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Krótka 10: ror.prawn ma na ce-lu zwrócenie uwoal na9r.ego 
apOIECZcństwa .na ciekawy. rel\gl'jM~.spolcczny ruch "Brocl 
Poklk!ch-Arlan", który przed 300 Jnty odc&ral wybltną rolę 
w t;yclu um)' !owym Polsk!. Wslawlł on PolAkę szeroko 1 da~ 
l ('ko 1 jenczc dz!ś za era!l:cą ni~raz. jt'st wspom·nanr. 

Pohka 0 Rracrach Polsk ich na długo 7A()('lmn!nla. Do:>!ero 
w oettttn'ch czaaac~ obudz'ło się zttin1Me!;OWan:e n'mt 1 pod . 
jeto próby wtnow:en'a ich ruchu. Brak było jf'dnak t.wtę
złcj rozorr1wy, która by szersze rzt• .. tze zarna;om'ła t. h'stor:ą 
Brac~ Poltk!ch 1 z. rellg:..J.nym Sw atoporhuff'm, który obecnie 
rotW\J& s1ę na podstawie Ich nauk w Pohct> 1 ta «ran'cą. 
W c7asal"h oh<-c:ncgo pnełomu oa polu rc-Ha:ljnym pow:nna 
sprawa ta zainteresować ; nasz~ społecr,.(\ two - wu.ak 
w Polsce ruch ten. Oz'~ ~ó!noh,,o"atowy, ma rwój ':)0<'1'1JlCk! 

norprawa ta if'tl z.&. krótka. aby można było dokłado~e 
rnc:t pnf'dstawlt. Ale br<.łk śro1k6w l po1rr.('ba tan'i') bro
nurv :tmU$11lla do ol(ran'C"tt'n~a.. Bli:t~j 7.A'ntt>r<''owanych 
od~yla.m do podane-J literatury. 

Zo.:tnnc:tam. :te nfek~óre 7..dan'P, ozawat1f" w dnu~!Pj, ldPO· 
!ot:t'C7.n('j cr~c! rorprawy,są mo'm' o~obhtyml poglqdoml l n!e

.1conlt>C7nle pokrywają slę z po~tl ndam! cnl eA:o Z.horu Brac1 
Pol!~tlch w Krat(OW'e, który t(' nrnce wvdn1r. MotPwe to ieo;t 
dr!c:'t· ll'l't"roko pojll'tcj tolf'ranejt, tt:łównrj 781C'c!c Broe\ PoL 
~loch Uważalem zn oo1rzcbne po'nformowanle- nuzcro spo. 
łC!C7f>ństwa o JX"\\,'n,·ch św'atopol(l~dowych ugadn!cnlach, 
które obecnie za granicą cz~to aą :;>oru.,:tanc. 

z·.•;olf'nn'k6w ruchu Rrae: Pol'k ch prosu: o rozner7an•e 
teJ J'O:tp:-av.-y, podawan·c adresów 1 poolt"'anie równ•rt f i
naf'll'lOWC mlodeco ~szczP ruchu_ Zam't1'tone •• dalsze wy
d . .,.,-n e•wa . ale brak środków Dawni Brac'a bard7.o duŁo 
ł~tylt na droc• m sprawf:. Zdobądtmv s'ę t my dz1ł na po. 
tuehny wy.s'lf'k, aby zawsiyt na bzta1towanlu nowej pn.y
nłnścl narodu! 

K. Gryez Smllowskl 

Kraków, ul. Slrasz:ewskiego 2. Konto czekowe PKO, Kra
ków, IV--3499, Jednota Brac.:. Pol.sklch, Zbór w Krakowie. 
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l , 1'..ARYS DZI"EJOW BRACI P OLSKICR 
Juu.s nic byl tt'Uioalem, Nif' podowal on systl'mu w;crr.-fl, 

k16re tn~ba l)tzyjiiiĆ aby u:~:y ·,,,,, Ww.• n·~. J~1u· byl na
lomlas1 l~nlalaym r~UIIJuo•spolennym ddatacum. ReliiiJ. 
noO-t> jego [>01(".1:8la na gt~krm, m lt1.yc7nym wyC"Zllc!u, te 
Bóg mieszka przede wu.ystk:m w sercu człow:ckn 1 że tf'n, 
kto to §Oble u!lw:adr1m!, dokr.nat mote n.:td:Z:W}"etOJnych czy. 
nów. Tu JE'J:1 żródło Je.tusow~J .w arJ, 16ry prun('Hą~)·•. 
POCZ\lł s.t .Jt'dno z O;C'f'm••, naJ.k:J;Iej .t· Bo« cm 7ląc:zon1. 
Jt·r.111 na:om!nst nlrdr, choć mocno podkrdle.ł autorytl-t 
twóJ, nie podawał ł;\~ u Boga. 

Zt.ączony k:ile z Roc em. uoJ:Um·at Jezw pot.lannletwo 
.v.·oje, poczuł s'ę W:rslan~:k cm Bozym, Mt"'jUZ m-Chry. 
1'1u•em. Złldan:e 1'\\.'0Jt' w:dz.al w ~untovrnoj J:m;Jnie 6w
C7-C'JRYch poJ~ re ·a:unych. Chelał odwrłlcat od C'("remon:a\l
lJI'I'IU • " rd:.&' nt-nttl poel~b tn1 ka~' )c>inosUc'.. a -,ru:z: 
to debl do 1runto" n d pnf'btulowy •ooltttnd. 

W)"ł.n!ł prrcp ~n• w z.t nowtlo c-.tl •wieka _ n~o spo. 
łt>C:7Pństwa, które aob ~ na'"r SlCie uśw:adomi duchowe !)Od. 
• lawy bytu l n'e bedz:r jut z ciemnych j&!k'ń !lnw_ro.q ch 
t)lt m&w wrchodz'ło tylko na tC'r, at• do na)sttzytn'rt•nyeb 
bqch·t> Jldątał der. W ara ta była tak J)(!tdnł w'zj.a t .. ;c 
wyraf.na, !c W.dział zblltają« •!ę tui., tui na z:em'ę "Krć
Iutwo Botn"l 

cu,cv były r!~ct:vw'J;e·e pncłomowe. Nad łr:>d(>w'•J<.rt•n 
7vdo'A"'k'm. w którym dz'ahl W:s'al c:·ężk! pn Iom (f~JI( 
70-łY). kt.6ry m:al uwał:yt na t)•ciu nowej jt!IIO reLg ;n!'j 
•pokcr.nolcl, w.;.mod:..ctn:e Jll 1 pru•, to ~tworzy~ MW' 
('pok(!. Wyc-wł to Jtzw ! n!e omy!H t't. choć tbyt jasKra. 
wymt barwam!, czy on .tam czy ~wana:ci ki, ten prułom 
:»r.tc~staW'ł. 

Prtclnm ntstąp'ł. r.le n!t> 'Pf'2':Yif61t1 tero. C1.t"RO prunąt .. 
Jcl:\n. Zaw!cdh ludr.ltl Tra!(t>d'4 w ielkich lud1' jNI za?WJ"
c:taJ to. ;lo~ n e pozOł'fawiaja !)(\ włit> Mpn .... -·~n ch !'tSt 'f'P
cłNt J Z'.ll n :-az a!t .tkariył, U 10 z."''%\lm.t>f n•e mogą jt'Jo 
ucEn~ov.·'e 

Z pote'{ N'l'lf1lnrw;to .natc-hn t'O!a J('tti'Mv~go 11\WOI'tyl! on1 
-n'f' Xrói!'&<IW'O Boże", a le tyslt>m ten.'o!!!C?.nY' 'l łY>hatM'

Ik t') im ue' Jezu,a, który umarł w boh z klf'T""ka1!zmpm 
o wolnołt rt'l &ijną czJow:rta z ~o ~ "Y m' l ~" h 'M'7V 1 
pM:n·ł"js:. poc%ąv."s.t:Y od apoliOla Pawi.,, ublaaahą or1trt 
z.a ł(rtl.'ch p ('rworodny i J(rt• chv ~w at n . To um(l'i;l'w I·J 
wprowad?f.'n'~ na n()wo ot arn ka - kal)łana·połr~dnlka, 
ki/wy »ntt"Wtł bupoo\ndnlą łąnaoU woln~o nlowltk.a 
a Kocłrm t &ala~a żróc!l'> reł a:!;Mgo natchn' · n:a, tak tywo 
blJ~ce u .JC'J:usa. 

Nauka Jf'r.w.owo była bard7.0 prosta. Zapytany o jej pnd
ataw~. odpow M.:z:ał: . .Jed~n : 't BM:! D~dz f"U. O() m'ł('lwał 
:Z: t'ałt'CO lł'fC'a IW~IifG, U ·.•: z~· •k'ej s'ły m;śl! IWO)e~ a bl· 
t.JU"I(O sweao Jako s:eble samC'~O. Watń'f'htt to n·z cało· 
pnlenl:~ 1 .)!,ary! Tn ~zyfl., li btilz esz tyl i" Nldrnłcrtelne Ko
:z:t~n!e na Oóru" (Mat. 6--7). prOłtc l)Odob:l'l\slw&. oPartf' na 
~w~.ach przyrody tyC:a ~~:tresz.czały cały łv.·laLopo&htd, 



,oparty wzniosłym pnykłlildf'm jego :tYCia 1 nJeus\U&roną 
odwagą w bOju z .r.acołan!cm 

Na to m;ej.sce przynły akompl'lrowane systemy łeo1o~t:ez
ne, a z n:ml 1pory dotmatyczn!!'. Do najzaciętszych natctal 
apór o JRtot~ ,.lltac! Jt-zu.~owej . Zam:a1t u:stannw1ać li() nad 
is1o-lłl 'CIO naukj 1 wprowadzcn:em jt-j w tyc!e, pocz~o &.i.;: 
f:p.era.C o to. t:ZY Jezu., b11 Bo~.l"m, czy ez.low!ek:em. Spo
wodowani• to ~toło n:ejosnok:q nmych ewanqell], tak i:e 
~na 1 druu tlrnna mo~~:la 'lu .:lna}dować Mwody na l!WÓ] 
punlct w.dr.f'nla. Gl6v.""l\e postac:e, b:or;ac. udz al w tym spo_ 
ru to Ar .w. . ducbO\\"nY l Atanaz1u.~. bf.lkup w Alełcsafldrli, 
w F..g:pc!c. 

Arlus un:rl: J~:r•a., był nad~a;n:rm cilow1ek:em. Jctóry 
~n tasłua! :rwojr 7.06tał ?Odn!e• ony do .a:odnnłcl B<lll. nle 
jC's.t je,1nok równ!!'j, ale do Boin...Ojca podobnt>j Istoty po 
ro k.U !O·i·ll 

Atr.nashas uczył: JC7.UI jest ucteleśn!on~m w postact ludL. 
klf>j Bog!tm. równym w lstooe awo}C\1 Bogu •nmemu - p0 
y~r·lo;·1 h•··no-u,~!OI 

Spór o !ę jedną 1fterę .. !. .. , 07nacz.a.jącą .IJ)Odobny"' czy .. ró.. 
wny" DoJu, S1Ał 1!ę tak zażarty, f:c (ro7:la o 10 wojna do. 
me>wa. Charz K<"'n~tan!y Wf<"lkl :rv.·olał w!ęc w r. 325 plt'rw
•zy, cbnd.c"j<tiB'c: ~obór do N.cci. •dz·c połQp'ono A·!us.a 
! 1twor1.ono ll(Xht~w~;: do U<:hwPił"n':s po!.-rn na aobnrze w Koo· 
stantvnopolu w r. 381 1 w Chalcedon!e w r. 4!H dogmatu 
o T rójcJ' 4w. 
Oo~atu tego k-dnak prze-z kilka w ''k6w n· c U'~'1ława1 

7Mczny odlt~.m chn('ścljafutwa, a nawt't i w p6fn!el8~ych 
czlł•~('"h 7.najdowal on w;clu tajnych ';)rZE"dwn·ków. pn<'śla_ 
dow11n\•ch nestta bardzo krv.·awo pnrz rzym\lc._ nk· ... ··z..-. 
cjt:. Rdormaeja XVI w .. choe wiele reform pr7'f'Prowad7'1:~., 
to jł'dno.k dogma!u o Trójcy !:w nie zn1orla 1 <lotąd jttt on 
ot ('"jaln'r· uznawany w CW11rut'f'l'c-ldch kó.k~olAC'h. R~>fńnnA
cja f""i!nak dala lzerok'm ma.som w rtkę D~bH:·. WYTW'ała 
jr t b't>rnf'Ko dotlk\ tvl~ t Ct'rf'mon'a iMII:o wh'ału w tyc:u 
tPiłl(;jnym. a undolniła do twórctł'R:O w 1"lim uclrlału, co do
tychet8.!1 zarez('rwowane było ~ylko d1a kl-looru. Tt"r-1117 ctv~a
jtv·v B:bl~ę mogli a:ę pnckonaf, ~Y do~:mat n TróJcy : Inne 
dMtnllty mają !i.WO.!e tl71UAdn'Pnlt' w D1bllt \V711'\ÓIQ ~~~krY
tycytm. DOpiNany Tównocześn"t' orze-z t 7.W. Rumanlun. Był 
to potężny pr-ł(t um~lowy, który pod "Wl)ływem ataroiy
tnP! kultury gN'clc:t>j. wtt:dy na nowo od;cry!.t). uc-zył ctlo. 
wlf'ka kry\)-'cznt&:o I nlenleżnt'll:o myślt'n'a. n\{' ~PUS7.('7aią~ 
q.ao s:ę. f w rtel"lll. na ob]aw!t"n1a . do~ty t cuda. I.udzki 
rozum odl.)'l<kiwal tu ~ prawa (ludzki, po ~acinie huma
nu8. st~ nnxw11 tf'!Co ruchu). 

!'Ja P!trn·5~· atak J)Ołzedł tu dormat o Trójcy łw.,. 
\•Chwa:ony przPd tr.t'łiCHn lat "\\~r6d ,-wattnwnyeh ll()rze
e1w6w 1 'IOt"zec,ny z ludzK'm re»umowan'em. We W!Qłzf.':<'h, 
$:1h:c wt~y human'un powstał 1 kwitł naiban:hl<'j. cały 
łłPTf"l human:.Stów na1Uał do UJnyc:h kół a.nlytrynltarakich 



O'likrvto kh dz!alal~ . .t:Kiadzono w'ł'llu, wi!41om uda1o JJtę 
jednak \le'e-c do S::wajcarU. Al~ ' tam wybul'hly pn:d!ado
wan a. Hum3n'Jt.a, .sławny lekan s~rvelut. łc16ry napiul 
dz:!eło antvtr)"łlitank.e. zo~tał na rorl<~ Kalw.na lipalony 
~ $lot~ w G<'ncv.~e w r . 1553. H..rmani6ct UC".ckaM wtedy 
dd Pollk· 

Pol~ka XVI w, nftll'Ż:I.ła do n.aJ:~ardz.f'J t~t>ranq']I\Yeh kra
}ów Eu('(ll)y Szlachta zdobyła 1u JObie w tym C'nuie llo'OlnCIU 
IIUm't·n'a l wy:man'a, z.ap·arantowan' ottat~tm!~ w Kon
t~dC'I'1lC) Wan.r.awski('j w r. 1573_ Warunk. rorwoju dla no
we'o ruchu reH!'!jnt>(o były więc w PoU« doskOMit>. 

Pncz!łtlc! ruthu Braci Po~sklch sleęaJą CTU6w króla Zyg. 
muntn Stnrt"go. Na Wawelu rządz:la WloJ1ka, królowa 
BonN. J(•j l clron:, Blandrata nnle.t:~ł potnj~nh.' (\C) :mtytry
nltnnkii:'J(O ruchu 1 on sprowadził do Polskl wl<'ht 7. pncllln
dow&ny.::h 1\VYCh przyj:~clół. Blandrata pozy~kłll din IWOiCh 
POillt~dów p!crw1zego pa~tora zbor..t ewnni(C'Ilck\eJ(o w Krn
kow\e, ki:. Gnt1arza P &\l-la z nn:edn i tt·n t~tnje alt T.Aio>.y
ch·km ruchu Braci Polsk!ch. których wnet pru.·zwano .. Ar·a
naml ', jakkolwiek n&uka !ch '\\' nieje-dnym odb\t'gala ńd na
uki Arluc!\, po\(OiOn!'i w NICI!!! 3:!5 r. 
P'erw~:rv d>Ór powstajE' 16 paiddC'rnJU 1$41! r,, kleody lA: 

kalwiri.sklm Zbol'7-4.' krako~il:1m dochodzi do rozłamu. N~ 
CU"!e ortodolo<yynych kalw:nów staje pastor kl. Sam'ckl, 
a ks. C:rrra:on. I'awtł pncwodz:J nowemu klcrunkllWI. Wy
da)e on !'ały sz .. ~g p'otn'l propaJt:andow.,.ch l ruc-h ten rozs,T.r• 
rta s·ę wnł'l po eakj PolsCE!. Prz~·staJe doń wi Ie 'wiatleJ 
r;zlac:hty, m!t'Szczaństwa, a gdzien!egd7.'(' l prosteao ludu Po· 
p!er~Jit 10 tacy masmacl, jak Mikołaj C1.~trny Jlftdziwlłl i Ja:1 
Kłszkn. kt61"7.y w olbrzym!ch SW)'!'h włościach dajlł mu mot· 
ność rozwoJu. 

C:lównyml t'f'n troml ruchu po Krakowi<'. (d7.\t wnet wy
buchły -prz<'ł.!ndowr.nln Rraci. są: rillc~.6w, Lublin, Nowy 
S4ct.. J_.\l!iłR\\' h-1~ kolo Znkliczyna l Rak6w w Se~ndllm'crskim. 
klóry z nh•Wił'lklej osady rozwinql si~ w kwllnf\Ci' min<>to. 
Zaloi.ono tu ii-lfl"-'11~ na calq Euro~ "r.kol~. Akadtmlę Rako 
WI~. dok-1d z]cldżalo mnMtwo l zagran'c-t.n••J mlod:r:ldy. 
Zwano j" w F.urop\(' AtNtami s~rmack'mł. Urz.ądmno tu 
makamitli drukarnię, z której dru\cl propaaundov.~ l Dlluko
wc rot.chod;dy si!Q na całą Europę. 

Na ruch Braci Pofsk;ch złożył ~k pere1 czynników: 
l} Rdormacja, od której Bracin Pol!'C)' pncjęl. Biblię jako 

fiOI!Iotawę nt ukl i zyc(a_ 2) ll umanlxm. od ktt.reco prn>jęll 
zasadę ~umoweso podchodz.enia do za.-:adnił'ń rt'lCIJnYch 
a wtęe t do BibJil, ro Braci różnllo od Reformacji, bo ta 
brała Diblh; raczej dogmatycmie, jako nioomylnt' tr6dln na
ukS, nit rózwnowo. Reformacja naw!ą:r:ywałR 1<'1. prt.ed~ 



wsz:y~~otklm do aystt'mu ap, Pawła, a Bracia do pt~·rwotn<'j 
n&\11<1 .Jezusowej, ;r..twartcj zwłaszcza w Ka:ranlu na (;(!ni" 
(Mat. 5 71. Tu :u.chwyctła łeb uczueowij. słnw~:\nską dw~ 
owa Wl!panl.:.t:a w:~.:ja Chrystusowa nov."CIO cd •w:o·ka no
w-ej ludtkokl. tu ma.ld.U ową idee: •pra:wltd!lw.>~ ~lł· 
nej, opart.f'J nn m!loK Boga l człowieka. która ru.:.chnllłła kh 
do podz.iwu "odnych t:zynów. 

No to rpok-czne ruut.awle:nle Bracl w duchu C~rystu!ł0-
.,,.10 Kw1nla n111 Gór1.:e wpłynął ~cJoWo r6wnlet ruch 
an.;abaptnł)(''"" (nowochrttu·ii("Zy), którr. UcJą,•· raw~'o pod 
p(lv:łenchnt., kołc'lola, wyhut'lmął z g\\ •ltOWf14 • lą w cz.o.
&ach Hl'form:acjl. Domngal au~ on równołcl apoli ~·ZII•'J, at do 
form komunit~lycm>·ch Cdn.ural też chr7HI dz.h·l'! 1 łi\dał 
chntu tylko dorolłych. Radyka ln y ll'n ruch zwnktono 
prt.emoc(l. CI.~M· wyr.m~wcin.,. jl',~:tO O<'ilheln l o.~l.-~d!u osto.lCi'r."' 
nic w poludniowych Morawach, tzw. Dracło Momwscy, 
z kt\'Jrymi Bracia Polscy nawlqz.all krótki kontakt, wkrót~ 
jcdn:1k pn:crwany apowodu róZnic ldcoloa:t:iczny<"h, rcl!~j
nych. St.<i Rroeia pr;zejęll tci. chot nk ws7y~cy, rcaul~ 
chrzczrnlo dorOf.łyc.h. f'óżnicj jednak, po<l wplyv,·Mn raejo
nall~tyC1.ne;o nlbtawScn!a swego złagodZili pierwotne atan~ 
wlsko l (.'Vł l funn<: cbntu pozostawiali kaZdf'mu do wy• 
boru. nkt nynl'ł;C zbłl\\"kn:a zalhnyrn od D"wnę'lrznfiiO ob
rz;ądku, 

0J>t3tn~ wn-sldt' czynnikiem. któ1y drtyduląco wplynlłl 
na ro%W6J arlal\aldeeo n1chu. był czynnik n.;arodowy - buj
na. tnJ~·wlduAI "tyczna polska natura l tolcrARI")'1n;t konsb'
tucJa pobka. Chłodni racjonailścl włoscy nmi nlo byJ h:t 
w stan t ronvinąt tf'R:o ruchu. tym w!(,'ccj. t~ Wl • \Vłou('(b 
r~mtcconn tch ruch odrazu. Ziarno jego mu!:lalo pa t nn Ul
palnt• p(>bkił! IK'rca t w wolnościową pol!:ką ~h·b~. by ·w~·dae 
wspunlłll)' owoc. Dlate~o o ruchu t)m możnn >1\.1 m't' po~ 
wle<i11CC, że hyla t') Polska Retorm;tcJa Ko~c·lot", Alębu:t 
t pl<:knlcj~7.D. od Innych ruchów rt'formacy jnych, którym 
zr(·~~l'l ruch nrliu'wkt_ polski oddał w le-Jką przy8lul(\!._ p rzy
c:r:yniaJqt': Jlę do rozhuulcm n ciasnych rłlm ortodok~jl 1 nl;,
tokrnm·JI, w jnkh Oni.' n ' e.stet}· wnet popadły. 

Dzfałołn\e W1Z)'I<I:C~C'h tych czynników równol-'lt'łnl.c J)OWI)

downło u Urac:l ~ poc-qt ku liiilny ft-rm"nł Ideowy, P fZ('l: Plfl'
wsz~·ch 40 lnt. t j. •lo r. 1600 Brac:a n~e ran')w\• l~nolilt'ło 
kl~runku. SajbU1t·) nauki Ariusa stoi Stanl.,tan ł'arno"akl 
w Nowym s.,CTU. który na całym Podkarpadu założył aure-a 
kv.11nących 1.borów. Głowa to dytei&tów Cdv.-ubotan). 

Uwaf:al on bcJw-:f'm Chryo;tu~a .ta Bol;:a. Jed::~;ak ł)Odc•bnej 
a nil" tej .. ml'j łltoly, co Bóz-Ojc'ec (homo!us:os). Duch• Sw 
l on. i w~tyll'y Drac·a uważali n:.e za osobę, ale dlr boty. 
Skoro tam Bó' Jest Duchem. dlaczego tedy m6w;ć o odrc:-b
O('j a.obie. Tak odpada zupełnie doen,at o TróJCy łw 



Najblł.tc-j anabaptyzmu, z &llnym jednak wpływem hum!ll
nbmu, sto\ Grzcaorz Paweł z Rnez:n, t•l olr Gleskl 'l Oo
nU.du, co to drewniany m\('u. n0$11 1:an~ lut :>{'lazncJo dl !l 
otaznao ·n la s,.,.,.ch p. c-yfistyc:r:nych przrkonań l przedt,· W"'ZY· 
~;tl{im )I<Arcln Cznhowlc l Jit.n Nlcmojc\ullJ. Tt'n os1atnl 
tłożył 'WÓj urząd ~dziow::;kl. by nie roukludat krwo.wycir 
kar no 'Jkazanych, co w~enc7.:l~ bard1o było praktykowane-. 
Uwl:ll'Zt'7.yl on w 11wolch 20-~u kilku \l.i03.kaC'h chłopów. roz
dał nnl1t('k uboxim ~ młoh ł w Lublinie kw lfi<łcy zbór. 1X 
końca swego dług, co tycia b~·l on minl~trem (Pft,ltort"tnl 
tego :r:baru l zwykł4 prac=-\ zr,r.rb\.1 na tv.e skromnto utr:r:y
monlt", n:e korly~t.l.,lqc z U!llU'{ 7.hHru. Byht to prawd1.\w!c: 
patriarch~lna po!!.:l?:, kt(orn czystośc ą l'IW1·&o tycia. f(łt>bią 
myśli ł wiernym tr7.y:nan!~Jm tę tycznych wskazarl Kaw
nia na C<kzc wyw ·rata ouomny wpływ Zbory pruz nłqo 
kierowantl podkn lały pr.lkh·rzną milołt btt>niego, IS)no
wiedliwość społ«:z.ną, paeyf!tm, nitosienie pomocy w ""'ro
klej ak<""j\ dobro<:zynnt"j. Et~'('lntl dyscypl!nn była t\1 bardzo 
stanOW('J:łi Chrztu dukcnyw::~łl w wieku dorNłym prz,z PO
nurzan~. 5kąd pn:ez)"\l.·ii.no Ich td nurko.ml 

NajbUte-j humanl:mu stoi \9"łród Braci S~ymon Oudnj', 
rod którt'&O wplywc·m są lktne t.bory nllt Litwie. Dyl on 
znakomitym hcbrlłlstą. znał dobrze J~7yk ,:t;rcckl i z ory~:na
łów przt-Jożył Biblię na pot!;kl. hh~ąc do dy,poz}·cjl rMne 
te-ksty Biblit t porównując Je. doszedł do p~k.-.nanla. ie M 
k.<;il;gi td naldy !)('dchodzlć t r61umn!l rotwa~eą. Dof!tt-dł on 
na -polu blhli~tykl do wnlosków, iakie wyctągnę-łr~ ntlllko. dt>
p\cro 300 lat póin~eJ. Nic podzh lt\1 on pru•konań Nit mt>jf'w
~ki<"łtO co do chrztu. a bardto znaczni<' ró.tn!ł f'lę O<ł niego 
w po&\ądach na Fprawy społtc7.M 

DzlnłaJąc na Litw!C' która hardz.it>j !'1\1 K(>r~ona nnrntona 
była na c\ą~łe nap.lc!}· wrogów, n c- p-.>dzi('b1ł on skra.1nlfl pa.
cyfistyczllych poqlqd6w i pm:w~lnł na wojny obronne. Tali:: 
samo ze wZJtl~du M prym!tyv,:nle!sze wal'unkl gospo~h.r~c 
na Litwie-, dopiC'ro n!~a~o I.L'ł~"nej 1. Połsk~. z.gad7ał się 

on m• l»ddail"tw 1 chłopÓw, chOć CIC"Zywl~e donuro.cs1 a·ę 
i on }ak na)bardzlr-j ludl.k.icgo h-h traklowlln'~t. Znriul Jlię 
on l na piastowanie u rz(!d6w, które nakhoduły l krwawe ka
ry. Znowu prymlt~wne warunki żye·a na Lit\1.1e 8kkn1ały 
ll[o w t)·m kM-runku Pov."Oływ:r.l się on raC'7-'-'J na S\llry Te-
1:~;.m•nt. •dz'p.: poddafl~two 1 woJny łat~tJ było umudn~ć. 
Stąd zwolenników Jtto nazywano .. judabantaml". D1leło 
je-Jto o ,.Un.(!dzfe m'<'Cza używo.jącym" wyszło przed wojn'l 
~;toranlrm prof. Kota 

Powołu]~c się na 'iłowa JnuMwe. by modlić sic: do .. Oj<-a'' 
(O.icz~· nan) w Chr:r•tusowym lmi<'Dlu. tm. w duchu. w myśl 
Jego ~kazań, But1ny uczył, U. modlić J!ę nnleży tylko do 
Roga, a nic do J<''-Uin. To umo twlerd:dł Dnv!dls, z.ało1:yc!el 



takletłO •amt'JtO kościoła w Siedmiogrodzie, z którym Bracia 
ut.rzymywall eywą ł<;tczność. Byli to tzw ... non;,ułonnlyM:J·•. 
nic uw.elb\Bj;\cy (Jezu~a). Uczyli on: też. łc Jezus nic istniał 
przedw.tel'll'\ e j('.st CU:ow.ek:em, na~chn:onym duch~m bo. 
tym. ChryltUSC'm. 

Wk:lu Bnoom poelądy Budnea;o, n.·łaszcu społ~me, wy
<bwa.ły ł1ę nieza:.:xtne z ewang<'lią. Brada byll bardzo lołe· 
rattcyJnl. Po zaciętych nieraz dy.sputach prti'praszall • ę na
w&aj('ffi z..& ostre t~łowa J postanawiali. by ka!dy I)C)zOII\łlł 
przy Jwolm pru:•konanlu, które należy u•:z.mowal· Było to 
w CMMCh. ki<'dy a:,Jzicindzlej panowało naj!łtr.:a~n!('jsza n;e
tol~nmCju l C7.t,'tlo kar(l śtmcrci ~<losowano u1 lnm• Pll"Ckona
nlo rcllltlJnt'. Je-dnAk stanowi!lko w ~prt~wllch IIPOh-<:mych, 
a:łru~nc pr:z<::z Dudncgo, było dla nich, trzymaJqcych e'ę 
~cl!lle (K'wnych słów ewanę:elll, nie do pnyj~cltl l wyłłłC70no 
Dudncao ze społeczności Br~cl. Rozłam tdaWllł alę zupełny, 
tym wi~c<·J, t.{' l. w nakowic, dokąd zjcchnll a\~ nn pobyt 
najradvkaln'ejsi Bracia, nastał chaos. UAm't·r,..ył A:O apt('karz 
krakowski, Ronemberg i przywrócił porządek. ale połozt'nle 
oa6łnf' było napręinne, tym wi~;. i:.c wroaow!e Braci, któ
rych nie brakło tak l)Oml((izy katolikami, jak 1 •wo.naellka
ml, zdwoili teraz ataki 1\\.'0je, 

Do wyrównania rótn~c pom'ędzy Braćmi l \\"Unocni~nil 
pnt'l" to Ich azf!Teltó"' bardzo ~~~ włdn~ w tym krytyetnym 
ezat!e prz.yczynił Wioch Facstus SIK':rn . Jako m•kom:ity t.eo
toa. doakoM1Y znawca Bibhi wyk:~.ul Braciom. te h bynaj-

• mnlf'j n f' jC'U )<'dnol ta we ws:zy.~;t.kich poclądaC'h l na spra
wy apołl'C'!J\<' Wykaz.ał lm. że i "łów J(lzusowy-:h nie należy 
brać dngmatycz:nle, bo takie było "tanowlsko &3mC'IO Jc:r;.usa, 
dla którt>RO najwy:ł:!'zym pr&wem było tycie. Pod wpływ<'m 
Soc:yna duch wzojcmne~o 7.l'()7.umll•rtla 1.. toJo>r,lncjl jeu.czc 
Rl~h'<'J pn.(•nlknął społccmość Braci 

W 'Rłkow!c urzą<l7.al Socyn przez. k\\ka b.t rodtnj Jemlna
rium du<:howncgo Brad l wychowoł 7.QStęp nowych prncow
n'k6w, ictór:zy wnet kośc:ół Braci doprowadz:l\ do najw!~k
IV'IO ro7.kw:tu po 1600 r. Od Socyna n~wano Dracł za gra
nicą llocyn!anaml 

Wlt-lt- do J'IÓ';n\e-}.ne-go rorwoju Brtlcl w k 1t runku humani
litycznym przyczynił się ~ż Andnd Fr:rn :\todrnWJkl, sht
wny zwlaszCl"a prr..ez swoje dzieło . O naprawie Rzectypospo
lit«"j", gdzlP pl)daje projekty naprawy 1t01unków społe-cz
nych ł knłcloła Dz!eło to odznacza gl~boka. ~;z.lachetn:l myśl 
Modrttwskl umarł w. r. 1512, ki~y Br.:~cla majdowali si~ 
j("'Z.C7~ w ~;tani«" fermentu duchowego l trudno mu było Jako 
wvtrawn<!'mu humaniście :r.gło1111ć rw~ pn:y11t.,o ł'nit- w tym 
stanic rzeczy do BraeL w dziele swoim .. SUva•·" jE-dnak 
bron: poa:lądów antytrynitar skich l r('formacyjny<:h. Duch 
Modrtewaklc;l() odd:z.lalywał na dal1zy ror:wój ruchu Brad. 



ktt'lrzy wydcwnH tl'ż )ego pism:!. Byłby mo!t> puy~tul do 
mch ,M'..tnlrj, edyby go r.araza moro\\8 nic l>yła wyrwała 
p b .. >dwczdnlc F. ł{l'ona :l:y~cych. 

S!Qwłęktzy ro~k\\ll ruchu Brad Pohklth pn)'pada ru. 
tata 1601-166CI. Do zjednoczonych l wysoko pod "'"Z&Iędeln 

tycznym 1 n:aukoW)'lll s1ojących Brae przystępuJ~ tt'tli.Z 
, y IU'rt1( W)'b~tnych posta~l z kra i ~ant y Wyml nl-
::ny tu z kraju: H ron mn Mo ·orz.c k o Wadu w ro o--
k eo S:unu la Przypbwsk1 go 

llił!ronlm l\1oskor:u.tw5ki to post:u~ putrlarc:httl'l.'ł, PQ<It bole 
ak w piM"wnym okresie postali Jana Si moj wsklc:o Był 

tu wybitny po&l'ł s jmowy. v;yk ztalcony ni~ tylko w ttol0-
11 , ple znrazcm w m !'<!;."CYnie l ch..,mll. ('c <"hownłn J:o v. lt•lka 
whttobl!wo~i· t prostota, n:cz\'v"Ykla dobroć scn:a 1 •~oM: 

Wl.l~nym :i':yc-11"-m do.je przykład \\ z." ·t kim ku z.hlH1"wnniu 
no C7:nrkowR., J::d:7.1f' llt:llc mieszkał, pn:yjc:td!nJ;I do u\(•~o 
Draela z krnju 1 z zagranicy. by si~ wzmouuC ; :n ,:!~;"bok 
r hJIJnołdll. Jcao !luliwy patriotyzm pr,-:ebl)it ,._ h'RO p llll\8 

v. h'rny pod~nny"', dnlftc w~·raz &ł~;"bok! m loki ojc:: "'"" 
Jaka v.oJó\a pflnowallł tl Braci Pol~Sk ch 
l' ór('rn swoim n ter~ z stawał w obroni p1 c w zultom 

r.ajmci4;\U:1m prz«:lwn kom Hrad. Tu natptą J.-ao p am 
Od nlachtlca poUkJf-eo uwstydzcnie X. Sk111'&1 · l . Zbielro 

ks ątkl l\f ~rn!.gll'Ck!egd" (}<-zuity). MO:Jkotzow kł te;l: "'Ybl
tnle llt: przyczynil do opracoYo-ania sławne-a:o Kat«hlznm 
R:lSi:O\\ ~kh•ao. do któr~Jo też n:lpisał przedmowę W dz.lel 

m ma :ul twój w:vnz Ulachetny duch, łak oływtal Brac 
Za pocbt1mę Jeio wzi4;•o plerw~y kate-chtzm i1 którV 
leau.-ze w t. 1~74 ułol:~·ł Gr-legon PaYoe-1 rłl m Sl kk'm 

• Szomanem. knnonlk:cm tacibor!;kim. któr.\" pr7y t.rl do Brnd 
l był przez pewkn czas pa':ltOrt'm w Krakowie Procnwol 
nad tym kattthlancm również ~am !liocyn, Ali> •m\1 rl· jt'an 
w r. 1604 lltH·rwnłn tę pracę. aż synod polł'cll jeJ dokoń
cu-nlr MoJtkorzow~klemu i Walentemu Sz.mnlc::owl. Nlrmco· 
wi. który przyjcc::hrlł do nakowu. spolonlzO\o,nł •h: wpelnh• 
wziął wyb1tny udział w pracy Brac'. 
Kftt('Chlr.m O!ltlt~cznic wyduny zod.al po polsku w r 16J:J 

Q po łacinic w r. 1609. Thuna~zono go na różn J«:zyki l oble~:t 
un Clił- I::urOP\, witany przez jednych z rntuz)azmcm a prr.c-1: 
drUJ;tc:h :r:wttlc:u;ny namiętnie i niszczony. Król an&11•lllkl, 
Jakób I ktdft.mu Moskonowski dcdykowal laclńsk•e tlwna .. 
C%enle obroz l -:~o to,}.-· pr.rez to \\ystaw ono JcJo prtt.,o
"1('tnoU nA powątpl•'"\\-anle l k!lzał katf'<·h!.z:m publlc:znlc
"Pallc na stoliC w Londynie i wzmocml pndladowani. 
~wol~nnlków nauki Braci w Anrlii, któryt-h ł.łlm było Bp!•ro, 
bo nrac::la jui. od dluf~T.ego czasu rozwijali tlłm propłll(lłnd4;. 
która m!ał:t z C7M~m wydać obfity plon Okol'l 1630 Anlli.t 



była 1.at1yp:l!la drukami rakcwskiml, '!ltUdlownP j~o~ l tn)(li
kan:o~cv tl;'()\oaowlt•. 

M<»korzow,kt umarł w r 16 25. Po n;,n ..., ił Id Rrac1 p\~)
r .. m ud.z.nact..al •lę najwięk"o<ty epik XVII y, \\a<'h" Po tockl. 
któremu łe&o patr1otyun kazał '"'-~<:: udu.ttl w 1621 r 
w WOJn\ chocłm!<.klej_ Opisał ją też w .. \Yojnk Choc:im
kieJ"' najk-pazym ep1cmym poemacie oweJCOCtaiiU. Je&o rra

f 7.kl, \\ których ciętym plóN'm sm~ał nadu!yda kł~. obie
llały kra t dziś nAW('I j~!"ZCZ-e utyw01ne aą w wale<· z klcn·
:kallunt.·m. 

~amutl Prt)-pkowski pochodził "1. llczn(>f.:O ro:łu, który ~ <t 
r07:il<idl lllł Podkarp:tciu i w Wl~k<t;o:n~d ~woj,~j pr:rylll RI do 
Broct od pocr.tttku tego r uchu. S trYJ S: nm( lo. w r 1572 
\IWvlnll pQ.:łdanych swych z podd al'l!.ltwn. JloMIIłdilł tm tc1' 
w KrakoWIC" przy ul. Szplt91m'J dom. k t6ry obrócił na przy 
tulek dla chor.vch i biednych. Stąd tO ul!c-a otrzymliła 10wa 
r.AIWf: f)() ciz.lś dzień_ Dom ten został zburtonv 26 maja 1591 
r . tir~~-~- obałamucony prz.ez kl(>r lud krnkOw$kL Samt1el. 
ur . ..., 1592 r mus!al w iyclu swoim nit:nV byc j wtadkit>m 
podobnych. ba c-or.-~ groi.ni~jsz.ych gwaltów. jakich podbu
r7ana ludnoU- dopuncrała s ie na .lpokOJnych Braciach_ Pnyp
kowłkl l'117. \\-Ta7. chwyta za pióro. b\' bronił- • prawy Brac 
P11W Xanobck kawalleril" (konier ry~nkolictl. wytyk&J<łC 
wro&om lt h nte<ne postępowanie. Jcco .. Lament rra~o"--neJ 
Pollk \ na Pvlaki zhi..szpaniale-'' ob:e~t:a J;:te-rokie ru-u<· Wska
ZUJ(' tu na. nltbfoq)icczeństwo, Jakle OJCzył.nle z.a&r•ta n:J
~<kullk r uTruchów w~nętrznych. towar-r.y'-l.<i('Ych awaltom 
wyzn.ll1111W)'m. Nietolerancję n::tzywa Pr;eypkow~kl .. zaM~zq 
i chornb~ h\szpań8~ą ... ~tamtqd bowiem wy!lzli jN.u\c-1. naj· 
wtęk~l mqclcleh.' pokoju wyz.naniowct;o. Nic mylił $\e Przyp
Jwwilki Jł(•liJ::IJnt· prześladowania prawo~h1.wnych, którzy nie 
(:hdt'll prt..vjmowilć u nii z Rzymt>m, w ,:(\ównej mierze p r zy
czynHv ~lę do wybuch u wojen koza ckich l ,.potopu", któr y 
tak otłabll Polskę. że odtąd z.acz.ynałn H~ę on:l coraz bardzit'J 
48ClłlĆ ku J)f'ZI!PtiŚCl! 

GIOwnt.' d·,tdo Przypkow~kief(o to .. Dl . łl~-.· t t concordn 
in t.>ecl<:-Sia' (0 pokoju 1 z.goazic w kosciele), Jtd:tie Pnypkow
l!kl J.at>tan •. w1a się nad sto:!l-unklem pań·d~a dO ko,do la, Jego 
ujt;.:le )t t odmicnru- od rz~--mskt•·.:o i ff'h•rm " 'Vlr . Jo, a cai
kuwtctc t'\u\\"(')at:!ln-:>. 

l~z-~~ ;;:~~-o0;~~~ • ....-~i: . ~~i~~-Y~~t:>łaK~i:~ j;.~~~:~ 
r(J .... -nlc-.t pal\stwo w !>hlibę kościoła. doma«ajotc a l..- j'-dnW! 
..., yrnauk>Włlj. którą uw~ za ni~z.~ną dla jt"dnnkl palt
at\,OWt'j S~<m był bardzo nictoleran<:yjn~· i 11palit por.wolił 
suw ta La Jcłfo herezje: na .stosie. Luter natomlaJ<t oddawal 
upit•kt n<~cł kościołem pa.ństwu, uznawal wladtt: :r.a zwit"rz
chn:k .t i<Oś(·loła Poulstwo m ianujl' kon:<_Hlorzc k tóre r-1<1dza 

lO 



w c1.~·stym hJh'ran:tmie llo.~"lol~m! Skont'z~·lo s:~ to na ~mu
tn~·m ('Uiu!l n·gio. Jllitlll rdit:io" pali~lwo ma pr.tv.o )1<~
u.:uc&.l· w.H~~ wym poddanym 

PrzypkOwlk ujmuje to zagadn!tn'~ JujX'łnic mRCt(j R ul
.nuje \\ dm·hu Chn·łtiUOwym ... Ce.sarz:t. w l n cra~~rakic~o. 
.3 Bo&u t'O bozuo ·, jak wogól~.: Brae·a l'ltora 4 t.ę jok nnr 
b;.trd7.l•J n~Wb\l~ar· do J>'l(istawowvc.-h myllli J,xu~Wyt'h
Zdan t: m Przn*~"SS!; ego k:o,;o: ół Płl••lltwo mo&ą -tn:t't 
obok Strb1c w wpl'łnc-j zgoch:'e. ~7. w:rojt>:nneto poddawlti nia 
Jt-dno it!rUII:ł"l'nu, pon ('\\.u zadem a k~DJD pa.t"l.Jtwa są 
róż.no.; Koioc,ół ma na t't•l'l spraW)" v. ~.m~ 1 pat.<~h\.., rio .. 
cz~n<.-. Pdn~two nie może się mit'l'UJĆ w l'illrl\w)' JUma-nla. 
flk mu:~\ lO.!ltawić obywatelom wolnośt, któnt Prqpkow~ki 
nazywu tokram;jfł. Ba. powinno p:u'lo;;'wo dba(· o 101, ;tby nikt 
ni<' był 1naroi.()n:v w !i\,..·t·j wolności wymaniowd. 

Za to l('z wywaniu pbwinny państwu pr-~y:mawlll' w~?y
l'lko, co kt!l potrz.·bm: dla io;;tnienia porz'łdku w p,u'l!ltwif' 
i b(:zplecz(·ń~tw<t t.•·wnętr:t.nego, n. wi~c praw~ s~tdownictw.l 
l wymol(l luł,b:v woj~k.O\vej. która dla państw 1, w łt~tnl!'jłj
cych waruniuKh. je6:t n:eodzowną. A w;t:e l'01'-dr.lal kołc.oł• 
od p:1ń~tw.1 o przy tym harmonijnt• '-'"'*PICr:1nit"' Jtię. ab\' 
C2lowilkow! urnotliwić mią):!nięcie pclnea:o C'l.'lu 7vt nw~"o~ 
c' t.,_n.,JO l duc-howeRo rozwoju_ 

Istotę rf'llitll widzi Prz~·pkQw .. ki os~atł"C"T~!~ we wi~Z" 
w Ba«a wit-1"7.f' w nleśrniertelnott ' w przykazaniu mlło
śct. Ktu Jt'SI w tych ramach ten nie jut h~rctyklf'm. a chrX. 
b\· lnAcz•J od nas myślał. należy ieao 7.d;ml Ut71me>w3C 
fi ntcdy y,rykHnaćt 

To mądre 11\anowiiko ł'rzypkowskicgo wywarło z:l aranlc1. 
n~kon~t w\t•ncul!l strao;;zJiwym1 WOJnami rC'IICijnyml t prze~ 

. ś\adownnlnml Cwojnn ~0-Je•nia) ŻY'V!' e<>ho 1 na7.W!l'1o Pn:vr
kowsktcao .świall• •m Pol~kl ~ świata" Ni-e mlul jednaił. 
Prr.ypkowskt 1 \1'"la\: blo~ich skutków tolerancji, o k lór'ł tak 
t.l'l"mnwul Polsk.:J. wJs:roczyła na drol(c;- gwitłtownej nlt>tu~ 

l!'roncj!, wypc;-dw.J~t· Braci i Przypkow~kl um11rl nn wygna 
niu w Pru!41och w~·chocinich w r . 1670 

\\'ni< n ':t> ntlwi~tk'łi't>~O r.>7k.vitu nttl!':l-nl te/ do Rracl ca'y 
l'tt-rt-11: w:vbltnl·t'h cudzozif'"mt'"U"·· Br""ada bov.1tm rotwljtlli 
J-.3 araniq "i.\'Wioną p:·opagandę, mając nu o~t· rdormt: ca· 
lcoro ki ł.a. Z.t r:-,-.u·m poiB.:m na Gdań•k do Holand! 
7.ły k:>:ittkl Brac._ a .~tamtąd rozchodzlły sit dalej O.tywlon 
propa~anda tr\\'Dła na ""-"·edniOl Śhtsku, a zwlau:cu na unl~ 
wtr<~ytt"Utch ni~lttkich. głównk w Altdorfie kolo NoJym
~rgt. Tam poZ) !'lkano naWl"l prof. Sonera i utworzono tajn .. 
koło Braci, ktf•r'-" dt.i<łłało pn:ez długi CUI.S l wy&yl<łlo do Po!
~ki pozy~kanych 7.wolennlków, ObeJmujących miejMea prof,;o ... 
~orów, nawtt rektorów Akademii Rakowskiej POi:nlcJ koł•l 
70slało odkryli' l ro1wiązanE> 
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Do pl~r\ló zych tudzo:rlt·mców·ar:.nn n~:~lu~ zallczyC Piotra 
Sta&orlu,.lło. który prt.~«httł jl u:%~ -dQ Pulc:zov.a l tu zorga~ 
nizownl t.n,lkomitc g!mna.t.jum, 7\\/lill(' również Al :1nm< Sal-~ 
macklin i, jak później szkoła w nakowlt!. Był to Fnmt>uz,któr~· 
,-polonlwwał się włJ·{)(ł Brocl :>:u!'K'łnlc, puyj..,.ł nnzwUko 
Stojtńskl l wydał pl~rw1u~ polsą aramaty-kę w r. 1!\68 

Do 1 C'Z."''ych Śląz.ak6w arian DAl i.y Sl!oman. \\"Q6łlwórc.l 
p;er\\ . 11 (n katt'Chianu l Ptstorlui, który w pięknym wlep:zu 
narzekał na rozdcloł Śląf'k3. od Polskl Do N!t>mców~nrian 
na\d.y .Jan Cr~ll. ktilry Jlrzybrt!ł nn1. .vi.!lko Splnow&kJ, napi~ 
sal Z:n:ik"mit., Etykq. Hodzina j o l>Otem pr:r.cz dłuJ!C lat:l 
Blużyła prawi<· Brac:l. %Wł.lszcz.l. w Analil OV.·6ch z. nieJ 
udało i 10 .)<litO pi rw nr!anle rl() Amf'rykl. Oltatnl tt"'io&: 
Braci to równi ż Crf'll·So:now~k! S~tmucl, zmally w r. 11-1' 
w Amatt·rd~tmic. 

DaleJ ·wymienić tu należy WalC'nl~ro SzmaiN., W!<półrcda~ 
ktora Jenlechizmu rako\nki~. KO, ~lar('ina Ruarll. J>ropagatora 
idei Braci w Gd:ul~ku i zagr~nk 1 Jana VOlkla. którY 
w dziele .,O prawdziWeJ t<'ligil'- z.a)mujl:' sic;: równ~z proble-
mem chrz ścijań:::klcgn komunLr.mu. 
Dzięki wybitnym sllnm, tak poh•kim, jak i cudi.OZicmskim, 

Raków ro:r.w·nl\1 się nuc-llwyczajnle l t<tRł ~:1~ dll'l nracl tym, 
czym nzym dla kntoliJtóW. Qen{'WQ dla. kalwinów lub W!~ 
tcmbe::-~ta dl.a lutt'T<IriÓW Zakw Uv tu l rU'mlclfd"-. bo wielu 
przcilD.dowanych za yanlcą zdolnyt:h TZ.Cmfełlników znała~ 
zło tu •chronienie, rc..twin~ł s:~ l handel 1 mluto z;;tało SiP 
ważnym w Polsce kułturn1nym nirodklem. An~~:llk Tornast 
Segeth, który w r. 1612 zmtlazl się W Rakowle, opo\\-i.adal· 
Zdawało mi sle, żem został pr;unlcllnny w mn~ łW'at p,_ld. 

czas R:d1 gdz\elndziej Wl'>zyUko pcłnt" b\'IO h~tlull~· wojny 
t zamieszek. tutaj było cicho. ludr.lt• wpra~nl \\ !!'krom· 
ność l IJ)Okój, Iż mńałby.i p.ądzić, .t~ 1ą ''ntołnml 

A lf" n!c,lugo 'mógł 11~ Raków clcuyć tym !d('nlnym :o-ta
nem r7~7y. - W r , 1638 sejm uda~·aln r.bun~nt~ Rakowa ! 

Sz,·b'1c1 rozroJt Rdo:macj! w rolle~ za\rwożył k~c:61 
n.ym.·k11t Kard~'flal Hozjusz sprowadził tcd}· W r 1564 7-<t
kon jt"zultów do Pul.;ki. Oddano w 1ch te:«' wiele a:U.ół l rOl
po<'ztlo al<; ut:'lbi.-mh- wszo>lkim\ ~pnsc.:baml opidl publiczne} 
pi'ZC'CIW nowym kłt>runkom rełl~lfnym, zwło~lCL\1 pueclw 
Braciom Ro7.poczc;ły s!ę n.n.pady na kośdoły tnmTh wyznali.. 
burun!e Ic-h i wu.elkJe ró:i:nea:o rodraju g\to·ałty. ;O:ie daro-
\\o"anO nawet ni~ykom! W Krakowie studMd ktlkakro
tni<' nnpadl! na po«ncby · ewamz~Uckle. wynucMli n;c~ 
szczyków z trumit.'R, zn\('ważall trupy t w:śr&ł drwin wrzu
call do Wi:-:ly. Solq w o k u był jezuitom zwłaszcza Raków 
Upozorow11no zarzut. !e dwaj studl·nci akadt•mH m ieli ja· 
kob)-' nbnuclć kamirniamt l zntncz:r~ przydrożny kn.yt l v.·y~ 
toczono l'klilrg( pne(f ~jm. ~dai"'<' zbuuenia Rakow-a :"ile> 
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dopw.t.cwno dO<:hodl.enle ~~ądowt>go, któreb:,; mo~to wykal.ll~ 
~~•tawnołć t.anutu i ""Ydano J dn01tronny wyrok tbU• 
n:enla układOw Braci i m:a.sta i W);konano wyrok t. jaw· 
nym poawnleeni.em wolnościowej K<Jnstytucjl. Pobk!~J. Za· 
~~:anono QfCalsko wys.uk\f'j kuHury religiJnej, a Jł1"111cl po7.ba· 
włoM gtÓ\1. n~ g\) ~ka Ich życia. 

~~~ ~~~om :-:aro8k~:~:~~~t ~;6~r:ac~~ ~ 
lllt z.kitłu:6w .""AI~c Qde Brac· ;n"' (bodz.l do n ch ;\lc-

~:J~~\·~~ r~ ~:~~~~~ n~a:.,~~\~mz:Z:u~!e ~~~~~.u·~ 1~;~ 
przeclwnk)' Hracl l organizują ich pogromv, ktot'f> l:trasme 
b~Jy t.wł.Ancta na Podkarpaciu. Jan Kat.:.mlł'rt w C1' s!e po.. 
~opu r.loh 1 ł ubowt~n t-, ft> za potnoc bol 1 -y. "'-ojn e wvPttdzi 

krulu n:rw·eJ ny<·h Cha~n'dpryst:vt'Mle to l\ t.a pomoc: bot.~ 
vdwtlz ,_. ·z11 a.ę krzywrl'ł bl.żniego! 

• Zn~tanowluno Jlę po 7.wycl~:o,twie, kto je:Jł nlł•Wi~·rnym· 
1;yd:t.! CLY Dracla? Zndccydowano na nlckor1~·łć Drncl 1 oto 
wplłdlł wyrok t.\'jmowy, !e Dracia albQ mus74 pni'}M· na kil• 
tollcvnn, t~lbo utraci<: maj>~tkl l pój~ć na wy~an.l(• 1 tnk 
w 1660 r. pno.:ważnn c~eśt Braci woll rac~eJ W1'7.y&tko utracić 
i U~ z Pobkl na c:i~żkłe wyananie. niż zapl"U"ć alq awej id~ 
ololtll 

Draela oaledlajq, al~ cz(łciowo w S!edmk>l{n)dz:e. adzle lat· 
niał •rtań•kl ko&cl6ł. z którym :rzesz~ utrzymywali ~ 
StO!tunkl Jeucze do 17'72 r . mieli tam swoje zbor:.;. 1: polskim: 
nabotcr\łtv.•tunl. potem roZł)łynęU się w węJ(Icnklm btocu-· 
n lu. 

Druea ~ udnla l!~ do v.-schodnlch prowincJI nlflniec~ 
kich. by być jak najbliżej Polski. Al~ l tu \\Skuh.:k n!ctolc
'ancjl mw:1<'11 de przenosić z. mif>jscd n11. mh-łs~, •. J:tt wreu· 
dto o~ll'!llł w wlt;k~l ... ·j liczbie w Holandii. Wy~nańc"m tyn 
~;tut.yll Stani-Ja\\· I.ubtc-niecki i Andrzej Winowaty. Stani· 
sław J.ubltnl('('kl tnlnł bardzo rozh•{,h• dyp\omAtyczm· sto· 
~tunkl złl ~nmk4 i :;lnrat si~ wygnańcom jak najbardzlrj 1>o· 
:na.t:al· w Ich clt.'klt>j dnli. Został przez. wrogów Drnc! wr:11. 
t. dwnmo IW)ml ct.rkamt o1ruty 1 nlt• mól!tl nll\~d d()kuń~yć 
dt.lt·łA "~';o .11\l'ltorla ReformaCJi w Pol!Wt-' do którd po
p.tadal plcrv•szorzedrK' ·7r6dła. dzhi. już po ~l<:km częłct 

zaginione. 
Pr<~Wdt!wym bohati!T~m tego okresu był AndtuJ \\ bzo· 

"ał). S<X'yn ~nil lit :r. Polk<t, Monztyn6wn~ t. domu. kt.> 
1 ych c6rkn wyula za W1nowatcco. Z tej roddny ptlt'hodz.H 
!t.ndrz.eJ, który, jNc: '-1-"Tluk Fausta Soc:>-na.. otnymał bardzo 
f;tt~ranne wyktztałet-nic w kraju i za Branlc:ą. I nlc z.awiódl 
nadz.icl Braci, w nim pokładanych, tym witc't'J. te był tn 
charakl~r bardzo nlac:hetny, godny st:mą~ obok dawnych 
pntriarchów Brad. Jana Nlemojewgkic~t:o t Mo~korzo~k!c-an 



Andru.:j Wl.szO\\oaty w czasie pogr'lm•)W Braci " Pol:iC<' od
\\;~ J kn:epi przd;odowanych. IlliT\ chuth· w nidK•t.ph.•
c.teńnwln i1cla, lch.i.e ,polem 1.. nimi na wysn.·u, < prtc kra
d.łi~c 1ę; ) U:t...: o.J czasu do czasu do Pol1ki. by tum krz· 
pitna doch1.1 uknwających s::~ jcszctt Brac \\'..C zdt os.a 
da w ,\•nsh rdamil" i tu w-wdaje n:u)C dzi• lo .JtłiiiiO ratio
uafls·• l dHorow~ wydani najwatniej!.Z\ h jr. ~ Br .,Bi 
bllolhł'c a rratrum Polonorum". 

Ot.! lo \\' zo\.\atego' Relig.o Rat <.>nal.J - !Ho.wmna RŁ
n Nt tatnilT\, w:elk:m dz.i.elf'm Braci PolM.ch . JW: 1a. 

ma nazwA J~t baTdZo charakterystyczna J)odkrri!a kon.P
<'ln<M NZ.umo'ł'l~ podejścia do z.aa:adnit ń r<'l:.a~nych To 
·.o.ldn c ak bnrdzo wyrói:n'ało Brad w porOwmm:u z :inny. 
m 1 k<l · oł,ITI11, które Ż<łdn.i<l całkowitt'~O poddnn:o, rot.umu 
pr<twrb.t~ .,ol:)jaw;cn la ... -czy w Bibhl. czy w tradycJI kośdola 
Brac!;l Pol~y potrafili głQbi~ rel'gijMCO, nJ('tOZ mt.t.tycr-
n go uczucia "lOiąct.y'Ć z tn::cZv.:ym rozum()wnnl<'m. zaleta. • 
tak 1 r;ułko ...potykana w dz.:.e-jach rt>liłt!J. 
Am~l< rdim \.\ Hol.:andii był" h'nct.:lll napn.ażnicj z~·m (·n 

11111· !IL\'ł.ll ftlozoticmeJ. Tu ż.vł i pracow 1! l'ltl"" ny !JoJIIf 
..,plnoL'\, kiury prlt'Z dlu&i czas był pod ...,,·bilńYill wplyv.C'11 
BrllCL P()lJI(Jrh J("St on ~....-O .. cą •y .. tonu rcll!J:•Jno-tllozoflcz· 
1w '"' n go p.'lnteizmt'l'D. utoż<:am\.ająl'IKO H 1111. 'n l :U" t 
w .clłiWY'I\Tn zdaniu swym: .natura • Vt deus (n~ turo crvl 
n6al. nar~m z dru~:tlm filoZ(.fcm. KartezJun.cm ·)(l(!kr"l•l on 
pnt'W roz Hl1U W życiu dUChO\.\ ym C7łowit·ka, io sti;::UO. ('O 

w dz!odzlnu rdl&ii podkreślał! Brl .a Polq-y Widzimy tu 
"~\\Ul mnl( zbił'tn .t·. wzaj<-m ;·łY\' T\C'h tlr d<o\\ 
umyałtowych, lc:~ór(• s~ę zes;z;h-. <ibY >()' •/VC pod\.\aliny 
nowoc1J 1w p, . 'Ił) myślenia i ZYC~<i. 0\'v'n<' "l ty~ h 1dtrun• 
ków jeJt póznit-J wiPk oświC('f'nb ~ newolucJ~ ł'rancu5k.l 
. Jej hn~lt-tn: Wolność. Równość. Brah·r~wo! hw lo, o któ
re \VIłlnyli 1M nit' elcrpl<'ll Bracia Pol~l'Y H .hht h, odblt· 
() PnryJ:. ryk~7f't<·m wrócą do Pol~kJ w 130 l;l\ po WYP'.,'<iZ<'
nlu Ornci. n owocem ich - Kon!Jt~·toda '\ ;\faj~! Uw7~~:;l~:
dn!;:~ła nn ... prz~·najmniej w cz;:ki ldc ·ały po\1tHW< liP'lle
c7nto , n Hw:tJnl' nracl. Przyszla za•>O:Tno! Nit> p I>W<tl" r<l iiC.łJ'ł 
t z ma .,~to J,), 00 .. duch :1arodu został z.atrulv · \\owko\\01 
trac kl rvknHtmu, lak że potąd z me:n \.\)'Z\\OIU: :'li" 
,no 

Po "'\·pędlcnlu Brac1 bowiem Jo;:~rykalizm n\P m\1411 JW 
w PoiN't' i:adn•&o powameg'l przccm·nikW'I ?.a~: lnl<ll w ~~~o;a 
•.\bt4łzq v. l\llko W cz.a~!e rozbior..lw .)<'dn11 tnccla aamcj 
~Pm· bvlcto w n:kach klł"ru, w 1e14o r~llch b\ lo t'H1tr wy('h()
.\O.nic ndrodu. a jak y.-..·chował. tYM.~oz,.v..la f'%1:'('7.\'Wbtośi· 
zam\ut alębl1k\ religijności - · plytk: ttr<'monłahr.m :tabo· 
bon l fłłnatvz.m pij11tistwo. nicpo,:T.anow,.nił' cudrf"j wla,.no· 
ic! . ucbk mi<'SZcz.ańslwa i chłopa, ci..-mnota. o,c1lnt' rozprz-;
żcntc !!pol·cznc ('r(łzil' in Oziej Europa robiła n.J. katdym pol•1 
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wielkit> puatępy Pobka stac-zała si~ coru~ n1nj, tłl prl:Y
t>z.ly rozbior y Jest to tym charakt<>ry~lyC7.nlł'jUł'. łl" w XVI 
w. kiedy w Pohu Reformacja tę:k zybki~ r oblla po~tępy, 
a BraCia Pohcy rozwijali tywą dztnłalnc»t. Polska ttah 
u nczytu swej pot~l l pnc:tyv.·c.ta okrn rlotel(O wtł'ku 11~ 
ratury_ Ztni<'c:t"nle tych ruchów okazało alę za:ubó diM Poldci 

Polllr:a Dnar'!bwychW5tala~ Co zywotn~, to nie l(.n e! Czy 
widka. rl"l lt!)no-IPOłf'CUla idea Brac-r. Polllk:ch zma~·eh. 
wata :U~ dla doba. Pol.dt' .. dla dobra cz.łowi ita" 

BRACIA POLSCY :\'JE ZGL"(ĘLI! 

Prnkat.llH oni woją naukę dale' 1 prt.cY. to puy("Zynil 
. ~,; !k tX>v.-s~tt,,.11 nit',' !Ct.·go p0 dz:s d1.'c-ń. m:~r.yn.u.rodo 

wti(O rllc-hu r!li,l mgo. no,'qcego natw~ .. Ko,4'16J l "nlta 
r la i1; k l". który jr-$ł naJpo;;~~powszym koś<"lol('m 'v.łutd 

"':l.Z'\"t . . Un:t<~.r:nni<·" I>Ol'hodz· od lat::ń.k;e.Q:o .unus· jcdl'll 
tn·tn. jC'dnnM> Z nazwą. tą spotyknm~· ,,;~po rat. pierw 

~"Y w S:t'dmlo~o~rodz:e. gdzl<' i!t~ninł i dotąd irtn;ej~ taki •am 
koiodM jako Hracl Pobk'c-h t w r_ 1638 prt.ybr~t.ł uf ch~tn.l!' 
·~ nnt\\-ę. c:Ea ZDln&cl.l'n:a $Wej w.ary w j~cłvn.p"o RoKa~ 
Ojca a oduacenia ....-:ary w Chrystuila jako Bol{a. B rac a 
Pcbcy ~ k<1idoł«n tvm utrzymywali od sameao t>OOZllltku 
j(" łc OAinlt: <"'~ ch l'.nalazła tam tchronl~n!f' 1 DfZY
brała td ICh nnw~:: a z.a n m! ~:ua Braci. tOCJ'I""OtUOliY<"h 
po iMYCh kra)ac=h Prz}'Xl Brac a t~ na~~ t dlatf'4[0. l~ 
n.e :nocJ. ul "" ~o praCQwaC: w P()~ a ot-a: fl"ah· .tę n 
1( ra& Ut-nze maż!. • oic1 v.'it"ód obcych. któnm prn~or:pn:~ 

u bYt. naZM·a l11c ńak3 
:S.uv.·lil ta teł. makomlca• wYrażała d~tznośt: Brac-: ,lo ~,1 

nośc un t.as' wa.t~·.s.t,ę..ch re-lig;_j. podkrt-.łla)QC)th wl.ar~ 
W J~<hi14JO 8o~ta, O 00 a.ę te-i. JC'ZUS modli: Aby W~l'.Y"/ICY 
b~·l• ft'd,no! W:ara w Chrystusa jako Bol(a ł'lajwię-ooJ zrnu 
'nn monote' tyczne tl'•lil·<' do jedno~ci z kośclol n chrze-Ac • 
. hlńl:klłl\ 1 dla.cł(o umtar:an~f' odrzucają len doa:mHt 

POO llową no.7.wą Unllarian r~z~l: S raela t.lł jolr,tnit·ą 
da}(•J ISW'ł praC(.'. p\Piętgnowanł 7.l'esztl\ ~tarannil-' ju~ clawnlęj 

przez ~wQ ~.aaranlctn" propQiand~ 7. PoLiki. 
Prll.CI'I ta przynloała obr te owoce. V~:zba 7.WOit'nn.ków 

nauki Drae; Po~sklch w}•nosi dz~ wte-J.e m:::onów lld.tl 7.n~
nor:ych w .,.,lf<k m ro\c~cb.ynarodowym . .Zwllłt:r.ku pO.tępo

\\o t'łO ehnr;eiJar'ISt'>' .a i wolnokł ~lic"ijnt'J" 7. -t~Y..b- w Ha_ 
d«- w Holnrld Z n~ jbliżuych nam ~ą~ .•dów na.iri\' t>1 C7• 
•ll:o-słowack! KQ!Iic.Oł". lic-~cy pf'2HZło mll"on \\-'YZl"R*:'ÓW 
Opróa tt'llO 1-n"Ci•' w Ct:• c-hach j~ osobny kok!~ un 
tłlf", 1\slc' l Cl.4C"Y ile lkanaście ~}""Sięcy członków • 

Wn.yafk t' kra.)O'A~ ko6c:oły unitćlf'iańsk~o !'~ .·11: J."·.c «' 
n <"U.l<n.:'k• z "~'ę:-:.n • .... :(- W<'\\-"IJ.ętrDl!e-. bo poJ •<h-r\c7 
zbor~· maJ• oraan:ucy)!UII i W)"l!baniow~ n ez.aldtl ł: Wę
zh•m. I4~CJ'Tt!. w.u:v ~ko to podstawowe zasady: l) wolno!i.i 
m.)~tll, 2) r~Jonallvn, 3) lole ral\(\ja, 4) aocJaliz,a("ja u~">O
h>c7n.~n.c• w po tnt:! pracy apołccuwJ w duchu Ch1 )11".•-!ó-

" 



wym. fWyposazt."':l e w k ir,), na 300 łóżek szp:ta.:a w Pie. 
kar.ilch G_ Slqs;.;. pruoz amł" 'ł'kilńtk c-h un:tarian teJ~\ tcao 
p\(fknyrn przy:.clad-un}. 

c., kUka iat Zw.ąulr. unądza wlelk.e zjudy, w którJc:h 
b o:q :.&dZ:-.1 róv.-n:eż. poltępowe koła 't 1onye.~ nllct.J, nie 
')iko \:h~:ej Spe-ln a 1:ę lu ostat.n:a mod!ilwa 
C:hry8twowa: . .Aby wszyt<:y byli itdno!'• W oatatnlm 7.jti· 
d1 t! w Oxfordzie, w.\~ w r, 1937 \\-'l:tął te-.l ud.t!ał ptv.·d
llnwtc 1! ruchu Braci PolQclc:h r. Polski, witany 8erd.~·o 
prt.cl. <:jazd. św:Bdomv tl'l;:O, il' ruch ten wyksztołtow"-ł ilę 
W.PtllSC(' 

J 11tk Jlę przeds1a.wla. sprawa nracl Polskich dd<i w Polłlcd 
Y..) >IY·t~la ona na nowo w rrnart·.\·~·chwstał•·J Po ~! Saj 
p tf\\ za:.rtteresowi.l • t: ch d cJamJ cały sze~• IC wybitnych 
b tof')itÓ'w teologów, Zwła a p. ~- dr. S: . K·•: 'ol · 
u v. fl" e zasługi. W Z~Nzytach ,Jtcionn.aeja w Po~· C'IN:•

n Tow-.n.ystv.·a do fudan a Dz ł"Jów RefonnaCj1 w Follee 
oab •no duio pnyaynk6w do ich dzlc,)ów. 
Próbę zaś \\'2Slow:cn:a Ich rellg jnego ruchu pcx\jąl KI 

Ktrol Grycz.-Sm]ov."!'kl, ern . .)J'Oboszcz W.P. w Krakowi~. wy_ 
dujqc w r. 1934 ks!ą2:kę w duchu Braci Polskich - .. Z Z.l'l'l'lt 
iw. nowocu:ilnc W:t>rzę·, W r. 1936 począł wydawać kwer. 
tol-n:k. a w r. 1939 mi~si~t.ruk ,.Wolna ':l'[yśl R cli&i)no.", doo
k(>ł, które-j s;.;u,pJ ;;:ę za>te> zwolenn·:ków ruchtl nowo
·•rlllń.5k,l',llO. un~tariań.~k eco 

Arcntowany podczas \>,(lJD)', ucic:.d t ukrywał tię prz<'<l 
Gestapo. a po oswołxxben u m arta \\-"l'ÓCił do Kr&kowa 
1 ?Odjął na nowo dz_'alalnołć. Na pod: a'ł·.c Ko1U11ytucjl u_ 
pewn1ajqcej v,-_,;_y~·k.m <IIJY'I\'~telom \\"OioosC .aum.cn a wy, 
UlaDla za 1.+{• ,1q wt.~d1. pow-.talo 9beenie zrzeszcn c rt'l• 
cłl!lC pod nuwą ..Jednota Brad Polsklch". 

Staropol!ka naz\\n .Jt"dnota" najlcp'cJ oópowtada na1.w .•• 
t ,c !Wlktej .,unita::;." - • c ~. ]':dnota. Stąd tci ;oren'~t po. 
"' lnlu nazwa .. Un:tar:on· 

P:e-rwszy zbór zorgamzowuł t ' l: w Krakowie, ;.kqd diłwn.PJ 
h>n ruch wysr.cdl. 

l,o tnuh wiekach c:rol.lu t.martwychwsłaje w Pol~e Jdet. 
Rrt.el P~lskich na no\-\>o. Od c:r.a u w)·~wn:a Hncl w r 
1660 'robiła ona drogą pru-z un'1 ')/ rl dalsz.c postępy: na • 
• <•iy \ .. ' · prU!ol"Ul:c do na.)pot;t~\1. h rC'!'gljno-spolccmyc:h 
ruchów tv.·.ata. l moQ:c no\4 J PdlsCf' oddać ~nf'! pnylłu&i 
w kutał".owan:u jej pnynlołc Jaidf> a;~ tŁod~· łdu •a prK'd. 
t ta v. a cłz:Siiaj? 

16 



II. ZARYS NAUKI JEI.lNOTY BRACI POLSKICII 

Podstawowe zasady. 
J B. P. nawią-z:U(jc do ttadycjl dav.'Oych Braci Polskich

l'n:tar:an i pnyjmltj~ ('h b-w:Hiopogląd, przedstaw1ony w po
pn..edn:m roz.dz:alc. 

Celem J. B. P. jest p;cl~nowan!f' wolnej my~li i :i:.ycla re
ligijnego, nieskrępow;::mcgo )adnymi dogmatami, św:ętymi 
ks.f!".r:ami, trad ycją ! ? ·· ale idąccl:(o ciągle naprzód z post4::. 
pcm w'clzy ludzk ~ej. szukającej Prawdy .. .Nie ]f!kamy .sifl' 
tadnf'j prawdy, owszem ..,,,.·tamy ją "W'il~zle ra.doSn:e!'• ~ 
~cst nasz.rm hasłem. ,.Poz.nacie prawdę a _;)rawda was wy. 
swobodzi" - m6\Vi Jezus. W ten· !!.po~ób J . B. P. stanowi 
kon!~;cznq przeciwwn~~;ę 1lb)1n'e-mu skrępowaniu kośc!oła 
przez ortodoksyjne kierunki. 

J. B. P. n:e- po.<;<,:>ia prób dormułowanljl myśH rcll,q\jnych 
w wyzm:m:a w:arv, n:c> 7.j:ad?.a :c;: "edna'« na Ul. by one był~· 
dogmatem. !ormul[j bl'T.V."~ędn'c obuwią7:1ljącą wnystklch 
; potQp:g_Ht<:~ oddlylcnin jako h'f're?.je 

Do J. · B. P. mog4 należei l tncy beliwyznaniowi , którzv 
Ro~a. najgh,·b~zcj Tujl'mn:c;.-, n:c chcą okre>ilać 1adnym wy. 
:;marfcm. uzno.j:-J. ~'<in<~ł; n]:gi j,no-< '.vClll<' t..asady Jezusowe', 
~łl"ady s7.:.achctncJtO c-:r.łowiec1..e-ństwa. 

Foniewat J. B. P uwata i siebie i inne kościoły za ins'tY
t.qje- n:e be7:?0,i.r00n:o boże. nk·omylne-, ale za ~nstytucj<' 

:ud?lk:e. na równ: z innymi organ!zacjam!, służącymi dobru 
t·zlow:cka. przeto wolno członkom J. B. P . nalci<'ć równo. 
' ' t!·śn 'c- do \l')nycij kościołów. N:kQgo .n'e- namaw:a sl~ te~ 
do opu~zozcn1n dotychczasov.'t'Ft"o lW.ŚClOła. Mo-.ł:na przece:t 
:1ale:U>ć równoc.:eśnie do kilku stow.arzyau·ń. choć bv !"~~ nie 
_-ga.dzalo na katdy P'Jnkt programu. Wielu kon!ucjani:ot6w 
;Jah•ż~· r6wnoc-o.>śn!e do buddyzmu. Cni chrzcścijan!e majQ 
b,-t: bard1'ie-j ogran\czcni?! 

W Po!sce rel"gla uznaną, została za svra.wę pr)·watną każ. 
dl ~o obywa te hl 1 n ie ma przc-p'sów o zmianie wyznania . 
Umotl"w'a 1o J . B. P. ?ajęC\(' wyi.cj POd<mcgo stanow 'ska 
Ntl tc.i pod~:~aw:c J. R. P . to za~adnicw 

Wol na. Spelooznmić RelirUn.a. 

:lr6dla na.uki J . n. P. Razem z całym kościołem chr:u-śc;. 
•<'ń~k'm uważamy Biblię u główne źródło swych religijnych 
poglqdów. Zwla~zcza Ka7an!e J-czwow~ na Górze (Mat 
5 7\ uważnmy za na1lnsr:y wyra7. natchn:cn!a bożE',!O 
u Cłłt'ystusa. B:blia jOOn.:.k jako calośi: n!c jest dla Mtt n!e. 
omy1n~-:n źródłem nauki. nle t rzyma-my się jej n!cwoln!l'ro." 
S:rukaj{lc w nif'j natchn'f'n'a bolcgo. podchod?::my do n.:ej 
ze slanow:t;k3 naukowej krytyki b1ł:Jl:jne; . Dal,<!zym źró
dłem nauki sq równ:eż luięgl rel~Une rMn:nh narodow 
l czaJJów. Szcze~~;6lnle- cen: my ~e-l'g "jnc myśli polskich \\i e· 
nć'tón< l filozofów. jako najbEtszych polskie-j dusty . 

J. B P. zwraca bac7-ną uwagę na to. by wif'rzcn:a rei!. 
gljnc n:c> były spn~ane- 7. ostąx-nłędaml liclsłeJ na.ukl. Ponie. 
·,•:ai ta n'e moic if'<łn.(lk dać pełnego ś-w1atopog'lądu. jako io 
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v,.r •·..Ut.> relg.a p:·zt"tO mus 11ię ona pot<h.lj:.\\.Ć tm. In
tuicJą. w~·t::z:uc eu\. W przebł;rs'kach .ntu c1l oo:.L<Ian a t-ię czlo. 

-k ·.• zye • nieraz gt(ł>• e] n.z to moz.o: ucbwyclć na.u:ych 
y 16\\ Tu nalt7.y W)'Obt'atn.a. uchwyt v. dt. ·nu 
k ..,.. lkll rol~ oo:lcrv,.,.aJ<il. w pcX'ZJl ntukmch p1tk 

T h. • 
:-l •które jednottk, 701:adają tu wyb tru uuSoll'lk-n.e 

il1 potraf'._ J>OłliCZYć ~ z trużwym myjletecm daJ-. • ę a e
niUP..amł. O. tak.ch nalt..żał Sofc.rates, który wyczuwllł bo
kolt fda)lnón) w ~ooh e Tu należy Jnw. ",.;tór)' -.-yczuv.: d 

av.·o,.ą IM-l'!P<lŚ!"cdn ą lą.czność z Uto·ą ww""chhC~IIta, OjCt'm• 
(..Jn l Ojc f'C jtdnu ,jcJteómy· ). lnn nit> rozum.ej"' H·l:;(l, 
Jwatat te alowa .r.a blui.n:crs.two 1 obu !~«azali na łm;t'ri-. 
T .. "k m ł;_,·niu.szo:n lud· «OIŚĆ zav.:dz;.ea.a n.czm rrn t• w i l"' l<' 
1 wlnn 11 et n:t wy o~<) ich .. objaw.t'n.a R.ada tl&rOd•)m 
kt(łr.vm z>~bra.kn·c prorokÓ\v1 

A lt• 1 on! łl.Yl\ d:z: i~·mi swoje~o w l'kU .1. je>go n:t.>d:>t!on!l. 
ło&c:nmi. Do t-ego ich myśH :z:ostal y nam przdo:azaru~· CJ.('i!O. 
l(roC w nlcdoekonale) rormic. zn:clu.z.t.:.lc:ont' pól..n!o)sz~-mi 
,tOOatkam'. tDk IA· m.amy nie t}":ko prawo. alu ob<lN !ilt•k 
kr)•tyczni'ao podc)k.a h~uioj;~. mn11i przeJM: pr ('~ OJ.:td rC'
zumu, tctt'lry mus\ -byt· najv.•)"l•zvm apra-.HI. t.nncm w spr~. 
wa eh rell&lł ~i~ rnoz<" i$tn:K iadn~ tramco. an1 dla roru
..,ll. arU .!:a surn;t>n;a kle , człow.C'ka prze.- ku 17.t'l\t. m ,Ja 
•~onalo»c. do Prłl'9o·dy! 

Na)krótu.y wyn.z rl'łi.a:oncg<l ł\\oatopog~du, un"'ka~,;o 
.• ~4 •·' e p!)\1-)"Ż.\tzy ·h w t .. k podaJ:~ tny ~ula W'J· 
'MRJBP • 

n J edtn Jtfil Bół! 
21 J edton t t~ sam j ftii czlo~;dc;! 
3) l•oJNinanl~ l)n:n ('ł'.IOWit'cUń§tWO~ :-J (łl · 'liO''S łJ( 

M ~ ludz,c odpu. TC'Zit ci 'w• w.ny1 

\\ y zna nlt: 
\\INt.ę \\ J~l)'lll'(O UOt a, Dudl< WO Nh'owiala, 
I''"U.">: C'hr""lltusa·C'złowlt'ka wlent' w t•,lowl('kll, 
\\ \tr7.t: \\ 7jedn<H.'~nle c.zllw. i ck~ 1 hubko~d x 1\oJ it m, 

./t~;ko wyr<~t. Ldt"')Oł;! J B. P. mok' 5lu±vć równit-* J otl\o : 
F>Jałv :kr?.yt wyra~tBj~cy z ziem i. czer .. vonej od krw .. a az~·~y. 

m "*llj"cy w bl~kity. Jako W)Taz mylłl )t7• 1. !)<'lllwlęcc
l •·t dl::~ d.. w duchu Chrystusowvm moito cd?w f'k 
ludzi(~ byl podn.e~::on.a. z n:zin zła do llCT.vtów do,lc').. 

nałoi-c 
P<"A·yiuc- ~.~.y-ra.ry pood;;~.j<t najotóln:.e.Sl.4 charakt"'rystyk-: 

'iw1atopos.l~u J. B P "..-,..macaM Tdnaic b !'tlu;o wy · • 
n a UUt acłnlen.a 

RellcUny '"""i.a\.oposląd Jednoty .Bnd Polsk~h. 
Rt: 11\~t h łac n•'~;:o rei i!aN!' - "&Yo" lf.ZYW81:) to t\·w.:~tny 

:;; :~.;:~~:n ~~ .... ~o~~~:~.-~~::.::: c-;0\~k~.n a~~~= 
.,. nauka bada liM1W.Ika .l:ycia, r.:ligia wy,ininia IC~ t~<~ po. 

mal(a ołiUn~tt JCgo oslatec:tny c~\ 
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l'ods .uwowt' 1 kmenty rcLg · to l"Tiow @'k Dol d\ WUJ.je-
mny ato1urwk, w dal.ej ."t~u:-.e~~: ~r!<)",\io;oka do bl~.ft!('h ca. 
łt-&O otoezo•nta.. co }e11l przedm.ote<rn t't)k rd gJnl"j ~i& pod 
ttaw e awe1 1 human:st)·c:rnt; taw n 11 z.a~n·ni.lmY od 
człov. ~a drot:~ humlln ,:-.-c n. X'ldchod~ ny :.!o poJ(C'.:& 
Boca 

("J.Iowif'k 
prU!4łtaw:.a s n.am _ •ico oraaninna. ,ktlnfN: rotnnb t.ll. 
~~<tórc motn• p(x!:r.f'l ć na d w~·· •łrlwa Cf'lG))' s ly r zyeme 

h· duc:bowt' S.ty !:zycznc tv ;ifOC' -~,- tht'łl'l., z~ w /.!> 
·,\')m onr;antł.ffiiC l}() a.ł duchowych na]! i\·_ m\·i 11 "' t.o 
pro~:<'-:!e wuyttrkun tw<Jrczt·, .dą<.-c .. i; do t'AorzC'n:n odltWU· 
nych J>OJI."Ć, d<'! i um łowan:c Ich. n.awc~ wbn·w cao: tycz
n)m 1nh'r()ll()m. Dalej dzie \\.''Ola. wn zde !!IUm l'Oil. uw l~ 

cz.ny ln.slynkt t:?lov.. i~.~a. siła prowadutC'n eo ku t('z,·tom 
dos.konałoSci. l oto JUi. ni(' g~r,.tk~ ziC'ffii. ::tll' W$Zl'l'hśw.o.t 
taje- a;t; cinh:n\ t•71ow!t•ka . w k~óry:l\ ·~~ on. oorat Wl~'J 
wyżywu. Ctłowi<-k ~!llWia 1ob:c pytanie: t:z:yrn7.l' jL"f>l w Z{'Ch 
św.{lt, ,<;•ckcuo Iworem przec:eż .}4!stem? C1:-r..-nte llil th· 
v."liZ .. lhtłw.ota .1• <.tl•m ja snm'? Cól. to wuys.tko ma UUI<:łY<'7 
Jak; s~M telo w-·~~-~trc:ego? Jakif' m0ojc ~.a.tcc:me przt>~na 
cz:cnle~ 

s ... to ~ul pytani& rdicijnf'. 
I'odsta'A'QW)'m ()kil~'Jj , ę 11: pytan.c. ~ak jest :z-asadn. 

uy •totunt'k .1 t l)"cznrch do -jł duchowych w cz.low1cku. 
bo tak m1.111 on 1111-z eh~'ba byt i .." .. \\ z.ml.w1e-ct. któr<"&o 
t;~ortm }c::u cdowu:o« 

:\lałf'ri.a a du<'h 
lJc~oi•Ko J('IZClC: Czlow_, kOWi do H~ ... b~· mócl UdO\\AlajqCO 

rozw.~7.ać to z.agadn:cnk. Nauka n:e- da)t! rn.m lu jcuc.r.e 
atanCh\~'ZC',l odpow; .. dz' Badaona zjawlika 1.1 f;zyc:~nyrh lłił 
tlu<":hOwH·h. c~lc n.c je t w stanit' o,<;l"ail (: 1ch wwjt>mnego 
o"tat<'('t.n<"fhl .st~unku. rojedyńc-zy naukowcy wypowiodaj~ 
1',1 tylko wo)fl mnteman'a. których jednaJ< n:{' moi:n.;~ rot 
cJą~o;at no1 noukę jako tlite:ą _ NJe dobrw czynił:ł 1.::. któny ata. 
•·.·~n;" tu murownnt' dogmaty i :->owoduj~ tym 4whtlopol-(lij
do o\-"t' pru pnAct pom.t">dzy różnym· obozami, 

M:;.l.,• do wyjdn:cnla tego trudnego zru:adn1en:a przyc;~;y. 
n,ą a!ę o~~.tall--cln:~ zdabycze naukow e. :t.:al)OCZII!tkOwan!! przez 
Curit :-ii<lodov.~ą. odkrywczyniE:- prumi~n:otwUrcz.Mcl matf'
' Ok:.zuJto t e, u- materia to w ~nc.e rU<:zy ł!lh' 'ł)ro. 
m en c A·omr mnter.1 merżna z.am:<'a;at na ~nl·rai~ , od
wrotn~•-

l o~ pojnw a a,ę zdan!e. Ze !ale 1-:1 . .d4tt pru~ 'lndtnc.·•'\. 
u.czynaj~ wlrowat- w .krąg. przez to) za.aęszcz.at- al~ 'l\\.'Onyt 
atomy. " w ma5:e przedstaW.ają ·~ nam 'ako stała ma
'"riL &:L1 n&tO:l .-ła\\.'I'IY ana:.eldt~ astronom. uwaza lnOł'ł:- ę 
za zakorttov.al)(o fale ene.rgi;, (y,--aves botlic-d 'UPI. ba ~rzy. 
p'.łuJe ~)·m ra1om charaktt'r duchowy' na1y·-~.·_. mat r ę ._.,.,._ 
ra~m ducha 

z drui.t') strony 1 t.jawlMa ducbowe nonł:j, I'I'Jwn:c-.i v.tHI 
•ruona a.l j('dno wi~ jest zbliżone do dt'Uł:ca:o Y oto ob. 
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•~m-ujemy u • eob1t, Jak oba te rodraje a::! l .łłl w naJ naJ
łc.s!cj rvorluane w proccrf" :f:~a. Jedne \\-pływaj"' na dr.J. 
t l tak l!t orun:kajq n&"-"1-3jftn. te n!"' ~ pr.z q, 

·o~.·adz;ć tu śc.Jiesco tOt.Sran!czen:a. S:anow1ą one zatem Ja;c-46 
•t'dność. C:r.y ta jQiinoM oznacz.a tabatnoU'!' Czy teł: rt~.-lko 
m.jśc:!lejst.e .-11\Ct.ł'D~t' w proC'(:JIC! F~m~~o, organ:cuu••o ży. 
c.a, t. zn. jcdnoAć? A:bo tct ... ą to m(ltł.c cnlkowicle odrebnc, 
tprzC'Ct'>'..ne p!erv: utA:L? 

!{otdz'my, 1~ mo1e n:a· poM"Wnla drora llOO'II~y tyml, 
wrl&et:aJqcym: .:ę na .. najem ~ądam'! malł'ria 1 ducb to 
"'117 rtalne. ,łOdne.Jc n!e apr2("CZR(", tylko odmlenne : prvctw. 
tt:~wne, podobn • Jak plus i. m.nus t;lłktryc:zno8c Jedno 

rac;e ma nrojc wł:lk:wośc . pra-...a. alt- na podt'aw e po.. 
"' now11ctwa d:!.iq do Jodnotc:: i tworz4 tf'i: w procesie tyCia 
ścisłą jednośl: oak np. woda. &kładająca a:E:- z dwóch p flt'· 
w!astkó·w. a po poł<t<"7.en.u ich Flanowląc:. nowy, jl'.rlnolty· 
twór. 

Użyjm!<· dal!17t>JtO t>odob:cń;;\wa nby wyraz:ć tę 1rudnq za 
pdk~: czlcrn·:t·k .Jrz< -l-·aw'a .:~ nam .Inko np. bankl'łQt, któ
rr jt>s1. jede-n, m. ,~wie -·trony, n:ero~lne- a cdnak 
toMa dajt• nny {'1

1
, 7.. Cdowi"'k Jet~ł Jf'dnośclą! 

A:t> ('Ói; sil!' dłlł'Jf', kttdy proc:~ h~l& UlUaje:? 
Je6!• banknot p. .-r m}·. c:zy :t:J.~:"" mpcłn'c j(' a .war 

tol-ć, ~Y s:u unl · •: ... my .zu:> ht t!? :"J!f'1 W:t.rl~ć tel;o ucho. 
wana jest w akarbiC' naradowymi Fl4nkno1 był wyr&zt'łn 
Wó<rtoścl ; warte~ po7.Q$.łaje-. ch~ wyrłlr. Jotl zo~tal 7-n~J~:ctO
ny. We w~l'echśwli·<- l' n:c g:n11ć nic mott•. A rnio.laby 1.gin-1ć 
taka pot~ga, Jaklt it>st pot~a ducha (·t.lowicka, p•nu_i~ca 

1ad wszystk'm: l łam.~ ! O!la .r.anowj wldc:wll -war1oU: <"1.1•) 
w1ek.&.! 
Ttj('mn.l~ą tcct Jl11 naa prapoez<łlt'k zvc.&. tajemn-·--1 .t:m,t•rt. 

lł~zy um;-'11 ree mo1e się tu obejść bez pojęc!a w:ec:zDolct. 
Ate gdi.ei t•n akal"b na::-odowy" d"a ducha cz.law.ek ,, -

W wyznan:u J, B. P. majduje 1!Q B!an!f': •. W'erzq w r.J~ 
dnoc;o;e!l.'p Cl'.low·~·"ka z Dng'em'' - l'lllt"':l'j: -~.-;cne: w r.ac-ho
'.1.1\nic duchowych m.;ągn:(!Ć c7.low.~ko. w Bogu. ducho-.wj 
c·ncr.A":l w:~zcchłwinla 

Dlanero 1 " jaki~o Bora "1en:ymy? 
Wy.soko u C1ło\l tle. rf'7.., :.ilt(" h~.e duchowt- je!l na:

łepszym łw:ad·'d~-em .. ~ : w 01'7'ooTOCiz.:e któ~j N-orr-m ict>t 
czlo•-:ek. istni~ m·.Lo~ :lyc::e dueh~ A U. ~litn:eje ono lam 
w n~e-koń~ \'!' wył$zej po.~tacl ntŁ u edow·eitll, lf'ii:O dG. 
wodem jest to. !c czlow:ek do?i<'r<l tnal• l1ką c-z:ąstkt: wuoch
hrata : )ego Ta)t-rf>n:cy po~ran osarn•1C i. poznać. Nie do
pl~ro od t'!z.łow.cka znczyna ...,;~ w pu~·rodt:e życ:c dllchow~, 
oW!IWm na odwrót, ct.lowie:.:: dOP.f"ro pov.·nlt dochodz~ do wy. 
~nkoRci :i:yc:a du··how~o wsz.echiw D.ta, k~<,•-e prtt>)llW'łiĆ 11!ę 
mii•J w jaic.;eji wn.-cbświadmoki 

C.zJo·o~.· e::Ca n eo było. a czyż v.1e1"-."Z.II v.nef"A...~'"'!at nie m'lił 
ły~a dudl~•ao ~ h adom'*· r.vo~jf Wszechłw3at bO
"·em pru<!'-\!! 'A' " .e ę nam n:e jakn be:dułlna :naszyna. 11!e 
r~cu) }łl.ko coi. ')'Wt'RO C1J(JV.ieJ:a n e bl:-jz (w obi"<'n<'J 
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po~to.Cl na z:,em 1 a wntcbiiwiat m'alby by~ po,cba..., otl_~ 
• .,..eJ •w:adomnł<:i' ("""'y.Łby w eQy "'· y o ~y-c n n.J. 
a alo \Witet? Przec fi zyde ob;awia 1:.ę ~ v,; t.)' ktm 
w v. 'ad ml:lkł w atnnach psych:cznyeb. duchow1i:h' 

V. imy z:a ?O taw~~: lH( matrrializmu o włM1.1lt'J. tyv.d 
ntateril. 

wec:uua Dal\0"&1 
~ko ~ fo:-ma n WIZhebłw • ęc w ti:OC e liVI' 
f'j 1twt ty W li tą. wrJtępu -cą. '"' ~,.m pottada.ch A ~-

ko tywa 0\\-.. a \1; U!Cbiw: ata :m1lti m: •wo,~.ą h: ado-
mołć M·~ m)' h&", d a 1 'C"': ha\wl-at mot my lOb e 
pn.ed:Jtaw i: tylko JakO jednoJ.C ~:,dz e \\'U) tko od W$;Q'Jt
k • o .)f'ltt 1:11 t.>tn l w erunc·c z uy mu.t byi .Q dnoc:o
rw. (E;n tf':nl. 

Ow'l S :lc: 1!! ~dn. nfl%wą Vrtyrodą. inni Pr.tWl'ln naj'<'' 
8'l-ym, :'\1a:e-r li-Ma tJo:ą \\łZY$tklego, a c;r.fow'ck rtoli..:llnv no. 
alem, Jt t to nkrd!t'·n.o najstarszc, zw.nzano z cabm ogro
m• tT'I my.śll i U<'l.UĆ. wcwn~trmych przc.źyć ludx.kc»c a przy 
t)'m wyrntaj.'\ct' na)ic:ilejszy stosunek czlow eka :r. w ''~
łw.alcm 

Rotne r..,lt&ic rótn:e Boga pojmują: dla ie<!nych DóJr on: d
ata w a •~Q ~'ko bez.01obo..,."Y AWolut, ,nru:" pojmUA G<> jako 
t>SOboT~ć a drud1y jako wuy~t)!:o ogam a}oleą. W'IQ"&tko 
pnenlka)trq 'W Uthołobov.-ośl!:. ~'loie na:jlep:.e2 byloby IK'hye 
lić &)OWJ pncd n~łl$lftą Tajemn c;a w Ptlo.ym uuano'l'lla.. 
n·a m lcun u albo tat podać ota'k nerokle okrdlcn.a. by 
w nJch ka.tdr mbi:ł pom:ełt:ć tOA·o~ poi(-c" o o BOJU W;rkre • 
ae.m BoJa byloby tu n'eja"rto kolo o n tskoAcu:l od!ecłvm 
obwodll<' ldt'c dlatea:o każdy punkt jest w liro~u. 

BóJ to :najpł'lnld~za Rz~-wi~to-tł·Pta~da! 
B61 to S"ladomoil· "~Mwlata a prr.ez to Jt'IO J~dno..~·. 
IJ611' to kh.•a naJwyuzeJ D~konalo&cł, zrcaJJ.z.owana we 

\IIIU hA\\"!t-e!t, do~konal)•m, ja i< calo:4(·, r('alitu.)Qca • !li 
w Cl.!ow .Ntu. 
~a jrdnl'j'z ŚW.11tytl 1.ltożytn• IJO Egiptu zmt.j-t-.Jk .1,~ prze

pJc:kny nap!.s: .. Co było, jest J ~'lit", tvm Jtsttm. S7.<tt 
mn'ch n kt ń!t odsłunJ_ 0\\0<:Cm mym lońcl."'. 7. peJn,·l 
h J RU'C'1 .. vv; ośc, kady b:cr-.te to, co wz.~ć ~łt w •t11nlr 
Nl\lt•łv i<'dnak t arat .St~ ogarnąć jak najw;~cj calołt. Pra. 
wda jt t ~;:1, e ma m ony ob!k:;r. lm Jc:t.Oii wyieJ &ię 
v:m MI tym auril:'' m\ •.v:dnokrąc. tym bllteJ jut Pra 
wd\'-noc• • 

'l•łtriallsł& Witlz y k<> w d1 aln;a, zm.)"flam. doł--A· od 
czaliU~ ('ZlłStkę, Jedru! stronę Wn.echbrtu 

ldull.ta ..-.··d.zl tytko dachową stronę R1.4:Cl')~Jio.ki -
J)f'wn:c naj 'totn:eJ~. ale rlośw:adcu n.ą. materialna •lro
n a Bylu ·ett tówn!c,i; l'ZCC'l.yw.stą.. a n:e tylkn poz.or la nM

- złu•h-_(·ni• m. 
Panteb.m (od pan - w~V:y:;.lł<o theo• - Bót) utotnm;a 

jtdM 1 dru&l móv•::; natt~ra czy h Bóc:. 
R6i.nt' ortodok~y,łtle re licie na~om:ast ?fZrt' -.v~IIWlllJ" du. 
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( ·, 11.::1\cril Do"a :;WU:ltu ,ta:<to 1"a wprollt prnct.nt• wal-
ti'!Ce ze b11 piPrwichl~l. 

llnlłar:t-z.m nrotomias~ an. nit' Jto:i:iam ... !;~h •• z. mat~ d4. 
z w.dz. . .::nym wuech.ś>.\. ·• Tl (jak to <.'Zyt\ panlr!Dn}. 

i1 n. U'.\ .u ,1 j@dl'lt'&O drus.if'.;O lA 'Pf'Zt'Cli\()>;C, OW ,., m 
JXI,!I<Uit• m.oh r;c: : dueha jako dwl,. odmlen n~ ,tronv JNine
ltO Jłytu, podobnie jak pojmuje p:lowiC'ka jł'ko )edn0...t obja. 
\\ 11 s E' w • fizycuwn du<"h •wym i.y · u Bótl: h· Du-

ata. kn alem 
.,Wit"nt" w Je<hn~ro Bota. l)'leha \\"UI"Ch!t"ial~&" 

Spór o -prymat, pl~rwbt:il!ltv.'o materialnych czr ducho
W)eh ~awi~~ok '.\j1.~chtwiatn j('~· 111 n'eb1otny. Jdl mater:a 
-na b~'t iródlt-m Cuchowych zjawsak, to one mw'.aly T w u 
fródłowo b;.·t w n:e Jeśli W na od"-rót to .matł"r!alnołć' 
ll•W~Ll· mua1dh1 być w lon(' (hchn. inłlt'?'ej !<·•Ino z drurit'j.(O 
n v magloby JOw.staw.lt. 

JC»l stan l'fl1Y na 41tano·.10isku materia' zmu. ·o ',\ n· •ico 
tęb:l' 'c; nam '.1.')·dawało !Tl4ttenalrh (bo d~lj:h jest Jaką~ 
putmat r alną • ląl. Jt Jri' s1anłemy na atu no" :;;ku .et. alil.
nm, to w~z~ alko ~dz.c nam ~.(' w~-dawlll<'o duchow~. ~koro 
n101t·l :a j(."j-.1 WVI'fll.t'm dw·hil . Ob~ !WlliCz.lłj!iCC ~ię ft\Ą ąlópO· 
&IOłcły ~ą otlateezn:• pogodzow 

Vn.tarfln\ atojąc na · <me,,.,- o~.u , ~noł( uwa.ta rn~~•t-
r ę t.'1 leon e<:zną podsta ,ę dr.;alt~lno.;cJ dudla nic , ul.łtpla 
Jldnak BocD w mptcr!L w~ w!dt.ialn~·m w:<z<.·ch~w!e-c;(", 
O"'- em Bo~ta pojmuj .idicO i!tOię, nil,)l(l~b~tZ<I trdil·. a w! 

• ,Jt!alny wszt·ch.i\l-·: a' it~ko z my ohja ·.1 ~ t·w.d - łl.ln •go. 
J"odobn.ot •t«ną wart~ :z1 lta ~ano~ ~o i, c,!u 
thQ'o~.C 

Bói wu:ptko c'łbtiJmU.h·. por.a Nim n:c ma nic w.t:<.-tj~ ale 
z drug:ej 1trony wszy~tko stwo~Cnie ma do J>E'W~JO sto
prun '"·11; od~ny byt, ... wo}e odmie-rn~ prawa Zwlasttz.a 
człov. .ek. :lQ6 ada wz.a:f;'dn'o> v.-oln._ wolę na którt-) edyn:1• 

t.pn.o:•ć I"'oUla J)OJ«ie C!IYk .. :Jb~ mująeej Ctłow ek11 Bag.:~ 
t·lvki r~l!gl,nt'j. 

Etyka reUtljna. 
Wychodz!rn) od tlO\' !eka i \\'łkllru.Jern Je;;o t n: 
Sumienie tn et:rnny irntynkl t·dowleka. prący 10 ku 

t;7CtYIOm de k.malof.n In.stynk1 bo )<'st on wrodzony 
CLIOWil'kow n n:c I'!W1:nic d":;>:t•ro W}'Prilt'OW8ny. Q;lyby 
n c byto po.c1 · .1 o~.·y do rozwo ~\,vczneiF njJ:d\· ni<' 
I'OZ'o' nęło a.~ poezac c- t''\'t:l~• 

G:a w 1-Zltt-hY'- adrby n<' b) lo um~·:~łu. to mo&;lby~my 
c ~<>l' w n.t 5kończonoi;C, 1.an m by s:~ n tomy ułoivły w gr._, 
1 J.<!.częły ar•ć w szachy~ Tak 1amo dl':.l&o mUil~libyicmy c~
kiiC. a-.l:by ~ atomów wn lo·,o, al n·~nyJac.ela l pon'ix!;t 
nav. ... ~.ert dla n:e1o' 

Jl \ s.la. klura 1o PQt:-.11 .. sJa ducha. &lla 1wnieni1. a źró
tllo jt·j w odwiecznym 7.:lłoit>n:U ls.tn :eni n.. w Bogu. Tu lt>i'. 
\lko .no:i.c' być prapOCt41f''~ tsta:,· m:y-ślQC~J z t"IVt''lnvm wy 

C&' l( tm J8k' jHt czlow k' 



J .. k Kli,.OOko C'lyczn, uj~e są Pothtawy duchowt· c-z1o-
Wif'1ca. wldz.:my z lt'~O, te obok dodatnich .f. łl zna,duJa ~;~ 
w o.lo"lt'ku 1ily ujemne i dana mu jt'~t wql('dnle wolna 
wola, aby mólł .sam tworzyt ~"'"Ił przyszłołć. 

Czl:)·~ .c nk JC' t tu,; dobry an: :U~·- ale·~ w nim :łonno. 
Ił<: do drthJ • o : do złe«:o. Gd)"by byJy tylko dobre- nJo
w .. .r OIUI:.:t.l t'zyn!l- dobne. "'"'te-dy czlowiłl'k n~ bytby '14~
l)'m ezłOWIC!'k.CTn . 

.'\b '"'Ufn.e woln~ -.,·olę mó;;:lby człO\t eok m.eć 1dybv am 
1 00 e 1twor z.yl 1 był nk'przcby:ym1 przf.'1)Uclaml odgro
l.oony >d otoC'zll;'n~a a.to w.Lg:~nit• -~olną wolę czJowl('k Jeo

dnak l)( t-łiJ)rlt."Cm:eo :;»osi•da. l ~na <teł ~t konltczną. do po
.:~l"l..-4 t'1Ycztlt'IO dtJalan·a. 

f.tyka un a.n·zmu je-51 ctyil:ą v.7.ł:l~n-t• ·.\O,nł'Co czJn"., f'Ka 
który oor-my poH('pOwaniCI ma w ~obił' tlmym. JO.nl' mu 
v. v1 . n·m p.:l nl-!dkil'm rzec1.y. a b~· j(' rozw.Jal do <;OrHZ w~? 

.-:ej lo~!l::on;~to•c'. korzystając oclyw:~<:i(' 1 7. drnlwlad('l~l\ 
~onych. Tn •<wiadomość w~:u:~z~C' m:1 7.t·6<t io o t;tror.t>m \<'l 
t t~·k· HOK-1 , tiHWi\ Sil~ wszecMwlat:. . 

Ale 1k' 1 \,\'łll p~odzJ(: l.,jawisko dł'rpienl a • ól'fi:o tyh• 
;, .•t W '-YC c-dow:<'ka i w prz)Todz.e"~! 

Ci('f'1)~cnip w pewnej mierze ie.st konłettnOtoc~ i) d &: ono 
i('it cx·hroll4 !)"da. Gdyby o..:;:en nic- pa!.. l ..ipallt by •lę mo 
l:łn <.·o~~ł~ C!alo. - Dop;cro na Lit> c·CC"])i('n:a. rnotemy odezu· 
"'"ac rł!dc::IU- &~ v.-uu .. z.cn byłoby zu.pełn.eo bubar..-.ne na
ue tyCie- C;.t>rp·rn.e jf',.t na<::tę-p,•\\-.:n n.todolkonałośt:. 
ntw~y ł 51~> z·.\.ązc1nł'j z razam1 z:wlaszcu pocf.lttko. 
wym., rozwoju w 7-f'cM·N.a\ 1ako cal~ Jftt d<)lkonaloid4 
po~)-ńC.U> Jt&o c-u;śc-1 r.atom;ast uJ-eoraj, pr:tl'Obratt"nlom. 
f(lzwoJ(Iw :r 1•1[u ch\\::•>w~m: nied<l<!konałOti(o•am, ł w\·ruka-· 
i ilCytTl •t~d c cq)"cn:cm. l ctłnwit'k dc:o 01)\\")' \\\OT nn łonie 
\\-U.Cchśw·oto nit-' slanow. tu W)"jąt~~:u. Jest n.t• do pomyKle
nia l by czl"'W.l>k od razu wcho'i.d w I.Y'Cff> t·;olkowicit• 
d, «<•nnlv PoPC:In;ont· blęd;..- , ,.JY.)wodown~c tym ('iert~ole
n:c- t'ł dla- .-1.!->w.cka ~<L--kolą. - Nie moina td Ho~n winić 
~~ {'l<·n>wnla, ~powodownn r- św:adomym i bl~dam cdowic-koa 
zboc1.l•n!w111 ln ltm y, nienaturalnosc:aml , nnhgarnl , 1cn 
t~IWI"'T\, z.u~.tdb<miem. Z usun· ~:.:c:t-m 't a-o w '/.)'ll l k 4'1l0 <:O naJ. 
mniej polowit nntzeio c:<'J·p:(·n ia mw1łłhł>y 7nlkruu'· 
C~! u v.-llknz:uje s:(; na C ~<'rp t·n P 1'1..-,0<l!lW;~t'\o u n,._ 

.... -mnPgo stv.-ortt>n a nieubłal{arq -.~·'-1\k~ o bv& . tw.1 ~dzJ s-<: 
iP ~d\i>Y Bó« ib)"ł :StOI' etyctnl to n:e do)'Jłc łby do ca
k:ch Z,~& ·AC. k Walka o byt 1""1 :k:Al.., ~u-..ąun.a z; 11adzwy 
Cl-BJn~ rozroJ~ZOłc" w naturze a to ~dnak ;t~1 Dieodzov. 
knn ce~ Ił przyrod>~ mu,;J ·u być ;~rz~&o!C>wa~ na 
mor: w łc. :k~o~1al r-1' -< óre- m~b·bv Z<lllroz:it wyn.Lsn:~:t·n'em 
IO.tU:\Ku 2. tlJ.d%\VYt!.aJną rozrodczOJic-1!1 w parze mwl iłl' 

z z !l tea:o. co Jest n<~ dm arem C er.p eon e tu pov.~ta 
ąc do ptwnr.&o stopnia wyrówn.ywunt• radok1~ płod

n!.ll.kt :'l.eo n•:tV:y tt l. z.apom:nai·. że obok walki o byt ~stniCJe 
n.umiernlc dużo radosnej współpracy w przyrOJ<.k!". tak ie 
.i:\· e Olt' ł}'liw n!e g:n:~. <l iC m1.\\ ja 11~ cor<~l. bard ł'~. 
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Cr~y wierzyl: w Atl&nke (ł·'1.tum), KonleeznoM:, ktO~J 
• bol01\11.1~ mus~ podteaa~ Waku.allśmy na kil.k.a objaw6 ... • 
tak ' K J. eanok , a ktn «'Jłll &. pewnołclll 1 !nne, których 
1ny, krót~o"A·r.oe:zn e mott-my uehwy · ć . zrozu:nlcł ~:r. 
uao ~e mGtDa wydać b!:.'utronnc&o "'d-.1 o cało4c z.)aw\M 
c: r,~n.a i winy za n: 

K'ln c. zn~' - n:c m~r Jl5t pn. c~ ośc~en:owi w r 
ar.ć ; kto to zrozum:c, 1t:n n:e prz krri'l.ł wprawdz.ic c , 
p!ł"l\ a, lllc przekroili! ;ego \rl\~ktno~i·, w naj\l.")'żucJ .terze 
duch11, m.mo c ·rp:enin, i~ln!C'j1• n lo ' mw:ct:a. ale harmc.nla 
l n. .q Jys onan.~t'. al~ n be mył ne - wszcch~w nt nic 
ł)łlco ··~ n.:c waU. a!o n:cu •annlo płyn. • prz.czcń fala C!4Ail 
•)dna w njąeeco li:~ życ a. Hul·z.y ual łe ja:< orkan. pldu ... 
ucho 1\ajJUbt In: j3zym ode D em. zagrani n.:eraz dyQO
n ~m dotldtv.·:vm. a! &o znóv.· rozw.~ pt>ln·~ u~ 
tym w~ u""·ydatn. :--:c plakat- nam. ale- podz.'•1ał: 1 
dowat • ę-. t Cu tc&o zespołu my nalcż)'fflY : t'.\ v 
z n "1'1 f~ m<ająe pe'tl>'nO ud-anlł' do spełnienia. 

Eh( 1.ne udanie o~a.alntnla drrplenl& do naJkonlec:znfeJ ... 
.,u«o minimum, 'Jgran'cztn.a tak u a1c0 samego, 'ak u bU 
t.n eh. 00 w prz:trodzic ,.Ojciec ffi(Jj pracuje łli: :pot~d JR 
priiC~LjQ", mów! J(>z:uJ (Jan 5. w, 17), ujmując w tł' t lowu 
..-l'.danlt' M.yki rcll~jneJ. 

T n.- :>u ie<'ka, mattrialibh'ttna ctyoka ujmUJt' v. IT.VItko 
z. rnatc'r1 ni!Jfl, a:O$}\Od:orczc&o ~unktu w!dzcn:a, .nr» t. wy~ 
bitny charakte-r czasowo«-!. boć pneelet wsz~-stko ~ońav 
•~ 1u Oflltatecm:e w n'ebyc!e l :łw ccka ('(yka 1t'st pol.ne-

... !d•·c!~m·)n:r. ~~e~~~:~ea~~~~~~~ c~~._ 
czlow ek:a, a nie- cudac:tOC!iu . ..6w1ę&a:o , który mw, s, 

lat- cuda fnawet poza grobem!), umartw:ać ~·~ zamykać 
prud łw!a.tE>m :~p. J. B. P. takich ,oł:ł.aci n~e wre-~. 
A·uje. nM:Ilr" prav.-dy jl:'łt W:ytt"CU\C8Ć W życ:u!"- O!O zd ~ 
n!c Prtypkov.~~<:ego. Jdórf'mu wlf"''n! zawszE> byl: 1:1 
Drac!a. 

C.zJowiełl:ow re-::>t:jncmu jf'dnuk n\r- W)":ltarcly sarnil łw ·
lka E!IYI<n Jej ramy ~;4 7.A oh1.~l'e dlA ducha człow!t'ka. kt6r~· 
m) l , (: .. >łE'"I1\ "wo m s:uo w dalelk:e WlEki . stwor:r:ył 
pojęcle w!CC'Uioici.. !.Wna by uiyt grv słów, n·e pr yp 
.iQC im etymoJ.otr.cz.neco macnn · nlowt~k to nolo "1~ 
k6w. 7. elefru'l'\~ów hlt:ata .aDOf1[an:czncao poprzez cudov.-ny 
łw at roll nny. z taj(mlnlcn·ICh mrok&·..,, inst;tnktu fwlata. 
tw erzcccao \ntaje cllow1.•. u,\w'.adam!a sob:e swój prapo. 
cuatck l ruel)!'V'poarc;e narzuca mu ~Ie myil. ż~ jeat 7rzez.na. 
czony dl) c:ul{oś W)'!Sze&O. Stworu. d~ najwytsv-j doako~ 
•utlołci etycznej. ')CZCk·..rje ldł"Ołu, urz:t e:o:yw:stn:ają~&o \d(·f! 
D1:wrw obJawy jak bły><kaw~ca 01\.w. l•tlaj~ mu drosc<::, to 
rn~wu (•hrnury nietx'wno,Ci mu v.~s~y~<~ko przesłonią. Al nu 
pod•tawia v.'lllkan:a w ł(lqb 141h>' y r?I"CZY dojdz:e do m oc. 
nt&o pr7:tk<ma.nia. ż<> na dn:c wsz} tk;~Ro leiy ):!: lęboki acns 
tyCiM, które ;~ n:c moi.<' lltoń<:"L)~ v.· n·cby6e. ale ma ja-
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k-~ wy7.•7~ pr7\•7nacu>nic. Tak POWII&Je wiara,, która nJe 
j(-111 prz:yJmowonJ~ pewDych formuł. ale optymtatyem~ 
ctTM4 POSt&w~ wob~ tycia. aby o~i.llgn~ć if'Jo ost&ł«mJ' 
cd - wntdutronq doskonałość. 

Wyral.l my to Jut przed tym w ilowach: ,W!t~z:e- w zje. 
dDOCunic człoW:e):a z Boa:lem·•. W:er~ w uchowan·e du. 
dlow)'Ch c..un·('t: ł:"złow!Pka w Boru. duehov.<'J ener&LI 
wsz«hłw:ata. W Ja.k.ltJ postaci? Jako ludr t rfł aU ni ma
my odwact pow!edz:eć - nie wipmy! N c Jtaw!amy tu 
murowanył:"h doamo.t6w. okrrilntących dokłacin e WP)'Itko, 
co • t na .drua:m św:ec'e' dzif'jf'. Chcemy spt•łn't oho~ ~t
uk rwóJ. a rc.-T.tę 5p0kojnie zostawiamy Boau, SprawledU
wnolc 1 '\f lo§cl, wyłączn)ą«j strachy wif'czncao pot®!cn'n 

Jtzue z:bawh•nip wl(!(:zn~;> o.yn!ł ta.lf'żnym od 7bawl<'nln 
~ołcc7ncao i <llateao temu chct>my po!w:ęc:it ca łĄ uwagę 
W tym J:ydu mu~t nłiStąpić zbl:tcn!f' do Doga przez :ł:yctc 
c tyct.''H'. jt-iH o~tutecrny cel ma być o~hu::ni~ty. 

Arlua uczył, r.l:c Jczus był nadTWyczajnym c:i'low'rktem. 
który Zll zu•łllłfl ",...ole ~o~tał podn:€'S!ony do !Zodnokl Hoga, 
.iC't :O·dnak n!eo ró\\-nej, ale podobncj Bocu !stol:'l 

Neoarlanl&m - un:tar yzm uczy: człow!eok jeJt ntezwy. 
klym •twornn!Pm. które pnez ?raC!) ducha SW<'łO m<"~te 
dć•llln't ubóst,.·tcnla. tzn_ mote UUf'C"tY\'o<stn!t w a<>b~e po. 
dob!f'ń91wo bote: n!e będr..:e Jednak Bot!eom. wbrew temu. 
co tw'f'rdf.4 nlekt6n:y, te n:e ma Boea a Bń«"!tm jet łam 
tlłoW:ek 

I rno..-.-u powtJłat •'~ tu tnł'lżemy na Juusa N'e zamyk11 
on oczu pru-d uj('mnymi objawam: :s•oty C7ł<lw:eka, lkl~ 
Jesz('Z mocn!('j podkr".Ua na n:ejednym m_~l;tcu (Jnn 10 . 
..,_ 3i Mat, ~- w. 48) doda.tn'e ~trony wie-rzy w c-złowiek~ 
ł w Jł'lt'o tw·cna.n<~, prrv'ZioAf. Za1no.c-zonC' to leat 1 w na
stvm wyznnnlu: ,.Pru~ Chr~:stun-CUowlł'kS. włł'n:t w czlo. 
wieka!" J ct.u" wit"r'ZY, 2c i ludzkOOt cała trR:o ubóatwicnia 
dotlll!Pi, w lf'IO"\•tacl . .Kr6l('stwa Boi('iO" na 7.lł'rnl. co nasze 
wy7.nan!t> wyrętn w !ło.wnch: .,Wien:ę w zjedno(l?tnle hula 
k()łł'i s Dorlt·m!" 

l to jc~t wlc.~n'l:' (•tycznym 1adon!C'm rf'lfltljneo~~:o ezło
·wiekn, by h~ wlrUI:!ł :d~ urwrzyw·!'ltntł W·cnyrny, :ł:e 
krwawiący • !~ dziś ~t:lob z\f"rf\Sk:. 7. lud1~1tośe!~ Ctllfl ba caltt 
pnyrod~~o mo:ł:~ bvł POdnies·ony do wyi~·n doskonnlułcl prz~z 
pra~ ducha Jud~:ctto. ?f7~z pośw'ec-on·(' t!~ dla w1eolk"e-j 
Ide!. ('Z"f'ltn "\·mbolem je$l knvt Chr~·.stwnwy (p, naue go. 
dlol. Wic nynw, V• w tej hr:etlant1 pn::ysdoki btdą mieJ 
w Jalc'~ił posta('j, ud:r.itlł ct eo nad Jej urz~ywl.-!nlt>n:t-m 
pn.co\1.'111 1 Al~ .tut l 'u r.ag-rodą !ch jest. radoan• pottuc-'t> 
"Pf'tn'an"lo oboW:-'1.ku 

W;trzymy, te n'Hm:~rtclny dU<::h ludtk: n't- btdz'c m:al 
krt"JU naw•t '\\1edy. k:~y l!.!ę ~końc-zy orran'c:me :ł:yc!e r.a 
glob:e z.Jrmtkłm_ Bt:dz!e on 7XIoL"'y s:~gn~t nawt\ daleJ. 
Wu.ak Jut dtlA otwierają s'~ prz~d ezłowll'klcm kosm:cwe 
dale. Etyka rt-11c!Jna m,a tehnic:-~'p wle-cznołc· Tchnienie to 
mo 7. ducha Chr~t1.110wego. 



Tym samym przecbodUmy do ok~le:nla sweao ttoauoku 
do pottael Jezusa. 

!ilano'o\"bko ~- B . P, wobee Poata.ci J ezusa 

Uv..U...my Jer.1sa za PQ~ta~ h'atoryCl'ną, bo :11~h · tkt ;ak 
~hrt . Hilliwo ffi\.l~'ał m·~ on<:z~tlr-k swój w tak •ryr.n.o:l~ 
n•J ,ostacl, Jako n:lł był wlalin'o Jezus. Poatt~ć tę jt'dn'\k 
otoczon') <.~.·net oo s~·Ncl c.ttlvm IZ('fl ;('t>m legen--L tłł~ f t> 
jut w Nowym Tf:>.stamcnctr rob: Jezus wratcn:l'! po.o~tac1 m! 
t)'C11'1Pj. Na ncz~.;*c'e :r.achowo.ly tlt tu Jedna'< wyr~7nt> ł'n1y 
Jezwa h:storycmego, po$\1\C:! (b]t>ko p:ękniejsz~l n!t •)W:'l 

mltycr.na, która o:e jc-st 11n Bo~t!rm an człowiekiem. 
Jc:tuR n!1dy s:t: Bo~rm n e ctyn'ł. choć mocno podkrc· 

łltll łi~ÓJ ,u:orytct APQ~toł P otr uznaje u za Chryttułl. 
:\'1 osjaua. a~e n'e za Bos;a Dla J. B p_ Jnus jnt Cllry. 
~;hlJtm, ni mnkJ ni 'o\ięctj! U:tnajac JeZU5a u Chrys Ula, 
J . B P_ uwata s·ę 7a tPQI..cmok chnekiJ&ń~ką Oimaw O• 
!lłcych Jej tego prav.a z:apy1u_w J. B. P .. cty nuv.·an1e Je. 
I'UIIl &c.em n'e w~·lącza natywan·, 1o ChrystuS<'m 1 okr~ 
łl•n a C'hri!'Mc'Jań~k:'? A'bo Ch~y~tus, albo 861_1;, jt":!no wy. 
łąCl':A dm('e>! J. R. P. podc-twd:r:j do po11tacl Jr,usa 
u atanow:,ka -r~ltg!jncgo, u uanow:J>k& gł~okleJ w:a· 
ry w Hou. który ('7lowlckowt dAl nl~ tylko wl•·lkle 
<lory ducha. ale daJe t t't w!C'Ikle postaci, kt6re ludtkn&ct 
wlklltl.ll'i nowe dro~i rozwtn~ .... -szy w 11ob:e dary duC"h& do 
n11dzWTnajnt'!!o nał l n·a W prn·rodz'e jakt)v n'~w z aJ. 
n:1 • ł"' k'~rowane, powstaJ, nowe aalunh::. ~Tak zjaw!a lill 
W h!storłl lrrns - Nowy ('dowlek. dar O?a!Pn"ic: b tąj 
prz & ellowieka $lwarzaj~tf'J w dt.ejaeh ludz.kołci coł no.. 
wero. 

J B P w:uwa z :;:MUlaci ~eruiC:'~J owe m~tmnr, pl.t-
o e St:! ob~!onk'. nie l>llrtJ l<' t na lł'go c:ta!lowt ·' 1 • 
wMcl, ale prTy)muje .\eRo v.lt-ctnotrwałe wartości, zwlancła 
owq p 7E'P'ekną w:zję czlow't-crf'ń!lws. którą on 7ret.li70o
wol t11k w~pan:a!c w J;wym w!tlklm !yc:u i w ewej boha
\f>r~k:t'j !mierci. 
7.wl~ ten dla dz'~ll'jn(') epoki ł:tal.e ~;tę Jf'tUI po~tac!!l 

tym bl!U.zl\, fe wy~tedł llpołr6d ~)!'ACuf.flcf'R:o ludu. ~;a·n crło 
w· k pracy a przy tvm w elk'tj, .WVlwoleńH:ej l(,łe'. bolnwy 
eharaktf'l". :który n·e 'W<Ih~ł •'t tnlc!Ć JWf'llłO c'ala «rv.~ nil 
at ~ dz Cjów rlla rlobra czlo~C'ka. Tu jełt ~ W:tctJ n!l 
u~actv·tnY" s:Cąd'nold. •'• odnw•ny od he' a Budha. w cc-J 
n·t w·~lkl my!l:~el. t lozot Sokrate1. um:era,jący r{I~A--nle-1 
u. dE>ę, przrł~QY jt"dnak raruoj fi101•otom_ Do 1e10 n'e 
na.ual on Pril t. '7mu. ba «a tal raz zlołyt na ofare curnc.CIJ 
kOlni!&.. n:ejako na odcz('l)nt!' panu1.ą.cyrn przesądom. Jezus 
w dJ.:!C'le rł'formy swo.jej dr'e rlo a11mvch podstaw, do po
!~ n-Jla:l,nych. rozstrzy;ającyC'h o ealoksztalcle tycio. Ola 
~t'JI:O tf'ł zaważył w hlttor!! daleko wlc:cf'j n'i Sokrłltf'J;, 
11 znn.c-1:rn'e jcgo jeszcze bord:z'f'l wzrośnie w m!a~ trOtl.l
m~f':lla btot_\· J~o naukt 1 ott~łitn'e;c!a się z jej 7n:t'klltlłł. 
Ct'ń o r.wlaszcza % kapłańsk.t"ZO tlumaczen:a jego hm''·rl"i 

"' 



Smlerć J~u.rową po~t apott.oł Paweł jako oku,, złoton)" 
Bocu ra 1rz~ch p'erworodny. jako oł1arę ubłagatną Zl gne. 
<'hY łw ata a Jezu~a pojął jako baranka o!.arnego. Te poję. 
c·a dostały t:ę potem ~owo l do ~w.tnge!.~. a kołc'~ 
pGL:l ejny począł naw~! powa.nać t~ of arę w rnny 1 ko
munii, kt.61't"j u~·ztostn'cy !llaJ4 dos•epować odpuszczenia rru. 
ch6w. Tymczas~ Jezus u:"·: .,Odpuść nam naszl;" w·nr, 
;wko l my odpuszczamy n.anym winowaji'Om"; .. jMl\ wr 
n:e od,utcic:<' wam n:e b~d:c"c odpu zcrono"; ,.błoloJ<Ia
wlcn: m:loslern:, albowiem on~ młłns't>rd1.:a dosląp<t!''. Do 
KrólNtwa .swego przyJm l' lyth, którzy .. chleb podali la • 
.kn!icf',nu 1 kUb<O'k wody .p:<agni\C<'nl\1. ehoćby nawc-t n ~e 
zna i jero mlcnra (1\lat. ~. w. 401, czy 1 Jt>zus odpuszczcn ' 
1 pojednan:e z Bot::: e-m czyn: M}wvratnlej zaleine n c o. l 
c :rcmon'alu, ale od ezłow!~ct@łlttwa 1 rozc1ąu je na c:~.l'-t 
lud~oić. n'c tylko na chrzt>łc J ńttwo! ,.PoJri\Jianle pne~ 
cdo" leł'.t('it. .. two!", brun: houiG J. D. P. Bądź nto ..... e. 
k:MU a B~ l ludzie odpU!Z~ Ci twe W:ny! 

Etyn:na Idea Boga.Ojca, M łołc:l l Sprawiedliwoicl, wylo\
CUI okruc:tr\stwo, które tąda krw!, 1 to n!ew1nneJ, aby m6e 
w:nnym prz.<'"baczyć! • 
Smierć JNI\~ową tym n: t' mn!cJ J. B. P. ceni n!ezmltml~ 

wysokt., lf'dnak nie loko ot!nre ubłagalną, kapłański\. 
ow~~t>m jAko ofi~rę m'łośc\., którą Jezus przyp1ecz~towol 
•w()J wzn!ody Tcstamt'nt m'loścl Jct.t to śm!cr~ bohatl'rl, 
który r.alnąl w boju z zaeofan!cm klerykalizmu o wolnoś~ 
du<:hOW'ł ludzko~ci! Jezus Jen n:t odku,:cielem. ale Zba. 
w'c'clt-m .• który w.skazal ludz.ko.t.cl drot~t: do z:ba'\\-:•m!a pz ez •w• nauk~ 1 przt'z swóJ krzy!. 

Odrruc:~.ltac Id~ kaplań!.ki.,j of ary JeZWJa. J. B. P. od· 
nuN' Id Ide( ka.płana·oflt.rnlka, połnKtn'łca pom'~·(hy Jl<l._ 
G:l'm l c:łow"ek"em. k~óry w mvłl nauk! Jl'7.US'(lwej mn bM. 
po~rl:'dnl dosrt:'P do .,O;c::a". Ph!t7• bn· .llł teołodl'v. którzy 
boda1!!; Z1Rwi~ka życia rrl.gtJn••l!"o l lq rlo!!cic-Jam: Słowa, Ale 
;rnllo.dn~c7o nahożrńs•wo w .T, n P. mn:tc. odpra.w:ć kaMy r('• 
hst'jny C710wlek. mę.l.c"1:yznn czy kobictn. 

J. B. P. n1c m:.naJe prawa klf"nl do odpuszC7.anla ITZ~chów 
cudl)'<'h. Duchowny mroi:l.' o 'pu'ł:"t ltn:t>C'h tylko swoJI"mu 
w1nowa}cy ( .. naszym winowajcom"). 'ok może dB:rowoć dhi 
t)!kr. JWOj!"''"lU. a n· e cu·:b 'f11'.l cHużnłko•,~o·· 1 ,.Cobvśc·e roz.. 

\\ l•utll na z.'em bt;or:iz·e :rotW!•nn"' l "' n eb:e~:ech'' - od
nOł s:~ do W$Z}I<Jt ch wk!r~oeh. kt(lf'lY ma;ą :lrawo, ba 
c 00\\1~t ok pn!'b.acrać. ; ('Q łudz (' m edzy łobą rolw ~tła. to 
n'~ przychodE! l prutd .,boty sąd''. Spowledi ,ow:nna być 
aokonywana pr~ tym, wobf'c k!Ór<'JO s:q z.~trzeuylo. J~.•t 
on• po prosiu przyzm.m:cm ~~~ do winy wobec poszkodo-
w&nl'IO. pOII\CZona z napt·awą Totf'i jedynie mofc Pos':~df!ć 
etycz.ną wartość 1 m:eć zngczenlc PI"IZod Bogiem. Wu.r-tko 
!nn@ je1t onultlwanlem słcb~c ~ drut!ch, a obowląz.kowa 
spow"f"tU przed kapłanem jrdną z najw:~szych 011t0l 
klerykalizmu. J. B. P. n:e odn:w:a pori!d w .sprawach sum!e. 
n~a. lecz moie :ch udz:elaC n~e tYlko duchov.'lly, atc kllt.dJ" 
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ud'Jchow1ony dołw:adczony w *:)rawach życ:o~oych. ~ty. 
ctmr cztow~'< . .a:odny Ulufan:a. Jeśli m't n:.c rozgrzeszy •u
m!tnl& moJe, to żadne inn~ roz&rz•tnrn·~ nl~ rn.a dla mn;e 
w.o.r1ołe!! 

J B. P. Qdnuea wudk P MO. lntt-rf'90wne WJ'mT~I)' ka 
plalbkle, jak odpust)•, p:etarn-mkt do . .św'ętych" m!cjS(', 
rt'II&Jlnłł Ct.t>/.ć obrazów. obc:y ,k1) k w 'Hurg:l. prz('rCM~t ob
rzo.c' iw wJarę w cudn l .t:lłiiRna, \\' piekło 1 C7\",.;t'~t'C. 
Jakte wiarę w wlecz.ne plt+::lo pogodz:t z poj~clem Bo~n. 
Ojca? Klói 7. najs ro!szych !!ftdzl6w-1udt.i ~>;.;a7.ywnć m6łtłby 
na takle kary? 

Mozna ?rzypu:k ć. że- napmw!lln•r bl('dów po ..:marły ch mn
te alt: przyc:r.ynił.: do zdJt:eil 1 nich obct-V:rn:a w n. alł' te 
m'>łh·by to Ut'lyn:ć obr-zędy 1 Jlowa, to ~rU"Ci'A1& s'ę w•~ 1-
k'tmu f'~yC"I'n('mu pocnH: u. Jest w nu zrt>-sZt:a p('d Jo na 
praw nn!a bledów pnod.k6w, 1U b:vo tu na nas jaka wył.ua 
'la dr.alala. i tej, a n. ludtk'm wymysłom po~ nnU;my 
b)"i: pOslwzn:! 

K ł'dv 1.· :heus:z rz:E'kł Jl'7.\l.~owl: Pan-e! Po!Owt:> m.tl~tno. 
kt dajq uboę'm. a jeś::m koco w czym podszt>dł. oddDm 
w ClW6rna$:ób. rtE'kł mu Jt'7.Ull: .,07.!• stało s'~ 1.baw:t'n!~ 
domn\VI tf'mu" (Łuk. 19, w, 8). Pn'<>d Bog~cm czyn ma tna. 
c%enle, oczywiśc;e ldqcy 7. s-.'ł()bokiej wiary_ alr cąn o n:e 
,towA tv'ko ' ccr<-mnntr Or'"TUC!Ijąc id~ pośr~dn ka kil• 
piona, odrmea J . B P. w ogólr Wlr.('Jk~e pośrcdn!ctwo m 'ę 

dz~ ·.zlDW'.-,( "m a Ro~t:em_ ft więc mod.l'twy o oo4rł'<lnlc• 
Iwo '"1ch·ch ł :ltarii. Na:• ~v ··~ C7efi: ludziom uduchów!o. 
n_vm, alt nle czdć mod:'t•wna. '-tar:f' ('u-"mt a'-o wzór 
n~cw~Uty-matkl, ale n:e oddaJt-my Je) czet pólbofl( •J 

"lłodli1wa je-st w J. B. P_ raczet kontf'rrolacjlil!. Dl :~n-a • 
..,.-.an t-m ~-t nad łprawAm! duch'>wyml . .szuk•n'em ł~C?no
k! l Boc!em. oddłl-wan:em Mu ctcl 1 nadslucll'waniern Juo 
. .-JC'I.,.u", pr-remawlająccgo w nas. Nie j('st modlitwa prud. 
kładaniem Boru całej l!l:i!iRil nauych trcnń. Cu:-s:okroć nam 
nawet lllcodł'wych. Jezw pr,t'•trzcra pr~M .. wi('Jomowno
ic.-'11" w modlltwach. Prrewn.ln'e w J. B. P. w~IJ)Óln:l mo. 
dlttwy łfl chw!h' wspólnego, c!che"o !ku p!('n la, -clz!alaJqcą 
daleko potf!'in:eJ nit: ~er('mon'nln~ mnd1itwy. Jełł; ktoi: 
w r~-,'Tomndrcn:u odc~uje p;ltbokq potr,f'l*. gtośncgn W)"J"W>
ł":i&dztn!a aw('łQ modlite:wneao natmn·~n!a l Clufe.. :ł.e mo • 
.i.t> to zbudować :ony-ch. wtrn l!'".ll'~ modl:twa taka Je•\ po-
~Rnlil tnacv-J joe!t tv;ko --,u,•ym pop'.,.<':n.. podobn.e Jaic 
ptul~ frazt'ay w i&wi('clt"ch z~romadun!aeh! 

.r. R. P. odnuca równ'd docmat o nieomylności P•l•lria 
ru·msklf"ro 1 )ego zw't-r~chn'ctv.·~ nad kośc:ołcm . KeMy 
naród J)Owlnlf!n wrganlzowa~ IWÓj kok-IM narodowy, 
a prz, d~taw.c:e!e tych kOlleiołów powinni wybierać, na Ul• 
aadach demokratycznych. Prttz aynody naczt-ln~ radę koł
c:nMw z<' zwlcrzchn!kiem kośc!ola. na czele. Dz!s'eJny uym 
sko·kato:. kościół l<'~t z charnktcru ~WE"St"o wlesk!m kt~Ac!o 
lł'm n::.rodOw}'T':l. Na swych do.tychc;:asowvch zasadach 1 mf'. 
lodach ko6c!6!: rzym .. kat nlcdy n:e potraf: zjednoczy<: chr11. 
kljaf\$-IWłt. 



Zazr.aczamy, !Że odrzucaJąC tylt' dogmatów, nie czyn imy 
tego dla pO>lem'ki, ale dla z.aznuczenia swego stunow:ska. 
Sza..ere przekonania innych ~;zanujcmy, 

Odrzucacie 'yle - cói w ogóle JJOZostaje? - BnrdZQ wle
!cl To najistotn!ejsze : umilowanie idei Boga-Prawdy, uml_ 
łowanie czlowlcka 1 wszystk!e:o, co żyje i bezkre$y wolnego 
ducha ... To jc~t jqdro nauki J ezusowej, które w J . B. P. do
znaje uwy:lUklenla przez odr zucenlc całego trudno zrozu
miałego balastu późnlt:".)SZych dodatków i ~ieksztalceń. 

Dla uPZeczyw!stnien!a celów swO>lch J . B. P. urządza na... 
boteństwa i organ izu je pracę rcll gljno-społcczną. Na bo
i cftSiwa są dwojaklego i-Qdt.aju: l) bez liturgii, składające 
się ze śpiewu, modlitwy, referatu na tcmnty. zw :tz:~ne 
z du,...hownym 1yc!em cz~owleka ! dyskusji. Odbywa s:ę je 
przewatn 'e po domach w mniejszych kółkach, mających n;\ 
celu wzajemne zbliżenie 1 tworzen:e niejako rOd?:!ny rell
gijncJ, pomagającej sobie na ..... ~e.m w pogł~bieniu ducho
"\\•ym. 

Koła ł"llaretów mogłyby tu być wzorem - raczej świeckie 
kola dla k u ltury reltgijnej. '.V"pedzonE'j przez zacietrzewio· 
~!)'Ch teologów w ślepą ulic:zk~ bez wyjścia. 

2) Naboieńllitwa murc lezne dla w:Qkszyc:h zespołów. Skła
dają si~ one ze śp~cwu, ,redukcji mu7ycznych. modlitwy, 
przcm6w:en:a bez dyskusjl. Od czasu do czasu dochodzi do 
tego obrządek K omunii. Polegll on no objaśn~eniu of:ory 
Chrystusc-wej, poblogosławieniu, przez podn'cs!cn!c, chleba, 
{XIkropioncgo winem z klelicha 1 przełaman'u s1~ n im. Jako 
w lÓr mogą lu l'ł"lżyC: nasz staropolski zwyczaj przcła'Ilywa
n a s~~ chlebem r. ~ościem lub przełamywan~e sic w~g'Uj
nym opla•kiem. Tak obchodzono Komun:~ w p:crwszycb 
?borach (Acta 2), ?rlY czym łomnntc było symbol<'m prze~ 
ł:'lmvw:m:a się. pośw;ęcania s!~ dla drugich. na wzór Chry
stusowy. 

Odprawiający naboieilslwo moie nosl<: skrom ny strój U
turglc-zny, w rodzaju to~l. jak w kościołach ewan~eJi ck!ch. 
Koplań~k: s~rój l!turg:czny, jak w kośc:ołoch katoll ckich, 
n:e w~hodz! w Taehub~. 

Do nabo:i(>ńslw wi~kszych służą domy zborowe, z w!~kSZ=l 
Aalą. które zar.:llem służyć mogą do innych celów spoleocz.. 
nych. Budowy kosztownych kośclolów powinno się unlkać. 
Obrządtok c.hn tu jest w .r. B. P. n!e sakramentem. ale 

formą przyjęc~a do sPo!eczności. J . B. P. bowiem nie uznaje 
dogmatu o grzechu pierworodnym, który jest rzekomo prze. 
kreślany pru-z chrzest. Wszak .sam J!'zus o dzieciach nie
ochrzewnych wyraża się: ,.Ich jest Królestwo n'eb' e-sk:e" 
(Łuk. 13, w. 16). Na 7.ycz.cn ic udi'eln slę chrztu według prze
konaJ'i. rodz:.ców: czy w wieku d1.!ec!ęcym, czy póZnlejszym., 
?rzez :;>okropienie, czy przez ponurzenie, bo forma nte sta-



now.~ .u>ty. Poleca s:ę natomtłUł pn.yno6.Zcn:e d7.[f'Ci do :bo~ 
ru. ad:r:!~ otrzymujl!i błogo~lawitństwo razem z rodc:cami 
ł nada.n:e 'imien:a. a chntłł raCtej we w:eku p6ź~fejlr:ym. 

Podobn11 jAk w ~raw'l'" c:hntu IWObodę :tastaw:amy 1<'1 
w sp:-aw·e- łw.ętowo1n!a t.eco et)' .nneeo dn:a w tyaodn:u 
1 n:e prowadz:my o to buuiyteanych sporów, uwaiaJIIc to 
:tk ne:ot n:~!.stotną. ' 

NiP f<i).t'ramy się teł o c:z:uy przy)lk!a ,,Króle.slw(l Bo
t<·ao··~ Chrystus 1.resz.t'1; wyratn:e mówi 7.e jest to takryte 
pr:c:d nam~. EwangelJczne opl~y gł~·bok!cł\ wstrzą~6w przed 
m.dej.śc!em owej epoki uwaf11my do ()('WO('go stopnia ta 
trt.fnt>. Widz:my bow•Pm. te ujemne strony istoty cdowiokn 
ataw~&ll\ l 11taw'ać będą opór siłom dobra. Obow:qzkiem na
szym 'l"tit n:e ep:eran:e •'ę o term'ny, o.l~ :>raca ruad przy• 
tp· eucn!em %w;.·c:ę:;twa dobra. 
WrłlC&jQc do okrc::ś:~·a lta.DO'WU.."<3. ~weco co do rMnych 

<ob~6w. wym:t:niamy dalej IPrO:wt !Oiubów maltt6sk.lcb. 
s:ubu udz:ela s:ę. po Dlłlltvt!eniu !onna:n~!l. pruci urzę-

~f'm ~:anu cyWiln~o. Polt p1 on na pnt>mó~en:u I udz!ele
n·u bło~<:orławicństwa. J. D_ P. łtOI na Jtanow:sku Z&Uidnlcr~;>J 
t~l~rounvalnośd mał:ie(J~lwa. W wyjqtkowych jednak wy
padkach, idi'le mall.er'lstwo foXtyczn!t" prres!ało jut :&tnlt!ć, 
nastąplła wzajerr.na zgoda na ror.cjłlc:e s:ę i przE'prowo.dzo~ 
no urt~dowy roz.w6d, tam J. D. P. rozwód tak! UZił&)t'. 

Porruby odpraw!a s1ę z odpow!edn.!m :;Jrzcmówl~n\·m 
udz~elcn!cm obecnym bło~o•lnwicń!twa. 

Zbór B-Bel PołskJcb mote, ta porozumien:-em ~ ~ntral4. 
r?Witlć ·.•.•frędzle, ..-:!t..: e znajdtl~ •l• co najmn:eJ 10 osób. 
nrolenn:ków ruchu w w:cku ponad lat 18. Zbory llł całko. 
'f.O:c.ł! au1onom:cz.ne i. wyb·erAJII pr:r:l'Z delegatów n.ac-zcln~ 
wład.tt, tc:erUjl!it~? cał*lą rnc"t.u Sauczycicle-p:cla:r:r:ym; ob
jl tdiaJ11 od czasu do ctnsu zbory l ud7.1elają wsktn.ówf'k, 
;ak pracę nale-ży prowa-dz.~ć. Wuelk'c opiaty aą dobrowolne 

Ro7.pros7enJ. po Polsce zwolennicy J. B. P. moa:ą ti~ 1.iła~ 
sza<: do Zboru Krakowskiea:o 

W 1prawaeh poiU)'ctnych l IOdalnych J. B. P n'l' U~ot~ 
111m!a ··c: z iadną ~art:ói :mi •tronnlctwem. zMt:lw~a.j:&C tu 
kat~,·mu eałkow:tą wolnof.•- PrłH'P. &połE'C"ZDą uv.-;~Za 1 ę je.. 
dr.ak /;, rel!g-jn~.i obow u k: Pr7~"taeramy tu ust(p z 7 a:o 
Nr .• Wolnej M~li Rł'ł:gijnej''s roku 1936. zaw~uając-y okre
łlcn e- nutaw:cn:a ~oe~~o J D. P 

.. w $prawach socjaln)'<:h podkreślamy koniec~ spra.. 
wledliwośel społecznej, dz: _I('~J"cze tak boleśnie dt·ptant') 
JettŃmY raczej radykalam: n!ż konserwatyatamj •połen· 
n:.-mt. I"odkreślamy jednak, U. do sprawiedl:wo.śei n!c do

'l·hodz; ,g'~ prz~z .gwnłt. który WliZ~dz:e prowadzi do dyi<IU· 
tur t 7ht. ale pr7.<'"7. m!łoAć, pr1.cz budzenie- człow:ccun~twA 
Spruw:e-dlfw~ pr7N. m:h~! t<~ na.,;1.e ha~ło. Bolejemy 
nnd tym, te n:nrozumltn~e td za!lady mus! prowa.dzfć do 



awalłownych wstrząaów społecznych, niu-cz.qcych .coepodar. • 
kę i chctmy 1:~ zt wuech m' ar pnyczynić do rotw'~tllnla 
:WJadnll'nla w du1·hu rtl·gijnym, pop;crając pny tym utiiO
W6Zlla samoobrony upo§l~zonych przeciw Jn~·cltlom, nie 
cllcącym ant kroku w:4p.ć ze ~ych ilt nab)·tycb pnw. 
W j)Ot~nych ru~ach SPOieeznych dz's.eojsr.t) dOOy Wld:z my 
objaw budu!cea:.., 1.~ poeluc:a godn~ci czJowlekt l to ~
ten:e ch«mY popr:zK, aby ono było jak najs:z!achNn t>)ue 
1 na)lkutean~eła«!-. Wsz.ędt,;e pokrdlamy czlowltc:zeństwo, 
a trm 1amym lud:z.kołe, bo ludz.kołt to człow.elc! J>ruz 
ctłov. ccututwo rozum.emy: l) Poct"JC::e l poszonc-wan1e 
a:odnołc, cdow:c-il:a 1 w!zel.c:e-go s: worze n a; 21 d•z.·nle do 
5JlOh"CJ:ne-J IPrłlw.l-dl.wości prze-z mJość ulow!eio;a; 3} d.ą
t.n P do wneclutron.nej do.!konałośc. posttp. 

Bą.df. c.tłow.{'k.em a Bóg 1 lujz e odpu•zcz, d twe winyl 
Bądź Ct.l(lw.l k 1 rn a tam, l{dz:eś pnzed tym n:c m6~1 tudti 
znalt•U ,.na lekar•two", 11cmą c; s'~ rodzić .Jo.k Jt:rtrbY 
po dN7.Czu" l rotja~nl Ci s\~ c:ętk:c potqd tyc:e J ...rozumleu 
.lt'I'O taj('mnlce. NadchOr!zl nowa epoka. - • 
• Rcllcljny Humanizm 

z.w 
Spod Wawelu. Hrca Pol.wc1, gdz:e ona::ł Bra~la Po\1cy :;>o

wttal, 1dt!• wnwanle do w~zystk;ch ludz, dobr~) woli, 
r:1 tnrolc:m w d nok~ do wspó:nej pracy, aby prryczynlć 
• ~ d? nl.&!Jnuo odrodzenia nasze co społccu:6stwa. Bez 
tcao n.e mt~ mewy o r:zecz~· Mym postęp·e t wyzwoJcn'u 
C-botby r'LI~ kałdy punkt ~aMgo tu proaumu komuj od
pow,adal toć wla.(n ~ to J~.st charak:Prystyc:zn~ d!a tno ru
chu, te n.to staw:a tadnych murowanych doamatbw, al~ 
w)· do rQzbudnn!a myAlen.a 1 działan:a «-l.ltljnea:o. Katdy 
w n:cn •Prawy rct!a:ijne uchwyc:ć w swe whl$nl'l rc:c-e, bo 
rcHa::a to n:e sprawa tylko ks:~z.a. ale najbardt:ej o.obllta 
t t;:>ole-c:tna aprłlwa kai.dea:o, od której z.al~ty n ~·zm!rrn~e 
w:e:e. Samo au~ to n:e zrob:. Trzeba tu wy~!lku i wkładu 
w eolu ! Odł)owiedzia\nol;ć za przys1JoAć <:ląty na katdym 
z nu\ 

Przed 300 laty Polska przez Braci Pobk!ch W7.~ła wyb:tn)' 
udz:&l w odrodzcń.czych ruchach relig·jnych. łwlato.. W (lłta. 
·niej v.'Ojn't> c::~ż.lco a:~ skrwaw:ła w obron:c włatntJ wo!· 
nośc: 1 w obronie praw człowieka w o~t:ó!c N tch!c i teraz. 
w tym prz.domowym cuuie. gdzie ludtk~ r.ncwu na polu 
rcl.Jljnym nCJwyc::h droll nuka. ujm'e IL$n0w:&ko aodne 
d&v.'ft)c:h. Br~ PoWddc:h! 
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MODUTWA BRAO POLSKICH 

Melodia: .. z dymem pożarów" 

Botel Na Twól zew myAmy powstali, 
Twól nas do żyda powolał t;~łos, 
Wzór Braci Polsk:ch św:eci nam z dali, 
ue :ch śladami tbotnv nau los. 
Byfimy nje zeszli z Twe l droqi, Pao:el 
Ale dąiyli do C rb'e wzwyż, 
N:ech świa łość Twoia nad nam: fttan.:e. 
Godłem nam luny Chrys u.aa krzyż. 

Boże! Za naród prQł:m łarl:wie 
Bezradny wpośród zwalonych w:erdz. 
Braterstwo zn klo, chwu· w p&zennej Diwie. 
Oq cń zapału wyueel ze serc. 
Boie! Coś wskrzc.s:t do tvc!a naród 
Wpośród ootoql, w okropne d:1'e, 
Wypleh z serc na•zycb z.la ZQubnv zaród. 
By:>my n e leQli znów w qrobu dnie l 

My, Bra6a Po18cy, z Twymi w:emymi 
Przy Tob:e, Boże, $lubuiem .rwać. 
\Voln; z wolnym'. równi z równymi, 
N'ewoH pt;:ta ślubulem rwać! 
Z w:arą, n!!dz:ej(\ Wł aiemv. Paniel 
Idz:cm z mJośclą w swói c:etki bóli 
Choć my p&dn'cmy, lecz naród wsianie 
By przetyć wielki, św~ęty Dzień 6Wójl 



•

ut•w. Tomasza S 
31-014 l<nlków 
tel/fax21-21-13 
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