. Ale świat prote
stancki i katolicki patrzy dziś na anglikamizm przede wszystkim 
jako na „most11 pomiędzy Rzymem a resztą świata chrześ
cijańskiego.

Przy całym szacunku dla szlachetnych dążeń anglikanów do 
braterskiego pojednania postawić tu trzeba pytanie: CZY NIE 
JEST TO MOST NAD PRZEPAŚCIĄ?

Wydarzenia soborowe zdają się wskazywać na to, że angh- 
fcanizm bliski jest takiemu pojmowaniu zjednoczenia, które nie 
^przyniosłoby pożytku ani Rzymowi, -ani protestantyzmowi, ani
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wreszcie aniglikanizmowi. Wypowiedzi dostojników tego Ko
ścioła ,relacje obserwatorów anglikańskich z pierwszej sesji So
boru Watykańskiego, zdają się potwierdzać te obawy. Pontyfi- 
kaina potęga i majestat Rzymu zdaje się silniej przemawiać do 
wyobraźni wielu wyznawców tego bratniego Kościoła niż siła 
duchowa i wartość moralna katolicyzmu, z którą w  rzymskim 
państwie nie jest chyba najlepiej... Zjednoczenie —  tak, ale nie 
z:a każdą cenę! Nie można nazwać zjednoczeniem formalnego 
wchłonięcia Kościoła anglikańskiego przez Kościół rzymski,
li tylko dlatego, że jest to przedsięwzięcie ułatwione: podobna 
lub identyczna struktura, szaity liturgiczne, obrządek, gotowra 
hierarchia kościelna, ot — jeden akt formalny i... powrót „braci 
odłączonych" na papieskie łono. A potem kolej na następnych. 
Nie, taki obrót sprawy nie miałby nic wspólnego z ideą zjedno
czenia w rozumieniu ekumenicznym. Nie chodzi tu tylko o zmia
nę formuły „heretyk" na formułę „braci odłączonych", ale 
-o sprawy głębsze. Zresztą rozumieją to doskonale światli 
teologowie tego Kościoła, któremu życzyć można tylko, jak naj
serdeczniej większej może ostrożności i... wstrzemięźliwości. 
Nie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

Ale Kościół-Most to również funkcja łącząca chrześcijan 
w  innym aspekcie. To pomost duchowy, braterstwo w prawdzie.
I tu „The Bridge Church" ma na swoim koncie dorobek godny 
zazdrości i podziwu. Właśnie jego działalność misjonarska
i biblijna, upowszechnianie zrewidowanej, wiarygodnej, wiercre 
tłumaczonej Biblii przedstawicielom tysięcy narodowości, zasłu
guje na najwyższe uznanie. Bogaty wkład w  rozwój myśli 
teologicznej, a zwłaszcza w badanie Źródeł Objawienia, oto pra
wdziwy POMOST, który Kościołowi temu należy zawdzięczać.

Władysław Tarowski
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KOOPERATYWY ROLNICZE WE FRANCJI

Bracia z Taize (słynny klasztor protestancki we Francji) zaczęli or
ganizować kooperatywy rolnicze wśród okolicznej ludności. Pięć rodzin 
katolickich, gdyż nie było rodzin rolniczych protestanckich w pobliżu, 
scaliły swe ziemie i cały majątek ruchomy i nieruchomy, aby stworzyć 
jedną kooperatywę rolniczą. Pracą w takiej kooperatywie kierują lub 
pomagają w kierownictwie bracia z Taize. Rolnicy dzielą się po rów
nej części zbożem i wszelkim bogactwem, osiągniętym wspólnie bez 
względu na wysokość wkładów przy wstąpieniu do kooperatywy, czy 
ilość gruntów. Tego rodzaju wspólna praca — jak się okazało — polep
szyła znacznie warunki materialne rolników.

WYPOWIEDŹ ROGER SCHUTZ‘A  O SOBORZE W ATYKAŃSKIM

Roger Schutz założyciel i kierownik wspólnoty w Taize, który uczest
niczył w obradach Soboru, zaproszony indywidualnie przez kard. Bea, 
powiedział o Soborze:

„Jesteśmy świadomi wielkiej odwagi papieża Jana XX III, który nie za
wahał się wprowadzić między swoich do najintymniejszej wspólnoty 
Kościoła — obserwatorów niekatolickich. Obowiązuje więc nas solidar
ność z tymi nowymi przemianami, które zbliżają się ku nam... Pomimo 
najróżnorodniejszych prądów i stanowisk, tylu biskupów przejawiało 
nieustanną troskę, aby nawiązać kontakt z tymi, którzy myślą inaczej, 
niż oni. Tego rodzaju postawa jest najoczywistszym znakiem, że II So
bór Watykański owiany był duchem miłości Chrystusowej. W  ten spo
sób ruch ekumeniczny wzbogacił się po Soborze, a wśród chrześcijan 
niekatolików świata całego wzbudził nadzieję przyszłego pojednania1'.

KONGRES STUDENTÓW CHRZEŚCIJAN W  ANGLII

Pod koniec stycznia br. odbył się w Anglii kongres studentów chrze
ścijan. Udział w kongresie wzięło około 1400 uczestników z Wielkiej 
Brytanii i różnych krajów świata. Tematyka kongresu obracała się 
wokół różnych form służby człowiekowi w oparciu o przykład Jezusa
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Chrystusa, który stał się „Sługą sług wszystkich11. W  Jezusie Chrystusie 
sam Bóg objawia się światu i udziela się nam. Wcielenie nie jest mi
tem, lecz rzeczywistością. Przepiękny przykład służby, który zostawił 
nam Jezus Chrystus skłania nas do udzielenia pomocy drugiemu czło
wiekowi, naszemu bratu, naszemu bliźniemu. Dwie trzecie ludzkości 
odczuwa głód. Fakt ten wkłada na nasze barki i sumienia nowe obo
wiązki moralne. Miłość bliźniego nie może już ograniczać się jedynie 
do najbliższych, znanych nam ludzi, lecz musi się rozszerzyć na cały 
świat. Należy współpracować z tymi wszystkimi, którzy podejmują wy
siłki, aby zniszczyć kolonializm ekonomiczny i ograniczyć lub całko
wicie anulować wydatki na zbrojenia. Ogromne sumy pieniędzy, mające 
służyć zniszczeniu świata, należy obrócić na zmniejszenie głodu i nędzy 
materialnej. Oto konkretne zadania. Oto służba bliźniemu. (Słowa pro?, 
fizyki z Londynu — M. Bernal‘a).

PREZYDENT NKRUMAH A RELIGIA

Prezydent Nkrumah przyjął niedawno w swej rezydencji w Akrze 
przedstawicieli Kościołów Ghany. W  rozmowie z nimi podkreślił do
niosłą rolę religii w życiu socjalnym kraju. Dlatego wyraził pragnienie 
częstych kontaktów między rządem a kierownikami Kościołów.

„CZERWONY DZIEKAN" PRZECHODZI NA EMERYTURĘ

Ks. Hewlett Josnson, dziekan przy katedrze prymasowskiej w Can- 
terbury (Anglia), po ukończeniu 88 lat życia otrzymał dymisję. Ks. H. 
Johnson nosił przydomek „czerwonego dziekana z Canterbury", a to- 
z powodu żywego udziału w „Ruchu Pokoju11 i sympatii dla komu
nizmu.

CZY SOBÓR W ATYKAŃSKI PRZYBLIŻYŁ ZJEDNOCZENIE 
CHRZEŚCIJAN?

Pastor Łukasz Vischer, jeden z delegatów-obserwatorów Soboru Wa
tykańskiego, na konferencji w Marsylii tak mówił o możliwościach 
zjednoczenia chrześcijaństwa i zadaniach ruchu ekumenicznego w tej 
dziedzinie: „Jest rzeczą jasną, że daleko jeszcze do pełnej jedności i po
pełniałby wielki błąd ten, kto mówiłby o rychłym zjednoczeniu wszyst
kich chrześcijan. Można by najwyżej mówić o utrwalającym się coraz 
bairdziej parałelizmie między Kościołem rzymskim, a innymi Kościołami, 
taikiirn paralelizmie, jaki istnieje od dawna w  łonie Światowej Rady Ko
ściołów. Możliwe jest, że nie niwecząc różnic między wyznaniami, doj
dziemy do jedności w pracy w podejmowaniu wysiłków nad rozwią
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zywaniem problemów, które stawia Kościołowi świat współczesny. 
W  ten sposób odwrócimy swą' uwagę od tego, co nas dzieli, by widzieć 
tylko to, co nas łączy".

„GŁOS EWANGELII'1 W  AFRYCE

Światowa Federacja Luterska w porozumieniu i przy współpracy 
Światowej Rady Kościołów oraz po uzyskaniu zgody rządu abisyńskiego 
uruchomiła w Addis Abebie stację radiową, jedną z najsilniejszych na 
świecie, której fale będą obejmowały prawie całą Afrykę, Bliski Wschód 
i kraje śródziemnomorskie. Budżet roczny stacji sięga kwoty 320.000 
dolarów. Będzie to jeden z największych ośrodków propagandy chrze
ścijańskiej.

TYDZIEŃ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Na pięciu kontynentach świata liczne rzesze chrześcijan różnych wy
znań brały udział w Tygodniu Modlitwy (od 18 do 25 stycznia) o jedność 
chrześcijan. Głównym tematem modlitwy było: Chrystus jest naszym 
pokojem. Wszyscy chrześcijanie prosili Boga o taką jedność, o jaką 
modlił się ongiś Chrystus Pan („aby wszyscy byli jedno"), o jedność 
w prawdzie, w miłości, w świadectwie i służbie.

Urządzano w tym czasie liczne konferencje i spotkania katolików 
rzymskich z chrześcijanami.

W Paryżu np. na jednym z nabożeństw wspólnych, pastor Robert 
Roux, obserwator na Soborze Watykańskim mówił: „Dialog ekumenicz
ny nie jest imprezą, zmierzającą do wzajemnych nawróceń, lecz świa
dectwem. Poznajmy się lepiej wzajemnie i módlmy się za wszystkich, 
którzy wierzą w Chrystusa".

W  Szwajcarii w  Genewie, na nabożeństwie ekumenicznym przema
wiał Franciszek Charie‘re, biskup Lozanny, Genewy i Fryburga. Z roku 
na rok — mówił — chrześcijanie coraz lepiej zdają sobie sprawę ze 
zgorszenia, które dają niechrześcijanom. Jest nim godny pożałowania 
rozłam w łonie chrześcijaństwa. Podobne przemówienia, wspólne mo
dlitwy, dyskusja prowadzone w duchu braterstwa i przyjaźni miały 
miejsce w Anglii, we Włoszech (w Rzymie przemawiał kard. Bea), 
w  Bułgarii, Węgrzech, Hiszpanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, 
-Egipcie, Libanie, Indii, Polsce itd.

(SOEPI -  nr 2 i 3/1963)
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