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w oluntarystycznej. Potępia myślenie abstrakcyjne, jest zwolennikiem
irracjonalizm u religijnego. G audig i S cheibner wywarli w pływ na
w ychow aw ców katolickich. W ybitniejszym i zw olennikam i szkoły
pracy um ysłow ej w śród w ychow aw ców katolickich są: Henryk
S chüssler i ks. dr. Adrian. Jeden i drugi podkreśla jasno, że religja
katolicka jest religją objawianą, że jest w niej miejsce dla ścisłej
pracy um ysłowej, ale tylko z w iary i w edług wiary. P ropagują
jednak zbyt skrajnie sam odzielną czynność umysłową.
Inni wybitni pedagodzy katoliccy z ks. Götzel’em na czele,
przyjęli ze szkoły twórczej zasadę sam odzielności ucznia i zalecają
w większym stopniu uw zględnianie aktyw ności ucznia, co zresztą
zalecała i zaleca tradycyjna m etodyka nauki religji. Na szczególne
uznanie zasługuje ocena Autora sam odzielnej pracy ucznia. Św iad
czy o zmyśle krytycznym Autora i wielkiem jego oczytaniu.
W części II. „Szkoła przeżycia i czynu w religji“, om aw ia
Autor szkolę tw órczą Kerschensteinera i filozofję wartości, zwłaszcza
Rickerta i Schelera. Autor specjalnie zajm ow ał się i zajm uje teorją
w artości w ychow aw czych i dlatego też ta część zasługuje na sp e
cjalną uw agę katechetów . Każdy w ychow aw ca winien ją sum ien
nie przestudjow ać.
Jak z tego krótkiego streszczenia widać, Autor włożył w swe
studjum wiele sum iennej pracy. Znać, że dany problem zgłębił
i przem yślał. Pisze jasno, ilustruje każdą tezę przykładam i — jasno
przedstaw ia cechy dodatnie i ujem ne danej tezy. Jest to studjum
praw dziw ie krytyczne, z którego czytelnik może odnieść korzyść.
Spodziew ać się należy, że myśli poruszone zwłaszcza w części II.,
rozwinie A utor szerzej w osobnej pracy.
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Nazwisko ks. Paw ła Schebesty S. V. D. znane jest dobrze
w etnologji dzięki w ypraw ie naukow ej do najstarszych ludów ną
półw yspie M alaka i na Sumatrze. Rezultaty dw uletniego pobytu
w śród tych ludów przedstaw ił w szeregu artykułów ogłoszonych
w A nthropos i innych czasopism ach, a nadto w dwu książkach:
O rang-U tan, Bei den U rw aldzw ergen von M alaga. Oba dzieła wy
dane u B rockhausa w Lipsku.
W latach 1929— 31 odbył znow u ks. Schebesta podróż dla
zbadania pigmeji afrykańskich, zw łaszcza tych, którzy m ieszkają
w dorzeczu Ituri. Rezultatem tej znow u w ypraw y jest przedew szystkiem wielka sala w wiedeńskiem M useum für Völkerkunde t. zw.
S chebesta’s Sam m lung, ogrom ny zbiór przedm iotów kultury m aterjalnei pigmeji. Artykuły, listy z czasów pobytu w Afryce uka
zywały się w Antropos, większą rozpraw ę o pojęciach religijnych
pigmeji ogłosił w czasopiśm ie: Congo 1931. W reszcie
paździer
niku 1932 r. ukazała się pierw sza publikacja podobna do tych,

jakie ks. Schebesta w ydał o swej w ypraw ie azjatyckiej: Bambuti.
Zapow iedziane są dalsze dzieła.
Celem podróży afrykańskiej było zetknięcie się z jak naj
w iększą ilością grup pigm ejskich, zbadanie rozmieszczenia geogra
ficznego małych ludzi, stosunków językow ych i kulturalnych mię
dzy szczepam i, zbadanie jak się odnoszą pigm eje do napływ ow ej
ludności m urzyńskiej. Książka Bambuti ma charakter raczej ogólno
inform acyjny niż szczegółowy. W iadom ości o pigmejach podaje
bardzo dużo. Trzy m apy podają: rozmieszczenie pigmeji w całej
Afryce, w środkow ej Afryce i siedziby Bam buti pigmeji w dorze
czu lturi; nadto 89 reprodukcyj fotograficznych na bardzo dobrym
papierze pozw alają na w yrobienie pojęć o małych ludziach.
W iadom ości podane zdobył ks. Schebesta podobnie jak na
M alace przez osobiste zetknięcie się z pigmejami. P rzew ędrow ał
setki kilom etrów pieszo, łodzią, autem , żeby móc podać granice
różnic językow ych, rozmieszczenie poszczególnych plemion, nazwy
ich, jakiem i się sam e mianują. Cały praw ie czas mieszkał w śród
pigmeji, patrząc bezpośrednio na ich życie. Zaufanie zdobył sobie
tak wielkie w śród tych trwożliwych istot, że u wszystkich grup
nad lturi nazyw ano go: baba w a Bambuti, opiekun, ojciec Bam 
buti. Z ebrano dotąd dużo w iadom ości antropologicznych o pigm e
jach afrykańskich, ale pod względem etnologicznym opisy ks.
Schebesty są co do wielkości pierwsze.
To co ks. Schebesta po d ał o religji Bambuti rzuca ogrom nie
dużo potw ierdzającego św iatła na poglądy szkoły kulturalnohistorycznej o wierzeniach najstarszych ludów, a tern sam ym na
poglądy o początkach religji w ogólności. Jak u wszystkich ludów
najstarszej kultury, tak i u pigmeji charakterystyczną jest w iara
w jednę Istotę Najwyższą, która w szystko stworzyła i wszystkiem
rządzi; m ieszka w niebie i stam tąd w szystko widzi, widzi, gdy
kto żle czyni i karze przestępców . Jest u Bambuti ofiara pierwocin,
z mięsa ubitej zwierzyny, z ryb ułowionych i z wszelkiego poży
wienia. Jak praw ie wszędzie w prakulturze tak i u Bambuti pow 
szechną nazw ą Boga jest: nasz ojciec. Jest modlitwa. Stw ierdził
ks. Schebesta, że mają pigm eje nad lturi cerem onje w tajem nicze
nia chłopców , uzyskał o nich szereg w iadom ości od starych ludzi,
ale udziału w nich nie brał, bo nie było sposobności. Etyka u Bam
buti w ysoka. Dusze zmarłych idą do nieba.
O rganizacja społeczna nie wiele wychodzi poza rodzinę, rodzina
najczęściej jest monogam iczna. Nieliczne w ypadki w ielożeństw a są
najpraw dopodobniej wynikiem oddziaływ ania murzynów. W pływ
kultury m urzyńskiej na pigmeji widoczny jest i w dziedzinie religji.
Książką Bambuti ułatwił ks. Schebesta następnym badaczom
pigmeji znakom icie pracę, a etnologom dał szereg wiadom ości
dotąd zupełnie nieznanych o jednej z najstarszych, a może i naj
starszej rasie ludzkiej. Laik zaś każdy znajdzie w książce ks.
Schebesty barw ny opis życia, tak dług o uważanych za w ytw ór
fantazji, a jednak rzeczywiście istniejących m ałoludków.
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