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W(IJ)LNA MYSL 
RELIGIJNA 

CZA)O PI)MO UNITAR IAN POL<;I< ICH 

Dawny zbór Braci Polskich w Ludyni. 

W znawiamy oficjalnie" Wolną 
Myśl Religijną", czasopismo 

ks. Karola Grycza $miłowskiego. 
W pierwszym numerze publikujemy 
obszerne omówienie zasadniczych 
punktów jego " Unitariańskiego chrze
ścijaństwa ". Kontynuujemy " Wolną 
Myśl Religijną", ponieważ bliskie nam 
są ideały i postawa Karola Grycza. 
Większość j ego poglądów odpowiada 
założeniom współczesnego unitariani
zmu, wzbogacanego od lat wartościami 
humanistycznymi i uniwersalistycznymi. 

Ta "trójczłonowość" (humanizm, 
chrześcijaństwo i uniwersalizm) jest 
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charakterystyczna dla Kościołów uni
tariańskich i uniwersalistycznych na ca
łym świecie, w tym i dla odrodzonego 
obecnie Kościoła Unitariańskiego 
w Polsce. Chcemy aby te trzy nurty były 
obecne w każdym numerze" WMR". 

Obok spraw bieżących - informacji, 
wywiadów, reportaży - dotyczących na
szego Kościoła chcemy przypominać 
dorobek polskiej myśli unitariańskiej 

oraz drukować prace unitarian zagranicz
nych, przede wszystkim europejskich 
i amerykańskich wraz z informacjami 
o działalności Kościołów unitariańskich 

na całym świecie. 

"Wyrażając nasze przekonania. 
nikogo nie przymuszamy. Niech 
każdy swobodnie wypowiada swe 
zdanie w sprawie religii , nie dano 
namżadnej władzy, żadnego pano
wania nad sumieniem bliźniego·. 

Katechizm rakowski - 1605. 

Z przekonania i zgodnie z pryncy
piami naszej religii i naszego Kościo

ła jesteśmy otwarci na cały ludzki 
dorobek humanistyczny W każdyrr 
prawdziwym dziele myśli czy sztuki s;;:r.. 
ramy się dostrzec cenne, nieprze~ 
jące wartości. 

Ambicją naszą jest, by nie tylko in
formować Czytelników o aktualnych 
wydarzeniach w Kościołach unitariań
skich w Polsce i na całym świeoe. 

ale także dostarczać mater·ał ... 
do głębszych przemyśleń, które po
zwolą nam pełniej, lepiej i rad~ Żj -c_ 
Nam i naszym bliźnim. 
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RWAŁAM KWIATY ... 

Rwałam kwiaty-
czuję jeszcze ich wilgoć 

na dłoniach. 
Wiłam wianki -
czuję jeszcze ich lekkość 

na skroniach, 
składałam wiązanki -
tkwi mi jeszcze ich koloryt 

w oczach ... 
Wszystko odeszło 

odpłynęło 

razem ze wstążką 
z warkocza, 

z barwnym, w maki i róże 
wyszywanym 
strojem ... 

Dziś dziwi mnie i śmieszy, 
że kiedyś to wszystko 
nazywałam swojem. 

Emilia Michalska 
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ŚWIATtO, KTÓRE 
Czesław Głogowski- Przewodniczący Kościoła Unitariańskiego. 

W 62 lata po ukazaniu się w 1936 roku pierwszego numeru 
"Wolnej Myśli Religijnej" - czasopisma założonego i redagowanego 
przez ks. Karola Grycza Śmiłowskiego, jednego z odnowicieli 
unitarianizmu w Polsce Niepodległej - uniatarianie polscy wzna
wiają wydawanie tego tytułu, tak zasłużonego dla rozwoju liberalnej 
i bezdogmatycznej religii w naszym kraj u. 

Czasopismo było wydawane 
ako kwartalnik a następnie 
miesięcznik w latach 1936 -

1939, do wybuchu 11 wojny światowej. 

Wojna i krwawa okupacja naszego 
kraju przerwały jego żywot. Po 1945 
roku wydawcy i redaktorowi nie uda
ło się wznowić "Wolnej Myśli Religijnej". 

Dopiero po 1990 roku, gdy w no
wej, demokratycznej rzeczywistości 
unitariańska wspólnota wyznaniowa 
zaczęła ponownie odradzać się 
i organizować w kraju swoich narodzin 
- zaistniała potrzeba pilnego wzno
wienia tego tytułu , tak bliskiego 
sercu każdego wyznawcy i każdej 
wyznawczyni naszej liberalnej, bez
dogmatycznej religii. U podstaw 
wznowienia "Wolnej Myśli Religijnej" 
była uchwała Rady Naczelnej 
Kościoła Unitariańskiego. 

Początki pracy redakcyjnej 
przebiegają w trudnych warunkach 
organizacyjnych i finansowych. 
Wierzymy, że trudności te uda się 

szczęśliwie pokonać, a "Wolna Myśl 
Religijna" będzie służyła zarówno 
dalszemu rozwojowi unitarianizmu 
i uniwersalizmu w Polsce jak i rozwojo
wi demokratycznego, otwartego społe
czeństwa przyczyniając się do wzro
stu kultury duchowej naszego narodu. 

Pierwszy numer wznowionej 
"Wolnej Myśli Religijnej" ukazuje się 
w pierwszą rocznicę obrad Synodu 
Kościola Unitariańskiego (27 kwietnia 
1997 roku). Obrady tego synodu ode
grały ważną rolę w konsolidacji śro
dowisk unitariańskich i uniwersali
stycznych w naszym kraju . Synod 
zatwierdził statut Kościoła oraz 
wybrał jego władze . Obrady Synodu 
stworzyły możliwość refleksji nad 
przeszłością, teraźniejszością i przy
szłością religii liberalnej w polskim 
społeczeństwie. Religia unitariańska 
przetrwała w duszach i umysłach 
Polaków, przekazywana z pokolenia 
na pokolenie w najbardziej niesprzy-

jających warunkach, aby odrodzić się 
u progu nowego Millenium. 

Współczesny unitarianizm pojawił 
się w Polsce po 1918 roku w wyniku 
działalności religijnej i nauczania 
ks. Karola Grycza Śmiłowskiego 
(1885-1959), ks. Mariana Lubeckiego 
(1888- 1968) oraz ks. dra Janusza 
Szczęsnego Ostrowskiego (ur. 191 O r.). 

Dużą rolę w odrodzeniu unitaria
nizmu w naszym kraju odegrała dzia
łalność naukowa wybitnych polskich 
historyków, badaczy dziejów kultury 
polskiej oraz myśl i religijnej i społecz
nej wczesnego unitarianizmu (Braci 
Polskich, socynian). Badania i publi
kacje naukowe m. in . Aleksandra 
Brucknera , Stanisława Kota, Stani
sława Szczotki, Konrada Górskiego 
i Leona Ch maja oraz ich współczesnych 
kontynuatorów: Zbigniew Ogonow
skiego, Lecha Szczuckiego i Janusza 
Tazbira przyczyniły się do ukazania 
myśli unitariańskiej jako trwałego 
i ważnego elementu kultury duchowej 
naszego narodu. Czasopismo 
"Reformacja w Polsce" założone 
i redagowane do 1939 roku przez 
Stanisława Kota (ukazywało się 
w latach 1921 - 1956), wniosło 
ogromny wkład w rozwój badań 
nad wczesnym unitarianizmem oraz 
przyczyniło się do poszerzenia wie
dzy na temat tego - powstałego 

w Polsce w okresie Reformacji - nurtu 
myśli religijnej i społecznej. Tradycje 
badawcze dotyczące unitarianizmu 
kontynuuje obecnie czasopismo 
"Reformacja i Odrodzenie w Polsce". 

11 wojna światowa, tragiczna oku
pacja naszego kraju oraz represje 
i prześladowania inspirowane przez 
znajdujące się u władzy totalitarne 
ideologie faszyzmu a następnie 
bolszewizmu przerwały rozwój liberalnej, 
bezdogmatycznej religii w Polsce. 
Możliwości nauczania oraz zaspaka
jania potrzeb religijnych zostały ogra
niczone i zahamowane. 
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NIE ZGAStO 
Po 11 wojnie światowej istniały 

niewielkie środowiska unitariańskie 
zorganizowane wokół działalności reli
gijnej ks.Karola Grycza Smi/owskiego, 
ks.Mariana Lubeckiego i ks. dra 
Janusza Szczęsnego Ostrowskiego. 
Po śmierci dwóch p ierwszych 
duchowych przywódców i odnowicieli 
unitarianizmu w XX-wiecznej Polsce 
oraz na skutek podeszłego wieku 
ks.dra J.Sz.Ostrowskiego formalne 
struktury organizacyjne naszego 
wyznania uległy dalszemu osłabieniu. 

Na początku lat dziewięćdziesią

tych tradycyjne środowiska unitariań
skie zaczęły konso l i dować s ię 

i ożywiać swoją działalność religijną. 
Doprowadziło to do ich połączen ia 

w grudniu 1996 roku w organizacyjnie 
zjednoczoną wspólnotę wyznaniową 

-Kościół Unitariański. Utworzyły go: 
• Jednota Braci Polskich- Unitarian 
(założona przez ks .K.Grycza
Smiłowskiego ), 

Agapa warszawskiej Kongregacji. 

• Zbór Panmonistyczny (wcześni ej 

działający jako Zbór Unitariański 
Braci Polskich - założony przez 
ks.M.Lubeckiego), 

W spólnota unitariańsko

uniwersa l istyczna związana 
z działa lnością ks.J .S z. Ostrowskiego 
(założyci ela Uni tariańskiej Wspól
noty Braci Polskich im. Andrzeja 
>=rycza Modrzewskiego, a w okresie 
::lOwojennym w spó lnoty "Unitas 
=-arem·tatis"') oraz 

• Warszawska Kongregacja Unitarian 
Uniwersalistów im. Braci Polskich. 

Te wspólnoty relig ijne połą
czyły się i utworzyły Kościół Unitariański , 

który organizacyjnie i wyznaniowo 
jest kontynuatorem tradycji religijnej 
Braci Polskich (socynian), do której 
nawiązywała działalność religijna 
odnowicieli unitarianizmu w Polsce 
w XX wieku i ich duchowych spad
kobierców. 14 kwietnia 1997 roku 
Kościół Unitariański został oficjalnie 
wpisany do rejestru kościołów. 

Oddając w ręce Czytelników 
pierwszy numer wmawianej po długiej 

przerwie .. Wolnej Myśli Religijnej" -
w imieniu Rady Naczelnej Kościoła 
Un itariańskiego przekazuję wszystkim 
serdeczne pozdrowienia , życząc 
pogody ducha i dalszego wzrostu 
duchowego w naszej liberalne, bez
dogmatycznej wspólnocie religijnej. 

Pamiętajmy, że unitariańska myśl 

religijna szczególnie inspirująco roz-
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wija/a się w czasach nowożytnych 
wywierając wielki wpływ na współcze
sną liberalną teologię oraz na setki ty
sięcy ludzi na całym świecie- przyczy
niając się do budowania podstaw to
lerancji religijnej, liberalnego i demo
kratycznego rozwoju społeczeństw 

oraz pokojowego współżycia narodów 
o różnych kulturach i tradycjach religij
nych. Takie jest nasze nauczanie ... 

Dziękujmy Bogu, że światło 
wolnej, bezdogmatycznej myśli reli
gijnej nie zgasło i przetrwało przez 
stulecia w Polsce. 

APOSTOŁA PAWŁA 
PIERWSZY LIST 
DO KORYNTIAN: 

A lbowiem jak ciało jest jedno, 
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a członków ma wiele, ale wszystkie 
członki ciała, chociażjest ich 
wiele, tworząjedno ciało, 
tak i Chrystus. 

Bo też w jednym Duchu 
wszyscy zostaliśmy ochrzczeni 
w jedno ciało- czy to Żydzi, czy 
Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, 
i wszyscy zostaliśmy napojeni 
jednym Duchem. 

Albowiem i ciało nie jest 
jednym członkiem, ale wieloma. 

Jeśliby rzekła noga: Ponieważ 
nie jestem ręką, nie należę 
do ciała; czy dlatego nie należę 

do ciała? 
A jeśliby rzekło ucho: 

Ponieważ nie jestem ręką, 
nie należę do ciała; czy dlatego 
nie należy do ciała? 

Jeśliby całe ciało było okiem, 
gdzież byłby słuch? A jeśliby całe 
ciało było słuchem, gdzież byłoby 

powonienie? 
Tymczasem Bóg umieścił 

członki w ciele, każdy z nich tak, 
jak chciał. 

A jeśliby wszystkie były jednym 
członkiem, gdzież byłoby ciało? 

A tak członków jest wiele, ale 
ciało jedno. 

Nie może więc oko powiedzieć 
ręce: Nie potrzebuję ciebie; albo 
głowa nogom: Nie potrzebuję was. 

Wprost przeciwnie: Te członki 
ciała, które zdają się być słabszymi, 

są potrzebniejsze. 
A te, które w ciele uważamy 

za mniej zacne, otaczamy więk

szym szacunkiem, a dla wstydli
wych członków naszych dbamy 
o większą przyzwoitość, 

Podczas gdy przyzwoite 
członki nasze tego nie potrzebują. 
Lecz Bóg tak ukształtował ciało, 
iż dał pośledniejszemu większą 

zacność, 

Aby nie było w ciele rozdwoje
nia, lecz aby członki miały nawza
jem o sobie jednakie staranie. 

l jeśli jeden członek cierpi, 
cierpią z nim wszystkie członki; 
a jeśli doznaje czci jeden członek, 
radują się z nim wszystkie członki. 

Wy zaś jesteście ciałem 
Chrystusowym, a z osobna 
członkami. 
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l A /dniach od 6 do 8 marca 1998 
V V roku przebywał w Warszawie 
Przewodniczący Światowej Rady Uni
tarian i Uniwersalistów (International 
Council ot Unitarians & Universalists) 
Ks. dr David Usher. Był gościem 
Kościoła Unitariańskiego w Polsce 
a w szczególności Kongregacji Unitarian 
i Uniwersalistów im. Braci Polskich 
w Warszawie. Jego pobyt wypełniony 
byłoficjalnymi i nieoficjalnymi spotka
niami, dyskusjami i wystąpieniami. 

Przyjęty został przez dyrektora Depar
tamentu Wyznań MSWA dr Andrzeja 
Gzoharę i wojewodę warszawskiego 
Andrzeja Gieleckiego. Spotkał się 
w PAN z wybitnymi historykami, znaw
cami problematyki Braci Polskich 
(unitarian) - profesorami Zdzisławem 
Ogonowskim, Lechem Szczuckim 
i Januszem Tazbirem oraz odbył z nimi 
ciekawą i ważną merytorycznie rozmo
wę. Odbyło się serdeczne spotkanie 
dr Davida Ushera z głową polskiego 
Kościoła ewangelicko-reformowanego 
ks.biskupem Zdzisławem Trandą. 

Z członkami naszego kościoła 
dr Usher był przez te trzy dni w stałym 
kontakcie zarówno prywatnie jak 
i oficjalnie. Głównym organizatorem 
i koordynatorem pobytu był Przewod
niczący Kościoła Unitariańskiego 

w Polsce Czesław Głogowski. Niezwykle 
istotnym było spotkanie Przewodniczą
cego ICUU z Radą Naczelną naszego 
Kościoła. Dr Usher przedstawił założe
nia i sytuację zarówno utworzonej 
w 1995 roku Światowej Rady, jak 
i Kościołów unitariańskich i uniwersali
stycznych na świecie (dokładną relację 
opublikujemy w następnym numerze 
WMR). Omówione też zostały bieżące 
organizacyjne problemy ruchu unita
riańskiego w Polsce. 

Kulminacyjnym punktem poby
tu naszego Gościa było nabożeństwo, 
jakie odprawione zostało w niedzielę, 
8 marca, jak wszystkie nasze nabożeń
stwa o godz. 12.30 w kościele ewange
licko-reformowanym w Warszawie. 
Miało ono szczególnie uroczysty 
charakter i uczestniczyło w nim bardzo 
wielu członków naszego Kościoła i sym
patyków ruchu unitariańskiego i uniwer
salistycznego. Nabożeństwo prowadził 
Przewodniczący Kościoła Czesław 

Głogowski, skupiając się w Czytaniu 
z Pisma na fragmencie Pawła Apostoła 
PierwszegoUstudo Koryntian. Autorami 
bogatej oprawy muzycznej nabożeństwa 
byli Esperancki Chór Żeński MUZ/LO 
z Warszawy i flecista Maciej Janicki 
z Bielska-Białej. 

Kazanie wygłosił Przewodniczą

cy ICUU dr David Usher. Drukujemy je 

obok z nieznacznymi tylko skrótami. 
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dr David Usher: 

P rzede wszystkim pragnę 
przekazać Wam gorące 
pozdrowienia od Waszych 

współbraci -unitarian i uniwersali
stów z całego świata. Może myślicie 
czasami, że jesteście sami. 
Zapewniam Was, że tak nie jest. 
Kongregacje unitariańskie i uni
wersalistyczne istnieją w 30 krajach. 
Niektóre od trzystu, czterystu lat, 
inne dopiero trzy, cztery miesiące. 

l taka kongregacja jak Wasza -
z bogatą tradycją- która odrodziła 
się po kilku wiekach od momentu, 
kiedy skazano Braci Polskich 
na wygnanie. W imieniu wszystkich 
współbraci przekazuję Wam 
serdeczne pozdrowien ia i jak 
najlepsze życzenia. 

Dziękuję Wam za gościnność, 
jakiej doświadczyłem w czasie 
mego pobytu. Chcę złożyć po
dziękowanie liderom kongregacji 
warszawskiej, którzy umożliwili mi 
tę wizytę. Chciałbym powiedzieć 

wiele, ale czas jest ograniczony. 
Skoncentruję się wiec na spra
wach najważniejszych. 

Unitarianie w Ameryce i Wiel
kiej Brytanii są przekonani, że wielu 
ludzi jest unitarianami, nie wiedząc 
o tym. Nasza wiara byłaby atrak
cyjna dla nich, gdyby tylko się 
z nią zetknęli. Istnieje wiele nurtów 
i praktyk wewnątrz unitarianizmu 
i uniwersalizmu. Kierując słowa 
do zboru w Koryncie Paweł z Tarsu 
użył metafory ciała. Wyjaśn ił 

Koryntianom, że chociaż tak bar
dzo się od siebie różnią nie mogliby 
istnieć bez siebie. 

E. Wilbur, wybitny unitariap
ski historyk amerykańsKi uż:, 
metafory rzeki. Z różnych źróce' 
wypływały różne srrum e'l e 
myśli, po czym wpły\•;af) co ,ec
nej , wielkiej rzeki un tariaf1izr'w. 
Metafora ta ma jedna:< pev.ną 
słabość. Kiedy strumier1 wpada 
do wi ększej rzeki traci swoją 
tożsamość. Natomiast w unitaria
niżmie poszczególne e lementy 
pozostają rozpoznawalne. 

Dlatego posłużę s ię inną 

metaforą- metaforą liny. Tym bar
dziej, że słowo "religia" wywodzi się 
z łacińskiego "religio", co znaczy 
wiązać, związyvvaćzesobą To IMaśnie 
religia nas związuje, łączy, czyni 
z nas jedność; związuje nas z in
nymi ludźmi więzami miłości, od
dania, czułości; wiąże nas ze świa- · 
te m, którego jesteśmy cząstką. 

Lina składa się zazwyczaj 
z trzech pojedynczych wątków, 
splecionych ze sobą. Gdybyśmy 
linę przecięl i zobaczylibyśmy 

te trzy wątki. Chciałbym się teraz 
na chwilę nad tymi trzema wątkami 
unitarianizmu zatrzymać. Pierw
szymjest h u m a n i z m. Pojawił 
się on w Europie w XVI wieku . 
Należał do wielkiego prądu umysło

wego znanego jako renesans. 
Renesans oznacza odrodzenie, 
odrodzenie starożytnych, przede 
wszystkim greckich i rzymskich idei. 
Po bardzo długim pkresie zniewole
nia intelektualnego nagle otwarly się 
możliwości dla ludzkich poszukiwań 
i wolności ludzkiego ducha. Pojawi
ło się pragnienie rewidowania , 
poddawania w wątpliwość autoryte
tów politycznych, religijnych, nauko
wych i moralnych. Renesans zro
dził protestancką reformację a ona 
doprowadziła do intelektualnego 
oświecenia. Rozpoczęły się i trwały 
poszukiwania we wszystkich dzie
dzinach ludzkiego działania-w sztu
kach pięknych, muzyce, literaturze, 
w filozofii i nauce. Europejscy fX>d
różnicy-odkryw~ doae'O co "o
wych. nieznar:, er· co:ąc ą:::::.• 

a eL. ~o:>e:Jsc: ~. - :!e-e :::c· -. • :. 
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Jakie są cechy humanizmu 
w unitarianizmie? Humanizm akcen
tuje wiarę w możliwości człowieka. 
l przekonanie o konieczności stałe

go polepszania naszego świata. 
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"Nie jesteście 

Dr David Usher ma 45 lat. Urodził się w Adelaidzie 
(Australia) w rodzinie unitariańskiej. Studia teologiczne 
odbył w Manchester College (Oxford), gdzie uzyskał doktorat. 
Był kilka lat duchownym w parafiach unitariańskich 
w Manchester i innych miejscowościach Wielkiej Brytanii. 
Tu poznał swoją przyszłą żonę, która jest Amerykanką 
Po zawarciu związku małżeńskiego przeniósł się do Sta
nów Zjednoczonych, gdzie jest duchownym w kongrega
cj i unitariańskiej w Peterborough (stan Massachussets). 
W 1995 roku - na ogólnoświatowym zjeździe unitarian 
i uniwersa listów w Essex (USA)- wybrany został Prze
wodniczącym ICUU, zrzeszającej kościoły unitariańskie 

i uniwersalistyczne na całym świecie. Pełni tę funkcję 
już drugą kadencję . Gościł w Polsce po raz pierwszy. 

Jeśli rozum jest darem bożym, 
to nie wo lno go ograniczać. 
Humanizm polega na pełnym uzna
niu praw człowieka - zarówno 
po litycznych i religijnych, jak 
i moralnych. Humanizm podkreśla 
wagę tego, co naturalne i odwiecz
ne. W sensie teologicznym huma
nizm może być agnostyczny czy 
ateistyczny. 

Drugim wątkiem jest c h r z e
ś c i j a ń s t w o. Wszyscy pierwsi 
unitarianie byli chrześcijanam i. 
Przeżywa l i oni głęboką, bolesną 
udrękę, ponieważ wielu współbraci 
chrześcijan ich odtrącało i wypę

dzało. Chrześcijan ie postrzegają 
życie w szerszym kontekście, po
strzegają życie doczesne w per
spektywie zbawiania. Dzieje się to 
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sami" 
za pośrednictwem Jezusa. Chociaż 
pierwsi unitarianie traktowali sie
bie jako nieodłącznych członków 
rodziny chrześcijańskiej , jednak 
poddawali w wątpliwość niektóre 
ustalone dogmaty chrześcijańskie, 
przede wszystkim dotyczące Trójcy, 
objawienia i zbawienia. Robili to 
nie po to, żeby zniszczyć wiarę 
chrześcijańską. Byli po prostu prze
konani, iż odkryli bardziej prawdzi
we chrześcijaństwo. 

Jakie są cechy tego chrze
ścijańskiego wątku w unitariani
zmie? Głęboka wiara w Boga, 
objawionego w Piśmie Świętym 
i w osobie Jezusa. Podkreś lenie 

szczególnej roli Jezusa i innych 
postaci Pisma Świętego. Wiara 
w zbawienie po śmierci jako cel 
życia człowieka na ziemi. 

Dla trzeciego wątku w unita
rian izmie trudno znaleźć jedno
znaczne określenie. Nazwę go wąt
kiem u n i w e r s a l i s ty c z n y 
m. Używam określenia "uniwersa
listyczny'' w tym samym sensie jak 
"katolicki" czyli powszechny, 
obejmujący wszystkich. Wątek 
uniwersalistyczny obejmuje to, 
co ogólne. Stara się budować coś, 

co moglibyśmy nazwać religijnym 
esperanto. Za istotną cechę tego 
uniwersalizmu uważam, że jest on 
religią naturalną, która szuka wspól
nej prawdy w różnorakich przeja
wach wiary. Ten uniwersalizm jest 
międzynarodowy. Pojmuje filozofię 
i teolog ię jako coś metaforycznego, 
nie dosłownego. Często ma charak
ter mistyczny, poszukuje raczej 
przejawów ducha niż drobiazgowo 
ustalonych zasad wiary. 

Te trzy wątki są ze sobą 
splecione, oddziałują na siebie, 
żaden z nich nie istnieje oddziel
nie. Konsekwencją spotkania 
i przenikan ia s ię humanizmu 
i chrześcijaństwa jest przekonanie, 
że Bóg przestaje istnieć poza nami 
a jest w nas, tym samym uświęca 
to, co ludzkie. Jezusa nie postrze
gamy jako kosmicznego zbawiciela 
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ludzkości, lecz jako dany nam 
wspaniały przykład , wzór postępo
wania. Nasz rozum i nasze 
doświadczenie wskazują nam czym 
jest wiara chrześcijańska. Ponieważ 
człowiek jest istotą boską, więc i to, 
co świeckie staje się uświęcone. 

A kiedy spotykają się 
humanizm i uniwersalizm otrzymu
jemy jeszcze inne powiązania. 
Powstaje religia bez konkretnych 
objawień. Ludzkość jest postrzega
na np. jako strażnik natury a nie 
jako jej pan. Religia może być poj
mowana jako zjawisko bardzo oso
biste i wtedy sfera psychiczna sta
je się szczególnie ważna. Również 
socjologia pomaga zrozumieć 

religię, ponieważjestona również 

zjawiskiem społecznym. 
l trzecie połączenie- chrze

ścijaństwa z uniwersalizmem. 
W wyniku tego spotkania rodzi się 
e ku m e n i z m. Chrześcijanin 
powinien mówić: "Taka jest moja 
tradycja, ale akceptuję również 
inne tradycje, przekonania innych 
ludzi". W tym miejscu spotkać się 
mogą np. mistycy- chrześcijanie 
i buddyści. Ziemia jest święta, 

bo Bóg na niej mieszka. 
l tak ta nasza lina zawiera 

teraz sześć różnych , ale równo
rzędnych wątków unitarianizmu. 
Powstaje pytanie - kto jest praw
dziwym unitarianinem? Za smut
ną prawdę uznać trzeba fakt, 
że często unitarianie spędzają wiele 
czasu i poświęcają wiele energii 
na tworzenie dymu zamiast ognia. 
Kłócą się który wątek należy uwa
żać za prawdziwy. A prawdąjest, 
że wszystkie te wątki tworząjedną 
linę. Sznur staje się słabszy, kiedy 
któryś z jego wątków słabnie. 

Unitarianin powinien mówić: "Taki 
jestem. Cieszę się, że stanowię 

istotną część większej całości. 

Mam swoje poglądy na temat wia
ry, a le jestem silny również siłą 

innych, ponieważ należę do tej 
samej wielkiej ludzkiej wspólnoty." 

Czynimy słusznie podkre
ślając znaczenie wolności sumienia. 
Ale wolność sumienia nie oznacza 
anarchii. Wolność sumienia musi 
być zdyscyplinowana. Przynależ

ność do jakiejkolwiek wspólnoty 

wymaga przyjęcia samodyscypliny. 
Naszym celem powinno być nie
skrępowane ale odpowiedzialne 
poszukiwanie prawdy. Odpowie
dz i al ność ta polega nie tylko 
na ochronie swojej prawdy, ale tak
że prawdy innych. 

Wszyscy mamy swoje cha
rakterystyczne cechy. Narodowe, 
osobiste, rodzinne,- na podstawie 
których można nas rozpoznać. 

viOLNA MV{L i E:LIGIJNA NR 1 (19) 

ria i współczesność. Niestety 
może to również być przyczyną 
wielkich konfliktów, kiedy jedna 
wspólnota uważa swoje prawa 
za lepsze i stara się je narzucić 

innym . Najtrudniejsze konfl ikty 
polityczne, militarne, re lig ijne 
powstają wtedy, kiedy jedna 
grupa uważa swój sposób życia, 
swoje pog lądy i przekonania 
za jedyne. 

Dr. David Usher (obok tłumacz Ryszard Pruszkowski) 

Wspólną świadomość narodową 

tworzą historia i współczesność. 
Ta świadomość narodowa może 
być zachętą do wspólnych dzia
ła ń i w spólnej, szerszej tożsa
mości . Wszyscy pragniemy być 
członkami większej wspólnoty. 
Kim jesteśmy uczy nas i histo-

Wszystkie te różnice po
zwalają nam zrozumieć k i m j e s
teśmy i dokąd zm i e
r z a my. Nie możemy jednak za
pomn ieć, że- obojętnie czy jeste
śmy Australijczykami czy Austria
kami, Polakami czy Peruwiańczy

karni czy wywodzimy się z rodu 
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książąt czy żebraków- w każdym 
z nas bije serce całej ludzkości. 
Wszyscy pragniemy kochać i być 
kochanymi. Wszyscy zmagamy się 
z życiem w tym często niezrozu
miałym i wrogim świecie. Wszy
scy szukamy odpowiedzi na pyta
nia, które trudno nam nawet sfor
mułować. Niezależnie od różnic 
jakie nas dzielą- wszyscy jeste
śmy ludżmi. Wiemy, że jesteśmy 
ograniczeni- stoimy wobec wiecz
ności i n ieskończoności. Wiemy 
o ograniczeniach czasu, choćsta
ramy się sięgnąć poza jego granice. 
Wiemy, że mamy wady i często 
się potykamy. Ale doświadczamy 
także chwil wzniosłych i świętych. 
Nasze ludzkie pragnienia tworzą 
naszą wiarę . Wyzwanie, które jest 
stale przed nami umacnia nas 
w naszej wierze. Każe się jednak 
również wsłuchiwać w wiarę innych. 

Własne przeżycia religijne 
nie są pełnym obrazem wiary. 
Na przykład pokarmem mojej wia
ry jest humanistyczne chrześcijań
stwo: Jezus jako człowiek i prorok, 
wiara odkrywana rozumem i po
przez historię naszej religii, uzna
wanej kiedyś za heretycką. Ale są 
również inne przeżycia religijne. 
Niektóre niewiele znaczą dla mnie. 
Podobnie mój unitarianizm może 
niewiele znaczyć dla innych. Róż
nimy się jednak nie tyle samą wia
rą ile drogąjaką przeszliśmy i jaką 
idziemy. Powinniśmy się dzi elić 
z innymi naszą wiarą, ale nie za
mykać ust inaczej wierzącym. 

Niech mówią o swojej wierze, 
bo może się ona stać cząstką na
szej wiary. Trzeba nie tylko mówić, 
ale i słuchać. Nauki Jezusa stały 

się dla mnie tak istotne, pon ieważ 

się w nie długo wsłuchiwałem. 
Jakie to ma znaczenie 

dla Was tu i teraz. Współczesny 
unitarianizm jest w Polsce zjawi
skiem stosunkowo świeżym . 

Macie za sobą wspaniałą historię 

Braci Polskich w XVI i XVII wieku, 
a także piękne karty w XX wieku, 
kiedy wybitne jednostki, w pojedyn
kę, obawiając się prześladowań, 

nie mając nadziei, że staną s ię 

cząstką większej wspólnoty religij
'"'ej przyczyniły się- pośrednio lub 

bezpośrednio- do odrodzenia uni
tarianizmu w Polsce. Czy to nie jest 
cud, że jesteśmy teraz tutaj razem? 

A le koncentrować trzeba 
się na tym, co pozostaje d o 
zro bi e n i a. Kiedy patrzymy 
na własne słabości łatwo ogarnia 
nas zwątpien ie i pesymizm. Że je
steśmy za mali , zbyt starzy i za 
biedni, że nie podołamytemu wy
zwaniu, bo zadania są za duże. 
Kiedy Was ogarniają takie uczu
cia - spójrzcie za sieb ie, naWa
szą przeszłość. Zobaczycie ile 
dokonaliści e, choćby w ostatnim 
okresie, uświadomicie sobie Wa
szą siłę i spoj rzycie odważniej 

w przyszłość. Popatrzcie na to, 
co już osiągnęliście. Oto jesteście 
wspólnotą, która regularnie spo
tyka się na nabożeństwach, 
jesteście zorganizowani oraz 
oficjalnie uznani przez władze 

państwowe i zarejestrowani jako 
Kościół. Nawiązaliście ważne 

kontakty z unitariańską wspólno
tą międzynarodową. Jesteście 

traktowani poważnie. Nie jeste
ście sami. Na całym św iecie są 

inni, którzy wierząjak Wy. Ma
cie swoje głębokie przekonania. 
Macie wiele siły. Macie siebie. 
W iecie co to są trudności i wie
cie, że można je pokonać. Żyje-

Ju/i;m Tuwim 

CHRYSTUSIE. ... 
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cie w kraju , który znajduje się 
w ważnym punkcie swojej historii. 
Jesteście częścią wiary, która jest 
wiarą prawdy, wolności i sprawie
dliwości. Mając taką siłę jak 
mogłoby się Wam nie udać? 

Znana jest prawda kiedyś 
wyrażona : "Nigdy nie wątp w to, 
że mała grupa może zmienić świat. 

Tylko dzięki takim grupom świat się 

zmien iał." Zaś stare przysłowie 
chińskie powiada: "Podróż, która 
ma trwać tysiąc kilometrów zaczy
na się od pierwszego kroku". 

Jesteście niezbyt licznągru
pą i przed Wami daleka droga, ale 
zrobiliście już swój pierwszy krok. 
l możecie zmienić świat. W tym dziele 
macie wsparcie, błogosławieństwo 
i miłość unitarian i uniwersalistów 
na całym świecie. We wszystkim co 
robicie bądżcie błogosławieni. Amen. 

Jeszcze s1(· lued_rś rozsmuc(,:, 
Jeszcze do Deb1e powrócę, 

Chrystusie .... 

J eszcze Lak strasznie zaplacz<~ 
Że przez lz..v Deb1e zobaczę, 
Chr_vsLusJe ... 

I ta .. k. 1 vicllG1 ialob;t 
Będę .się żali/ przed 1ob;l, 
Chr_J'stusle ... 

Że duch mój przed Tob:.-t klęknie, 
l wted_v - serce mi pt;:lu11e, 
Chr_J's/usie ... 
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N as z rodowód: 

B rac i a Polscy zwani też 
arianami, ruch religijno

społeczny wyodrębniony 1562-
1565 z grupy polskich kalwinów 
w osobny zbór (kościół) stanowiący 
najbardziej radykalny odłam 
reformacji w Polsce; w ukształtowa

niu się ruchu znaczną rolę odegrali 
uchodźcy z zachodu i południa 

Europy, zwłaszcza zwolennicy 
antytrynitaryzmu, którzy schronili się 
w Polsce przed prześladowaniami 

ze strony inkwizycji lub teologów 
protestanckich. Trwającą prawie 
stulecie aktywność Braci Polskich 
przerwała uchwała sejmu 1658, 
nakazująca im, pod karą śm ierci, 

w ciągu 3 lat przejście na katoli
cyzm lub opuszczenie kraju. 
Poglądy religijne i fi lozoficzne 

Braci Polskich były niejednolite. 
Wspólną ich cechąbyło odrzucenie 
dogmatu Trójcy św. (stąd nazywa
no ich arianami, wiążąc niesłusznie 
ich poglądy z doktrynąAriusza). 
Z antytrynitarską koncepcją teolo
gicznąBraci Polskich, we wcze
snym okresie rozwoju, wiązali 
(głównie Grzegorz Paweł z Brzezin, 
Marcin Czechowie, z wyjątkiem 
Szymona Budnego) pierwiastki 
irracjonalizmu i mistycyzmu, ustępu
jące miejsca - od czasu zapanowa
nia w zborze socynianizmu -
racjonalizmowi religijnemu, który 
wywarł wpływ na kształtowanie się 
racjonalizmu religijnego 
i deizmu w zachodniej Europie. 
Charakterystyczne było dla Braci 
Polskich wysuwanie w religii 
na pierwszy plan treści moralnych 
oraz postulat tolerancji religijnej. 

W ideologii społeczno-pol itycznej 

Braci Polskich występowały 
dwa nurty: radykalny (panujący 
we wczesnym okresie), grupujący 
głównie elementy plebejskie, 
postulujący zakaz udziału w woj
nach, piastowania urzędów, 
zrzeczenie się majątków przez 
szlachtę , potępienie kary śmierci , 

pańszczyzny i poddaństwa , oraz 
umiarkowany(głównie w XVII w.), 
grupujący zamożnych mieszczan, 
średnią szlachtę, a nawet magnatów. 

Do głównych ośrodków Braci 
Polskich należał Pińczów, potem 
Raków. Założona w 1602 roku 
Akademia Rakowska skupiająca 
wybitne siły naukowe oraz drukar
nia (od 1600 r.) uczyniły z Rakowa 
głośny w Europie ośrodek naukowy 
i wydawniczy (przeniesiony 
po 1638 r. do Amsterdamu, 
gdzie wydano zbiór "Bibliotheca 
Fratrum Polonorum" (1666-68). 
Środowisko Braci Polskich prócz 
myślicieli, wydało też wielu pisarzy 
i poetów (m.in. Wacław Potocki, 
Zbigniew Morsztyn). 

Ruch Braci Polskich przyczynił 
się znacznie do rozwoju języka, 
szkolnictwa (ariańskie szkoły 
w Pińczowie, Lewartowie, Raka
wie, Nowym Sączu, Lusławicach) 
i kultury polskiej, a w XVII w. 
stanowił jeden z najważniejszych jej 
łączników z ruchem umysłowym 
Europy. 

S OCYNIANIZM. Kierunek 
w ideologii Braci Polskich 

stworzony przez Fausta Socyna; 
od wczesnego unitarianizmu 
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Pod tym tytułem drukować będzie
my w kolejnych numerach najważ
niejsze i najciekawsze prace Bra
ci Polskich, socynian, unitarian 
i uniwersalistów, dokumentujące 
rozwój szeroko rozumianej wol
nej myśli religijnej, stanowiące 
podstawę nie tylko historycznej, 
ale i aktualnej refleksji religijnej, 
etycznej i społecznej. 
Rozpoczynamy od skrótowej, 
encyklopedycznej prezentacji 
głównych nurtów naszej tradycji. 

(Jeden jest Bóg) różnił się głównie 
odrzuceniem pierwiastków irracjo
nalnych i mistycznych na rzecz 
racjonalizmu religijnego oraz 
złagodzeniem radykalizmu 
społecznego i politycznego. 
Z inicjatywy Fausta Socyna 
wydano w Rakawie "Katechizm 
rakowski", zawierający ideologię 
socynian. Naucza ona, że jedyną 
normą wiary jest Pismo Święte, 
a Objawienie musi być interpreto
wane zgodnie z rozumem. Dogmat 
o Trójcy Świętej, boskości 
i dwojakiej naturze Chrystusa, 
dziedziczności grzechu pierworod
nego, działaniu sakramentów 
i łaski, wieczności kar - słowem 
wszystkie niezrozumiałe tajemni
ce, dogmaty - należy odrzucić. 
Stworzenie za sprawą samej tylko 
woli Bożej, wiedzę Boga o przy
szłości, Opatrzność itp. trzeba 
potraktować jako alegorie. Socyn 
pozwalał każdemu myśleć, 

co chciał o Jezusie, którego 
można nazywać Synem Bożym, 

Słowem Bożym czy jeszcze 
inaczej, ponieważ w sposób 
cudowny, za sprawą Ducha 
Świętego, został poczęty w łonie 
Maryi, a potem Bóg tchnął w niego 

Rysowala - Agnieszka Szustakowska 
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Słowo. Równie słusznym jest 
wierzyć, że Jezus był po prostu 
synem Maryi i Józefa, choć 
cudownie im zesłanym. Swoim 
cierpieniem i śmiercią męcze1?ską 

Chrystus o'ał nam przykład, 

to jednak nie wystarczy; aby go 
czcić i modlić się do niefo jak 
do Boga. Poza tym każdy człowiek 
może swobodnie własnymi siłami 
dążyć do zbawienia. 
Socynianie uznawali tylko dwa 
sakramenty: chrzest i Wieczerzę 
Pańską, których rola polega 
na podtrzymywaniu wiary. Chrzcili 
tylko dorosłych. Nie mieli ustalo
nego poglądu co do rodzaju 
i długości kar za grzechy: mogą 
one polegać na wykluczeniu przez 
Boga z grona wiernych, albo być 
karami fizycznymi. Trwać będą 
prawdopodobnie przez bliżej 
nie określony czas, a zakończą się 
albo powszechnym przebacze
niem, albo unicestwieniem duszy 
splamionej grzechami. 
Socynianizm dominował w ideolo
gii Braci Polskich w XVII wieku. 
Do jego głównych przedstawicieli 
należeli: Jan Cre/1, Hieronim 
Moskorzowski, Samuel Przypkow
si, Marcin Ruar, Jan Slegmann 
Starszy, Jonasz Szlichtyng, 
Walenty Szmalc, Andrzej Wiszowaty 
Ideologia i myśli Braci Polskich -
socynian miały wielki wpływ na 
szeroko rozumiane europejskie 
ruchy deistyczne, oświeceniowe, 

humanistyczne oraz na powstanie 
i oblicze Kościołów unitariańsi<ich 
i uniwersalistycznych w Wielkiej 
Brytanii i Ameryce. 

U NITARIANIZM Jeden z ruchów 
protestanckich, wywodzący się 

z myśli antytri nitariamej i socyniań
skiej , charakteryzujący się antydog-

matyzmem, otwartością, racjonali
zmem i tolerancją. Prekursorami 
t:;:: aroabaptyści początku XVI 
-.. '.;:;1-\1: oraz tacy myśliciele , uczeni, 
refcrmatorzy religijni jak Michał 
Serwet, Sebastian Castellion czy 
F rancis David, ale przede wszystkim 
Bracia Polscy z Faustem Socynem. 
Myśli, poglądy i działalność Braci 
Polskich przyczyniła się bezpo
średn io do powstania i rozwoju 
unitarianizmu w Europie zachodniej 
i Ameryce. John Biddle (zm. 1662) 
przetłumaczył dzieła Socyna i 
propagował jego naukę w Anglii . 
Pisma Socyna czytał i wysoko cenił 
fi lozof John Locke. Poglądy 
socyniańskie podzielał wielki 
uczony Izaak Newton. 
Ówcześni i współcześni unitarianie 
wyznająjedność Boga odrzucają 
dogmat o Trzech Osobach 
w Trójcy Świętej. 
Dzięki teologom anglikańskim 
udało się - pod koniec XVIII w ieku 
przekształcić unitarianzm w odręb
ne wyznanie. Założyci e l ami Unita
ri ańskiego Kościoła Angli i byli 
pastor Theophilus Lindsey i znany 
uczony Joseph Priestley. W 1825 
roku powstało Brytyjskie i Zagra
niczne Stowarzyszenie Unitariań
skie, które po latach dyskusji 
i wchłonięciu innych pokrewnych 
grup wyznaniowych przekształciło 
się w 1928 roku w Ogólne Zgroma
dzenie Kościołów Unitariańskich 
i Wolnych Chrześcijan. 
W Stanach Zjednoczonych pierw
szy kościół unitariański powstał 

w 1796 roku za przyczyną 
J.Priestleya, wypędzonego z Anglii. 
Bliski unitarianizmu był m.in. 
prezydent Thomas Jefferson. 
Amerykańskiemu Kościołowi 

unitariańskiemu przyświecał cel 
odrodzenia "czystego chrześcijań
stwa". Ralph Waldo Emerson 
(1803- 82) dążył do szerszego 
otwarcia unitarianizmu na uniwer
salne wartości. Dla Emersona 
"największym Objawieniem jest, 
że Bóg znajduje się w każdym 
człowieku". Myśl tę rozwijał m.in. 
Theodore Parker starając się 
łączyć chrześcijaństwo z innymi 
religiami np. hinduizmem. 
Powstał pewien spór między 
nurtem tradycyjnie chrześcijańskim 
a nurtem synkretycznym. 

Najwybitniejszym history
kiem unitarianizmu był uczony 
amerykański Earl Morse Wilbur 
(1866 - 1956). 
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Charakterystyczną cechą unitaria
nizmu i Kościola unitariańskiego 

jest jego wolność i tolerancja 
rel !g ijna. Stąd też istnieje w nim 
wiele nurtów i kierunków, w tym 
także uniwersalistyczny. Wywodzi 
się on z wieku XVII. Podstawowym 
założeniem było, że Bóg obdarza 
wszystkich ludzi swą laską tak, aby 
wszyscy mogli osiągnąć zbawienie. 
Dobry i miłosierny Bóg n ie może 
nikogo skazywać na wieczne 
potępienie. Uniwersaliści - podob
nie jak unitarianie- wywędrowali 
w XVIII i XIX wieku do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie w pierwszej 
polowie XIX wieku powstał Kościół 
uniwersalistyczny. Oba te Kościoły
unitariański i uniwersalistyczny
polączyły się i utworzyły w 1961 
roku Stowarzyszenie Unitarian 
Uniwersalistów (Stanów Zjedno
czonych i Kanady). 
Podstawowe zasady połączonych 
Kościołów sprowadzają się 
do miłości Boga ( różnie przez 
różnych ludzi rozumianego i wyobra
żanego) oraz miłości bliźniego. 

Wszyscy ludzie są braćmi, a jeden 
Bóg jest ich ojcem. Dobro zatrium
fuje nad złem, a dusze- w zależności 
od zasług - będą cieszyły się 
wieczną szczęśliwością. 

Kościoły unitariańskie istnieją 

dzisiaj - poza Stanami Zjednoczo
nymi i Kanadą- w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech, Szwajcarii, Rumunii, 
na Węgrzech, w Czechach 
i na Słowacji, a od ubiegłego roku 
również oficjalnie w Polsce. 
Poniżej drukujemy bardziej szcze
gółowe "Zasady" dwóch głównych 

nurtów Kościołów un itari ańskiego 

i uniwersalistycznego. 

CHRZEŚCIJAŃ~TWO 
UNITAR/ANSKlE 

"Jeden Bóg i Ojciec wszystkich 
ludzi, który jest nade wszystko, 
i po wszystkich i we wszystkich was" 

List Ap.Pawła do Efezjan IV 6 

1. Co to jest Chrześcijaństwo 
Unitariańskie? 

Jest to religia, która czci Boga, 
ceni wolność, dba o szczerą myśl 
i uszlachetnia człowieka. Jest to 
religia, która stawia istotne pier
wiastki życia duszy na pierwszym 
planie, jako zasadnicze; nieistotne 
zaś pozostawia do uznania każdej 
poszczególnej jednostki. Tymi 
istotnymi pierwiastkami życia 



•G.)~ MY\L <E: LIGI!flc 

Słowo. Równie słusznym jest 
wierzyć, że Jezus był po prostu 
synem Maryi i Józefa, choć 
cudownie im zesłanym. Swoim 
cierpieniem i śmiercią męczel'1ską 
Chrystus dał nam przykład, 
to jednak nie wystarczy, aby go 
czcić i modlić się do niego jak 
do Boga. Poza tym każdy człowiek 
może swobodnie własnymi siłami 
dążyć do zbawienia. 
Socynianie uznawali tylko dwa 
sakramenty: chrzest i Wieczerzę 
Pańską, których rola polega 
na podtrzymywaniu wiary. Chrzcili 
tylko dorosłych. Nie mieli ustalo
nego poglądu co do rodzaju 
i długości kar za grzechy: mogą 
one polegać na wykluczeniu przez 
Boga z grona wiernych, albo być 
karami fizycznymi. Trwać będą 
prawdopodobnie przez bliżej 
nie określony czas, a zakończą się 
albo powszechnym przebacze
niem, albo unicestwieniem duszy 
splamionej grzechami. 
Socynianizm dominował w ideolo
gii Braci Polskich w XVII wieku. 
Do jego głównych przedstawicieli 
należeli: Jan Cre/1, Hieronim 
Moskorzowski, Samuel Przypkow
si, Marcin Ruar, Jan Stegmann 
Starszy, Jonasz Szlichtyng, 
Walenty Szmalc, Andrzej Wiszowaty. 
Ideologia i myśli Braci Polskich -
socynian miały wielki wpływ na 
szeroko rozumiane europejskie 
ruchy deistyczne, oświeceniowe, 
humanistyczne oraz na powstanie 
i oblicze Kościołów unitariańsKich 
i uniwersalistycznych w Wielkiej 
Brytanii i Ameryce. 

U NITARIANIZM Jeden z ruchów 
protestanckich, wywodzący się 

z myśli antytrinitariarnej i socyniań
skiej, charakteryzujący się antydog-

matyzmem, otwartością, racjonali
zmem i tolerancją. Prekursorami 
byi~ z:rmbaptyści początku XVI 
'. "d-\lJ oraz tacy myśliciele , uczeni , 
refcrmatorzy religijni jak Michał 
Serwet, Sebastian Castellion czy 
F rancis David, ale przede wszystkim 
Bracia Polscy z Faustem Socynem. 
Myśli, poglądy i działalność Braci 
Polskich przyczyniła się bezpo
średnio do powstania i rozwoju 
unitarianizmu w Europie zachodniej 
i Ameryce. John Biddle (zm. 1662) 
przetłumaczył dzieła Socyna i 
propagował jego naukę w Anglii. 
Pisma Socyna czytał i wysoko cenił 
filozof John Locke. Poglądy 
socyniańskie podzielał wielki 
uczony Izaak Newton. 
Ówcześni i współcześni unitarianie 
wyznająjedność Boga odrzucają 
dogmat o Trzech Osobach 
w Trójcy Świętej . 
Dzięki teologom anglikańskim 

udało się- pod koniec XVIII wieku
przekształcić unitarianzm w odręb
ne wyznanie . Założycielami Unita
riańskiego Kościoła Anglii byli 
pastor Theophilus Lindsey i znany 
uczony Joseph Priestley. W 1825 
roku powstało Brytyjskie i Zagra
niczne Stowarzyszenie Unitariań
skie, które po latach dyskusji 
i wchłonięciu innych pokrewnych 
grup wyznaniowych przekształciło 
się w 1928 roku w Ogólne Zgroma
dzenie Kościołów Unitariańskich 
i Wolnych Chrześcijan. 
W Stanach Zjednoczonych pierw
szy kościół unitariański powstał 
w 1796 roku za przyczyną 
J.Priestleya , wypędzonego z Ang lii. 
Bliski unitarianizmu był m.in . 
prezydent Thomas Jefferson. 
Amerykańskiemu Kościołowi 

unitariańskiemu przyświecał cel 
odrodzenia "czystego chrześcijań

stwa". Ralph Waldo Emerson 
( 1803 - 82) dążył do szerszego 
otwarcia unitarianizmu na uniwer
salne wartości. Dla Emersona 
"największym Objawieniem jest, 
że Bóg znajduje się w każdym 
człowieku". Myśl tę rozwijał m.in. 
Theodore Parker starając się 
łączyć chrześcijaństwo z innymi 
religiami np. hinduizmem. 
Powstał pewien spór między 
nurtem tradycyjnie chrześcijańskim 
a nurtem synkretycznym. 

Najwybitniejszym history
kiem unitarianizmu był uczony 
amerykański Earl Morse Wilbur 
(1866 - 1956). 
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Charakterystyczną cechą unitaria
nizmu i Kościoła unitariańskiego 
jestjego wolność i to lerancja 
rel!gijna. Stąd też istnieje w nim 
wiele nurtów i kierunków, w tym 
także uniwersalistyczny. Wywodzi 
się on z wieku XVII. Podstawowyrn 
założeniem było, że Bóg obdarza 
wszystkich ludzi swą łaską tak, aby 
wszyscy mogli osiągnąć zbawienie. 
Dobry i miłosierny Bóg nie może 
nikogo skazywać na wieczne 
potępienie. Uniwersaliści - podob
nie jak unitarianie - wywędrowa li 

w XVIII i XIX wieku do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie w pierwszej 
połowie XIX wieku powstał Kościół 
uniwersalistyczny. Oba te Kościoły
unitariański i uniwersalistyczny
po!ączyły się i utworzyły w 1961 
roku Stowarzyszenie Unitarian 
Uniwersalistów (Stanów Zjedno
czonych i Kanady). 
Podstawowe zasady połączonych 
Kościołów sprowadzają się 

do miłości Boga (różnie przez 
różnych ludzi rozumianego i wyobra
żanego) oraz miłości bliźniego. 
Wszyscy ludzie są braćmi, a jeden 
Bóg jest ich ojcem. Dobro zatrium
fuje nad złem, a dusze- w zależności 
od zasług - będą cieszyły się 
wieczną szczęśliwością. 
Kościoły unitariańskie istnieją 

dzisiaj - poza Stanami Zjednoczo
nymi i Kanadą- w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech, Szwajcarii, Rumunii, 
na Węgrzech, w Czechach 
i na Słowacji, a od ubiegłego roku 
również oficjalnie w Polsce. 
Poniżej drukujemy bardziej szcze
gółowe "Zasady" dwóch głównych 
nurtów Kościołów unitariańskiego 
i uniwersalistycznego. 

CHRZEŚC/JAŃ~TWO 
UNITAR/ANSKlE 

"Jeden Bóg i Ojciec wszystkich 
ludzi, który jest nade wszystko, 
i po wszystkich i we wszystkich was" 

List Ap.Pawła do Efezjan IV 6 

1. Co to jest Chrześcijaństwo 
Unitariańskie? 

Jest to religia, która czci Boga, 
ceni wolność, dba o szczerą myśl 
i uszlachetnia człowieka. Jest to 
religia, która stawia istotne pier
wiastki życia duszy na pierwszym 
planie, jako zasadnicze; nieistotne 
zaś pozostawia do uznania każdej 
poszczególnej jednostki. Tymi 
istotnymi pierwiastkami życia 
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Słowo. Równie słusznym jest 
wierzyć, że Jezus był po prostu 
synem Maryi i Józefa, choć 
cudownie im zesłanym. Swoim 
cierpieniem i śmiercią męcze1?ską 

Chrystus dał nam przykład, 
to jednak nie wystarczy, aby go 
czcić i modlić się do niego jak 
do Boga. Poza tym każdy człowiek 
może swobodnie własnymi siłami 
dążyć do zbawienia. 
Socynianie uznawali tylko dwa 
sakramenty: chrzest i Wieczerzę 

Pańską, których rola polega 
na podtrzymywaniu wiary. Chrzcili 
tylko dorosłych. Nie mieli ustalo
nego poglądu co do rodzaju 
i długości kar za grzechy: mogą 
one polegać na wykluczeniu przez 
Boga z grona wiernych, albo być 
karami fizycznymi. Trwać będą 
prawdopodobnie przez bliżej 

nie określony czas, a zakończą się 
albo powszechnym przebacze
niem, albo unicestwieniem duszy 
splamionej grzechami. 
Socynianizm dominował w ideolo
gii Braci Polskich w XVII wieku. 
Do jego głównych przedstawicieli 
należeli: Jan Cre/1, Hieronim 
Moskorzowski, Samuel Przypkow
si, Marcin Ruar, Jan Slegmann 
Starszy, Jonasz Szlichtyng, 
Walenty Szmalc, Andrzej Wiszewaty 
Ideologia i myśli Braci Polskich -
socynian miały wielki wpływ na 
szeroko rozumiane europejskie 
ruchy deistyczne, oświeceniowe, 

humanistyczne oraz na powstanie 
i oblicze Kościołów unitariańsKich 

i uniwersalistycznych w Wielkiej 
Brytanii i Ameryce. 

U NITARIANIZM Jeden z ruchów 
protestanckich, wywodzący się 

z myśl i antytrinitariarnej i socyniań

skiej, charakteryzujący się antydog-

matyzmem, otwartością, racjonali
zmem i tolerancją. Prekursorami 
byli :J'li:lbaptyści początku XVI 
1. 's!-\: t oraz tacy myśliciele, uczeni , 
refcrmatorzy religijni jak Michał 
Serwet, Sebastian Castellion czy 
F rancis David, ale przede wszystkim 
Bracia Polscy z Faustem Socynem. 
Myśli, poglądy i działalność Braci 
Polskich przyczyn iła się bezpo
średnio do powstania i rozwoju 
unitarianizmu w Europie zachodniej 
i Ameryce. John Biddle (zm. 1662) 
przetłumaczył dzieła Socyna i 
propagował jego naukę w Anglii. 
Pisma Socyna czytał i wysoko cenił 
filozof John Locke. Poglądy 
socyniańskie podzielał wielki 
uczony Izaak Newton. 
Ówcześn i i współcześni unitarianie 
wyznająjedność Boga odrzucają 
dogmat o Trzech Osobach 
w Trójcy Świętej . 
Dzięki teologom anglikańskim 

udało się - pod koniec XVIII wieku 
przekształcić unitarianzm w odręb
ne wyznanie. Założycielami Unita
riańskiego Kościoła Anglii byli 
pastor Theophilus Lindsey i znany 
uczony Joseph Priestley. W 1825 
roku powstało Brytyjskie i Zagra
niczne Stowarzyszenie Unitariań

skie, które po latach dyskusji 
i wchłonięciu innych pokrewnych 
grup wyznaniowych przekształciło 

się w 1928 roku w Ogólne Zgroma
dzenie Kościołów Unitariańskich 
i Wolnych Chrześcijan. 
W Stanach Zjednoczonych pierw
szy kościół unitariański powstał 

w 1796 roku za przyczyną 
J.Priestleya, wypędzonego z Anglii. 
Bliski unitarian izmu był m.in. 
prezydent Thomas Jefferson. 
Amerykańskiemu Kościołowi 

u nitariańskiemu przyświecał cel 
odrodzenia "czystego chrześcijań

stwa". Ralph Waldo Emerson 
( 1803 - 82) dążył do szerszego 
otwarcia unitarianizmu na uniwer
salne wartości. Dla Emersona 
"największym Objawieniem jest, 
że Bóg znajduje się w każdym 
człowieku". Myśl tę rozwijał m.in. 
Theodore Parker starając się 

łączyć chrześcijaństwo z innymi 
religiami np. hinduizmem. 
Powstał pewien spór między 
nurtem tradycyjnie chrześcijańskim 

a nurtem synkretycznym. 
Najwybitniejszym history

kiem unitarianizmu był uczony 
amerykański Earl Morse Wilbur 
(1866 - 1956). 
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Charakterystyczną cechą unitaria
nizmu i Kościoła unitariańskiego 
jest jego wolność i tolerancja 
religijna . Stąd też istnieje w nim 
wiele nurtów i kierunków, w tym 
także uniwersalistyczny. Wywodzi 
się on z wieku XVI I. Podstawowyrn 
założeniem było, że Bóg obdarza 
wszystkich ludzi swą łaską tak, aby 
wszyscy mogli osiągnąć zbawienie. 
Dobry i miłosierny Bóg nie może 
nikogo skazywać na wieczne 
potępienie. Uniwersaliści - podob
nie jak unitarianie - wywędrowa li 

w XVIII i XIX wieku do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie w pierwszej 
połowie XIX wieku powstał Kościół 
uniwersalistyczny. Oba te Kościoły
unitariański i uniwersalistyczny
polączyły się i utvvorzyły w 1961 
roku Stowarzyszenie Unitarian 
Uniwe1salistów (Stanów Zjedno
czonych i Kanady). 
Podstawowe zasady połączonych 
Kościołów sprowadzają się 

do miłości Boga (różnie przez 
różnych ludzi rozumianego i wyobra
żanego) oraz miłości bliżniego . 

Wszyscy ludzie są braćmi, a jeden 
Bóg jest ich ojcem. Dobro zatrium
fuje nad złem, a dusze- w zależności 

od zasług - będą cieszyły się 
wieczną szczęśliwością. 

Kościoły unitariańskie istnieją 

dzisiaj- poza Stanami Zjednoczo
nymi i Kanadą- w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech, Szwajcarii, Rumunii , 
na Węgrzech, w Czechach 
i na Słowacji, a od ubiegłego roku 
również oficjalnie w Polsce. 
Poniżej drukujemy bardziej szcze
gółowe "Zasady" dwóch głównych 
nurtów Kościołów unitariańskiego 
i uniwersalistycznego. 

CHRZEŚCIJAŃ~TWO 
UNITAR/ANSKlE 

"Jeden Bóg i Ojciec wszystkich 
ludzi, który jest nade wszystko, 
i po wszystkich i we wszystkich was" 

List Ap.Pawła do Efezjan IV 6 

1. Co to jest Chrześcijaństwo 

Unitariańskie? 

Jest to religia, która czci Boga, 
ceni wolność, dba o szczerą myśl 
i uszlachetnia człowieka. Jest to 
religia, która stawia istotne pier
wiastki życia duszy na pierwszym 
planie, jako zasadnicze; nieistotne 
zaś pozostawia do uznania każdej 
poszczególnej jednostki. Tymi 
istotnymi pierwiastkami życia 
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N as z rodowód: 

Bracia Polscy zwani też 
arianami, ruch religijno

społeczny wyodrębniony 1562-
1565 z grupy polskich kalwinów 
w osobny zbór (kościół) stanowiący 
najbardziej radykalny odłam 
reformacji w Polsce; w ukształtowa
niu się ruchu znaczną rolę odegrali 
uchodźcy z zachodu i południa 
Europy, zwłaszcza zwolennicy 
antytrynitaryzmu, którzy schronili się 
w Polsce przed prześladowaniami 
ze strony inkwizycji lub teologów 
protestanckich. Trwającą prawie 
stulecie aktywność Braci Polskich 
przerwała uchwała sejmu 1658, 
nakazująca im, pod karą śmierci, 

w ciągu 3 lat przejście na katoli
cyzm lub opuszczenie kraju. 
Pog lądy religijne i filozoficzne 

Braci Polskich były niejednolite. 
Wspólnąich cechąbyło odrzucenie 
dogmatu Trójcy św. (stąd nazywa
no ich arianami, wiążąc niesłusznie 

ich poglądy z doktrynąAriusza). 
Z antytrynitarską koncepcją teolo
giczną Braci Polskich , we wcze
snym okresie rozwoju , wiązali 

(głównie Grzegorz Paweł z Brzezin , 
Marcin Czechowie, z wyjątkiem 

Szymona Budnego) pierwiastki 
irracjonalizmu i mistycyzmu, ustępu

jące miejsca - od czasu zapanowa
nia w zborze socynianizmu -
racjonalizmowi religijnemu, który 
wywarł wpływ na kształtowanie się 

racjonalizmu religijnego 
i deizmu w zachodniej Europie. 
Charakterystyczne było dla Braci 
Polskich wysuwanie w religii 
na pierwszy plan treści moralnych 
oraz postulat tolerancji religijnej. 

W ideologii społeczno-politycznej 
Braci Polskich występowały 
dwa nurty: radykalny (panujący 
we wczesnym okresie), grupujący 
główn ie elementy plebejskie, 
postulujący zakaz udziału w woj
nach, piastowania urzędów, 

zrzeczenie się majątków przez 
szlachtę, potępienie kary śmierci, 
pańszczyzny i poddaństwa, oraz 
umiarkowany(głównie w XVII w.), 
grupujący zamożnych mieszczan, 
średn ią szlachtę, a nawet magnatów. 

Do głównych ośrodków Braci 
Polskich należał Pińczów, potem 
Raków. Założona w 1602 roku 
Akademia Rakowska skupiająca 

wybitne siły naukowe oraz drukar
nia (od 1600 r.) uczyniły z Rakowa 
głośny w Europie ośrodek naukowy 
i wydawniczy (przeniesiony 
po 1638 r. do Amsterdamu, 
gdzie wydano zbiór "Bibliotheca 
F ratrum Polonorum" (1666-68). 
środowisko Braci Polskich prócz 
myślicieli , wydało też wielu pisarzy 
i poetów (m.in. Wacław Potocki, 
Zbigniew Morsztyn). 

Ruch Braci Polskich przyczynił 
się znacznie do rozwoju języka, 

szkolnictwa (ariańskie szkoły 

w Pińczowie, Lewartowie, Rako
wie, Nowym Sączu, Lusławicach) 

i kultury polskiej, a w XVII w. 
stanowił jeden z najważniejszych jej 
łączników z ruchem umysłowym 
Europy. 

S OCYNIANIZM. Kierunek 
w ideologii Braci Polskich 

stworzony przez Fausta Socyna; 
od wczesnego unitarianizmu 
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Pod tym tytułem drukować będzie

my w kolejnych numerach najważ
niejsze i najciekawsze prace Bra
ci Polskich, socynian, unitarian 
i uniwersalistów, dokumentujące 
rozwój szeroko rozumianej wol
nej myśli religijnej, stanowiące 
podstawę nie tylko historycznej, 
ale i aktualnej refleksji religijnej, 
etycznej i społecznej. 
Rozpoczynamy od skrótowej, 
encyklopedycznej prezentacji 
głównych nurtów naszej tradycji. 

(Jeden jest Bóg) różnił się głównie 
odrzuceniem pierwiastków irracjo
nalnych i mistycznych na rzecz 
racjonalizmu religijnego oraz 
złagodzeniem radykalizmu 
społecznego i politycznego. 
Z inicjatywy Fausta Socyna 
wydano w Rakawie "Katechizm 
rakowski", zawierający ideologię 
socynian. Naucza ona, że jedyną 
normą wiary jest Pismo Święte, 
a Objawienie musi być interpreto
wane zgodnie z rozumem. Dogmat 
o Trójcy Świętej, boskości 
i dwojakiej naturze Chrystusa, 
dziedziczności grzechu pierworod
nego, działaniu sakramentów 
i łaski, wieczności kar - słowem 
wszystkie niezrozumiałe tajemni
ce, dogmaty - należy odrzucić. 
Stworzenie za sprawą samej tylko 
woli Bożej, wiedzę Boga o przy
szłości, Opatrzność itp. trzeba 
potraktować jako alegorie. Socyn 
pozwalał każdemu myśleć, 
co chciał o Jezusie, którego 
można nazywać Synem Bożym, 
Słowem Bożym czy jeszcze 
inaczej, ponieważ w sposób 
cudowny, za sprawą Ducha 
Świętego, został poczęty w łonie 
Maryi, a potem Bóg tchnął w niego 

Rysowala -Agnieszka Szustakowska 
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ludzkiego są: cześć Boga i obo
wiązek względem człowieka, pojęty 

zgodnie z prostotą Jezusa, który 
jest wzorem naszym. Nieistotnymi 
dla religii są teologiczne wyznania 
wiary, które choćby nie wiem jak 
były zajmujące i ważne, nie są 
i nie mogą być niezbędnymi dla 
miłości Ojca naszego i dla prawe
go życia w myśl przykazań Jezusa: 

"Będziesz miłował Pana, Boga 
twego, z całego serca twego 
i całej duszy twojej, i z całej myśli 
twojej. To jest pierwsze i naj
większe przykazanie. 
A wtóre podobne jest temuż: 
Będziesz miłował bliźniego 

swego jak siebie samego. 
Na tych dwóch przykazaniach 
stoi zakon i prorocy". 

Mateusz XXII. 37-40 

2. Co to znaczv służvć Bogu 
i miłować Go? 

Znaczy uwielbiać Go, dążyć ku 
Niemu i jednoczyć duszę z Duchem 
Bożym. Następnie znaczy doskonalić 
dane nam przez naturę Boskie 
pierwiastki; Rozum, który ma służyć 
Prawdzie; Sumienie, które ma iść 
za sprawiedliwością; Miłość, która 
pod przewodnictwem Prawdy 
i Sprawiedliwości ma być na usługach 
miłosierdzia, życzliwości i dobrej woli. 

3. Co oznacza .. służba wobec 
człowieka"? 

Miłosierdzie, życzliwość i dobra 
wola wespól ze sprawiedliwością 
oto są niezbędne wymogi drugiego 
wielkiego przykazania: "Kochaj 
bliźniego twego!" Cnoty te muszą być 
podstawą każdego zamysłu, mające

go na celu szczęśliwsze życie 
społeczeństwa. Żaden mechaniczny 
plan udoskonalenia ludzkości bez 
nich udać się nie może. Szlachetnie 
pojęta obywatelskość i dobroczyn
ność są bezwzględnie wymagane przez 
Chrześcijaństwo Unitariańskie,jako 

zewnętrzny dowód wewnętrznej wiary. 

4. Kim i czvm jest Jezus? 
Jest On dla nas nauczycielem 

szczerej prostoty, wzorem cierpliwej 
miłości i bohaterskiego poświęcenia 
w posłuszeństwie Najwyższej Dosko
nałości. Chrześcijanie Unitariańscy 

uważają Chrystusa za kogo On siebie 
samego uważał: za Posłannika 
Najwyższej Istoty. On nigdy 
nie nazywał siebie Bogiem, nigdy nie 
twierdził, że jest Twórcą nieba i ziemi, 
nigdy nie domagał się uwielbienia 
i z oburzeniem odrzucał je. 

5. A jakże rzecz ma się z Biblią? 
Unitarianie nie przypisują Bogu 

autorstwa tego, co poniżające, 
okrutne albo nieczyste. On nie może 
być twórcą takich rzeczy, gdziekol
wiek by się one znajdowały, ponieważ 
z Jego Ducha mogą pochodzić tylko 
rzeczy wzniosłe i święte. Wszystko 
to, co obraża sumienie i rozum 
nie może pochodzić od Stwórcy 
sumienia i rozumu. Wolno nam 
co do tych rzeczy dochodzić przy 
pomocy światła nauki. Natomiast 
w natchnieniu psalmisty, żarliwości 
moralisty czy reformatora jest tyle 
wzniosłej nauki, iż widocznym jest 
wpływ Boga na wybrane przez Niego 
narzędzia i czyni dla nas z Biblii 
nieśmiertelną i nieodzownie 
potrzebną Księgę. 

6. Przebaczenie i Zbawienie. 
Grzech jest rzeczywistością 

i to straszną. Człowiek, który zgrze
szył musi zaprzestać tego, 
by odzyskać lepszą myśl i przyjaźń 
boską którą utracił. W jaki sposób? 
Jezus dokładnie odpowiada na to 
pytanie. Wróć do domu Ojca, choćby 
jako syn marnotrawny i pojednaj się 
z Nim. 
Żyj szlachetnym życiem, szukaj 
wspólnoty z Duchem Bożym. Oto jest 
droga i to jedyna 
ku zbawieniu. Będzie ona w końcu 
uwieńczona przez nieustannie 
postępujące doskonalenie. 

7. Chrześcijaństwo Unitariańskie jest 
więc religią która poleca nam 
wielbienie Boga, jako Prawdy wiecz
nej, jako Sprawiedliwości wiekuistej, 
jako Miłości niewymowne}; religia, 
która każe wam kształcić, pielęgno

wać i ćwiczyć wolność, rozum 
i sumienie; która chce uczynić 
z waszego serca i życia i charakteru 
praktyczne świadectwo i dowód 
waszej wiary; która nakłania was 
do robienia wszystkiego, by się 
zbliżyło Królestwo Boże 
przez Sprawiedliwość, Miłosierdzie 

i Uczynność między ludźmi; 

i która pomoże wam 
w was samych stworzyć 
tę prostotę, ufność 

i braterstwo, które cechują Jezusa. 
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W CO WIERZA Ut;UTARIANIE
UNIWERSALISCI 

1. Wierzymy w wolność relig ii. Każdy 
człowiek ma prawo do własnej religii 
i wyrażania otwarcie swych poglądów 
religijnych oraz swobodnego wypo
wiadania się w kwestiach wiary bez 
obaw przed potępieniem i prześlado

waniem. 
2. Wierzymy w równouprawnienie 
różnych religii. Wszystkie religie, 
niezależnie od czasu, w którym 
powstawały i kultur, do których należą, 
posiadają wartości nie tylko dla swych 
wyznawców, ale również dla wszyst
kich chcących je zrozumieć. 

3. Wierzymy w autorytet ludzkiego 
rozumu i sumienia. Najwyższym 

sędzią w sprawach religii nie są 
dogmaty ani duchowni Kościołów, 

ale indywidualny wybór i postawa 
człowieka. 

4. Wierzymy w nieustające poszuki
wanie Prawdy. Jeżeli rozum i serce 
są w pełni wolne i otwarte, człowiek 

może dokonać niezliczonej ilości 
cennych i wspaniałych odkryć. 
5. Wierzymy w jedność doświadcze

nia. Nie ma zasadniczego konfliktu 
miedzywiarąa nauką, między 

sacrum a profanum, ponieważ 
wszystkie one mają swoje źródło 
w tej samej rzeczywistości 
Wszechświata. 

6. Wierzymy w wartość i godność 
każdego człowieka. Wszyscy ludzie 
mają równe prawa do życia, wolności 

i sprawi edliwości . Życie każdego 
człowieka jest ważniejsze od 
jakiejkolwiek ideologii czy filozofii. 
7. Wierzymy w etyczna wartość 
religii. Naturalnym rezultatem dobrej 
wiary są dobre uczynki i zaangażo
wanie w pracę dla innych. 
8. Wierzymy w sprawcza siłę 

miłości. Podstawowym prawem 
wspólnoty ludzkiej jest prawo miłości , 

które dba o dobro innych, nigdy 
nikogo nie rani i niczego nie niszczy. 
9. Wierzymy w demokrację; 
w jawność życia publ icznego, 
w wolne wybory, prawo do krytyki 
i samorządności. 
10. Wierzymy w znaczenie wspólnot 
religijnych. Pozwalają one ich 
członkom na dzielenie się doświad
czeniami oraz wzajemne wsparcie 
i pomoc. 

Teksty .Naszego rodowodu" oparte zostały na 
następujących publikacjach: 
Encyklopedia Powszechna PWN. Encyclopedia 
Britanica. Encyclopedia Americana. 
Der grosse Brockhaus, Herve Massan .Słownik 
herezji w kościele katolickim", wyd . • Książn ica·, 

W.M.L. Sullivan .Chrześcijaństwo Unitariańskie" , 

1925 (tł.A.R.Dobrski), David O.Rankin 
.Dziesięć punktów", wyd. Unitarian Universalist 

Association w Bostonie. 
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ANONIMA 
, 

PROS BA 
DO BOGA 
O SPOSOBNOŚĆ 
DO St.UCHANIA 

St.OWA JEGO 

Ojcze nasz, któryś z łaski swej nas umiłował, 
Któryś nam pocieszenie wieczne nagotował, 

Przez syna twego wszystkim nam opowiedziane 
l w słowie twoim świętym znacznie opisane. 

Któryś nas na to miejsce łaskawie zgromadził, 

Żebyś nam spólnie w naszym zbaw ieniu poradził, 
Jako przed tobą chodzić, czego się warować, 
A czego w życiu swoim mamy naśladować. 

Prosim cię, Ojcze Święty, zmiłuj się nad nami, 
Mów do nas sfużebników twych wiernych ustami, 
Daj nam uszy ochotne ku słów twych słuchaniu, 

Daj nam serca nabożne ku ich uważaniu. 

Zapomni miłościwie przeszłych naszych złości, 
Nie licz i teraźniejszych naszych nikczemności, 

Oddal od nas karanie duchownej ś lepoty, 

Niech nie będzie przeszkodą twej świętej roboty. 
Ducha twego świętego racz, Ojcze, użyczyć, 

Racz nas przezeń oświecić i prawdzie swej ćwiczyć, 

Niechaj nas Duch twój zawsze i teraz sprawuje, 
Niech wszystkie nasze myśl i ku tobie kieruje. 

Sprawuj w nas serca ciche, serca uniżone, 

We wszystkim świętej twej woli zniewolone, 
Niech nad słowem twym świętym nigdy nie mędrkują, 

Ale co ty sam radzisz niech wdzięcznie przyjmują 

Daj, byśmy powinności naszych się uczyli, 
A zatym tobie kwoli w każdej sprawie żyli, 

Niech nie będziem słuchaczami zapamiętywania, 
Uczyń nas czynicielami twego przykazania. 
Usłysz, Boże, nas, usłysz to nasze wzdychanie, 

Poświęć nas i to nasze słów twoich słuchanie, 
Niech w nas wiarę, nadzieję, niechaj miłość zrodzi, 
1\Jiech nas tu w myślach naszych i wiecznie odrodzi . 
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Foto: Krzysztof Tusiewicz 

Drukowal Sebastian Sternacki, 

Raków 1625. 
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ODNOWICIEL RUCHU 
BRACI POLSKICH 

J<jrol Grycz Śmiłowski 
(1885-1 ~~9), past~r luterański, 
odnowJcJel Brac1 Polskich 

unitarianin. Urodzony 17 IX w Śmi~ 
łowieach w po w. Cieszynskim, syn 
Adama, nauczyciela szkoły miej
scowej, i Ewy z Biedrawów. 

Polskie gimnazjum ukończył 
w Cieszynie (matura 1 V/11904), 
następnie odbył studia teologii 
ewangelickiej w Wiedniu, Halle, 
Berlinie, Lipsku i złożył egzaminy 
na wydziale wiedeńskim w r. 1908. 

Jako kandydat teologii głosił ka
zania prawie we wszystkich zborach 
śląskich i w Krakowie na początku 
r. 1909. Od 15 Vl1909 r. pełnił obo
wiązki wikarego superintendenta 
Krzywania w Skoczowie. Po jego 
śmierci przepadł przy wyborach 
na proboszcza jako Polak. Zajęty 
potem w Bielsku, od 1912 r. , bez po
sady, z końcem t. r. znalazł się 
w Gorycji jako pomocnik chorego prcr 
boszcza. Wybranytam jego następcą 
9XI1913r., instalowany24 V 1914r., 
wskutek wybuchu wojny z Włochami 
musiał opuścić parafię. Powołany 

do wojska był kolejno kapelanem 
w Ołomuńcu (od 151X 1915r.), potem 
na froncie rosyjskim pod Buczaczem 
(od stycznia 1916r.), wgen. guberna
torstwie w Lublinie, na froncie włoskim 
wGorycji(odmarca 1916r.), na fron
cie rosyjskim pod Brodami (od lipca 
1916 r.), znów na froncie włoskim pod 
lsonzo (od kwietnia 1917 r.), a wresz
cie w Lublinie, gdzie od sierpnia 
1917 r. pozostawał do końca wojny 
przy szpitalach. 

W listopadzie 1918 r. objął urząd 
pierwszego polskiego ewangelickie
go kapelana wojskowego okręgu 
śląskiego w randze kapitana. W 
kwietniu 1919 r. był w Małopolsce 
wschodniejjako kapelan, za co póź
niej został odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Przeniesiony do Kra
kowa 31X 1919 r., obsługiwał trzy 
okręgi wojskowe w całej Małopolsce 
i awansował kolejno na starszego 
kapelana w randze majora i pro
boszcza wojskowego w randze 

podpułkownika. Mimo to nie został 
z początkiem 1930 r. seniorem woj
skowym swego wyznania, czym roz
goryczony podał się na emerYturę, 
którąotrzymał 111931 r. 

K. Grycz w zborach zachodnioma
łopolskich, przeważnie niemieckich, 
umacniał mniejszość polską. Zdo
był też mir w zborze krakowskim 
gdzie mu w 1925 r. proponowan~ 
wybór na proboszcza cywilnego, 
czego jednak nie przyjął. 

l A / 1931 r. wyjechał do Palesty
V V ny i Egiptu, zwiedzając 

po drodze Grecję i Konstantynopol. 
Owocem tej podróży była książka 
"Z Ziemi św. nowoczesne "wierzę" 
Kraków 1934 r.). Jesttajedna z ory
ginalniejszych pozycji naszej litera
tury o Palestynie. Przy okazji opisu 
Palestyny snuł autor refleksje na te
mat zdarzeń z życia Jezusa, w czę

ści 11 podjął próbę unowocześnienia 
credo, rewidując chrześcijańskie 
pojęcia. W zakończeniu nawiązał 
do tradycji Braci Polskich, zaleca
jąc radykalną reformę religii w po
staci zwykłego stowarzyszenia "neo
chrześcijańskiego". Książka prze
szła bez szerszego echa. 

W r. 1932, choć nie wystąpił formal
nie ze swego kościoła, jednak złożył 
urząd duchownego. Kontynuacją 
wspomnianej książki był wydawany 
przez Grycza, pod wprowadzonym 
przy niej pseudonimem (Śmiłowski), 
i zapełniany jego artykułami kwartal
nik pt. "Wolna Myśl Religijna" (1936-
39 r.), którego ukazało się 18 zeszy
tów, poświęconych zagadnieniom 
klerykalizmu, rasizmu, antysemity
zmu, odpuszczenia grzechów, sek
sualizmu wobec religii, dziejom 
Braci Polskich, unitaryzmowi itd. 

Na XXI międzynarodowym kon
gresie postępowych kierunków 

religijnych w Oxfordzie w sierpniu 
1937 r. K. G rycz wygłosił referat i wy
dał broszurę pt. "Kosmos- Religion 
- Humanitat", streszczającą nową 
ideologię religijnet z odrzuceniem 

WOLNA MY{L I E:LIGIJNA NI 1 (19) 

transcendencji Boga, połączeniem 
spirytualizmu z materializmem reli
gijnym i utożsamieniem osobowo
ści Boga z jednością wszechświata 
(panenteizm). Pierwszy i jedyny 
zjazd zwolenników Grycza odbył się 
w Łodzi 31 X i 1 Xl1937 r. z udzia
łem ok. 300 osób. Przeważnie ba
daczy Pisma św. Uchwalono założyć 
w Krakowie Wolną Społeczność Re
ligij net jako zwykłe stowarzyszenie. 
Wśród swoich współwyznawców nie 
znalazł Grycz poparcia, a do zor
ganizowania wspomnianego związ
ku przed wojną nie doszło. Sam 
G rycz próbował akcji odczytowej, ale 
organizatorem nie był; chciał nato
miast, bez rezultatu, połączyć idee 
Braci Polskich z mesjanizmem, na
cjonalizm z socjalizmem, zamierzał 
pod koniec 1938 r. utworzyć Religij
no-Socjalną Sprawę Braci Polskich 
jako ugrupowanie nawet polityczne. 
Zamienił od 1 11939 r. "Wolną Myśl 
Religijną" na miesięcznik, który wy
dawał z własnych funduszów i głosił 
w nim religijny socjalizm. Abonen
tów miał przeszło 500, pomocników 
żadnych. 

Od września do grudnia 1939 r. 
zastępował proboszcza ewan

gelickiego w Krakowie. Poszukiwa
ny przez gestapo schronił się do 
Proszowie i tam znalazł zatrudnienie 
jako urzędnik fabryki tytoniu. 

Po wyzwoleniu w l 1945-9 pełnił 
funkcje zastępcy proboszcza ewan
gelickiego w Krakowie. Zarejestro
wał od 13 III 1946 r. Jednotę Braci 
Po/skich jako samodzielny związek 
religijny i odbywał regularne zebra
nia u siebie w mieszkaniu, z mini
malną frekwencją. Ogłosił broszurę 

"Bracia Polscy (arianie-unitarianie)" 
(1948) inawiązał stosunki z unita
rianami w Ameryce. W sierpniu 
1952 r. mianowałduchownymi Bra
ci Polskich sekretarza konsystorza 
reformowanego w Warszawie, Stefa
na Trojanowskego, a na reprezen
tanta Braci Polskich w Warszawie 
powołał byłego pastora metody
stycznego, Mariana Lubeckiego. 
Napisał jeszcze " Wygnanie i powrót 
arian do Polski" (1958, powielane). 
Zmarł 16 /11959 r. 

Czesław Lechicki 

(.,Polski Słownik Biograficzny 'J 
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Unitariańskie chrześcijaństwo 
Cezariusz 
Kazańczuk 

Karol Grycz w swej twórczości 
i działalności wydawniczej dał pod
stawy ideowo-doktrynalne ruchu 
unitariańskiego w Polsce.Solidne 
wykształcenie teologiczne pogłę
bione własnymi studiami z zakre
su filozofii, socjologii i psychologii 
w połączeniu z bogatym doświad
czeniem życiowym i duszpaster
skim umożliwiało mu realizację tego 
właśnie zamierzenia. 
Był pierwszym ówczesmym gło

sicielem liberalnej myśli religijnej 
w Polsce. Zafascynowany polskim 
reformacyjnym epizodem, jakim 
niewątpliwie był socynianizm, swą 
poylaryzatorską działalnością 
K. Grycz pragnął przypomnieć 
społeczeństwu dokonania i doro
bek polskich arian. Dopomógł mu 
w tym fakt, że w XX wieku -
za sprawą uczonych takich, jak 
Aleksander Bruckner i Stanisław 
Kot- przerwane zostało milczenie 
wokół ponad stuletniej obecności 
Braci Polskich w historii naszego 
kraju, ich roli nie tylko w polskim, 
ale i europejskim życiu umysłowym. 

Działalność wydawniczą 

K. Grycz prowadził sam i w opar
ciu o własne zasoby finansowe. Był 
autorem niemal wszystkich tekstów 
(ok. 1000 str.), redaktorem tech
nicznym i administratorem wydaw
nictwa. Jego refleksyjny umysł 
pozwolił mu niewątpliwie wnieść 

oryginalny wkład w rozwój społecz
no-religijnej myśli unitariańskiej. 

Twórczość jego jest, niestety, 
nieznana w środowiskach unita
riańskich za granicą. Swe przemy
ślenia przedstawił w 1937 r. przed
stawicielom kościołów unitariań
skich na XII kongresie w Oxfordzie 
w broszurze wydanej w języku 
niemieckim pt.: "Kosmos - Religion 
- Humanitat". 

W artyku le tym pragnę w miarę 
wiernie, ale niestety, z konieczno
ści skrótowo przedstawić stanowi
sko K. Grycza w sprawach pod
stawowych dla unitariańskiego 
światopoglądu .* 

Karola Grycza 
Mam nadzieję, że znajdzie się 

jeszcze sposobność zapoznania 
czytelników z dorobkiem K. Grycza 
wzbogaconym o krytyczną ocenę 
jego twórczości (którego w tym 
opracowaniu brak). 

1. Nowoczesne credo 

W swych pismach K. Grycz za
kreślił ideowo-doktrynalne zasady 
wolnej społeczności religijnej. Jego 
zdaniem, celem takiej społeczno
ści jest pielęgnowanie wolnej my
śli i życia religijnego nieskrępowa

nego żadnymi dogmatami, święty
mi księgami czy tradycją. Nawią
zując do słów Jezusa: " Poznacie 
prawdę, a prawda was wyswobo
dzi" (Jan 8,32), K. Grycz rzuca 
hasło: "Nie lękamy się żadnej praw
dy, owszem witamy ją wszędzie 
radośnie". 

K. Grycz nie potępia prób sfor
mułowania myśli religijnej w wyzna
niu wiary (credo), sam je zresztą 
formułuje, nie zgadza się jednak 
na to, aby one były dogmatami bez
względnie obowiązującymi wszyst
kich, a odstępstwo lub odchylenie 
od nich traktowane i potępiane jako 
herezje. K. Grycz podejmuje próbę 
określenia credo, ujmuje go w dość 
szerokie ramy, zdając sobie spra
wę, że jest to jednak jakieś ograni
czenie przynajmniej dla niektórych 
liberałów religijnych. Definiując 
wyznanie wiary kieruje się pragma
tyzmem, pozwala mu ono bowiem 
syntetycznie przedstawić wyznawa
ny przez niego światopogląd religij
ny, który pragnie oprzeć na trzech 
ujętych hasłowo zasadach: 
1) jeden jest Bóg (element konse
kwentnego monoteizmu), 
2) jeden i ten sam jest człowiek 
(człowieczeństwo , humanizm) 
3) pojednanie przez człowieczeń

stwo ("Bądź człowiekiem, a Bóg 
i ludzie odpuszczą ci twoje winy"). 

Zasady te pozwalają sformuło

wać następujące wyznanie wiary 
(credo): "Wierzę w jedynego 
Boga , Ducha wszechśw i ata . 

Przez Chrystusa-Człowieka wierzę 
w człowieka . Wierzę w zjednocze
nie człowieka i ludzkości z Bogiem". 

Zdaniem K. Grycza do wspólno
ty unitariańskiej mogąrównież na
leżeć i tacy bezwyznaniowcy, któ
rzy Boga, najgłębszą Tajemnicę, 
nie chcą określać żadnym credo, 
uznając jednak religijno-etyczne 
zasady chrystianizmu, zasady 
szlachetnego człowieczeństwa. 

l tak np. współcześni unitarianie 
amerykańscy odstąpili od określe

nia credo, ale jeszcze w 1808 r. 
przyjęto wyznanie wiary, w którym 
był m. in . taki zapis: "Jezus Chry
stus wierny syn Boga wyraża 
obraz Boga". 

2. Biblia ludzkości 

Tworzona przez K. Grycza wol
na społeczność religijna podobnie, 
jak inne wyznania chrześcijańskie 
uważa Biblię za główne źródło swych 
religijnych poglądów (zwłaszcza 
Jezusowe Kazanie na Górze). 

Bibl ia jednak jako całość nie jest 
dla unitarian nieomylnym źródłem 

nauki (prawdą objawioną) . Szuka
jąc w Biblii natchnienia unitarianie 
podchodzą do niej krytyczn ie. 
W 1937 r. w nr 8 W MR pt. 
"Czy Biblia jest Bożym słowem?" 
K. Grycz poddając krytyce teksty 
biblijne, stwierdza na zakończenie: 
"Nie Biblia jest Bożym słowem, 
ale w Biblii jest Boże słowo" 

(ale nie tylko Boże słowo). 
Prawda o Biblii - zdaniem 

K. Grycza - uwolni nas od fanaty
zmu, cechującego tych, którzy 
zbyt literalnie ją przyjmują. Biblia 
jako całość nie jest jednolita, 
zamiast więc łączyć, dzieli ludzi 
na zwalczające się grupy, obozy, 
sekty, które znajdują w niej stwier
dzenia pokrywające się z przyję
tymi przez nich dogmatami. Nie na
leży też ograniczać prawdy relig ij
nej tylko do Biblii. Wszystko świad
czy o Bogu - pisze dalej K. Grycz 
- nie tylko Biblia. Czy kontempla
cja przyrody, albo też zdumiewa-
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jące odkrycia naukowe nie dostar
czają nam bardziej przekonują
cych argumentów religijno-świato
poglądowych niż przestarzałe 

wywody obu Testamentów? 
Cała ludzkość powol i - pisał 

K. Grycz - tworzy w swym religij
nym pochodzie, złotą księgę reli
gijną- "biblię ludzkości", w której 
Biblia jest tylko jedną z ksiąg. 

W ślad za stwierdzeniem Marcina 
Lutra: "Tu [tzn. w Piśmie św.] sto
ję, inaczej nie mogę, niech mi Bóg 
dopomoże!" K. Grycz mówi: "Bar
dzo wysoko cenię Pismo, ale do
gmatycznie tu już nie stoję, muszę 
iść naprzód, inacżej nie mogę, 
niech mi Bóg dopomoże". 

W tej "biblii ludzkości" znależć 
się powinny księgi religijne różnych 
narodów i czasów. Szczególnie 
cenił K. Grycz religijne myśli pol
skich wieszczów i filozofów, jako 
najbliższe duszy polskiej. 

3. Racjonalna religia 

Zdaniem K. Grycza unitarianie 
powinni zwracać baczną uwagę na 
to, by ich wierzenia religijne nie 
były sprzeczne z os iągnięciam i 
nauki. A ponieważ to nie może dać 
pełnego światopoglądu religijnego, 
przeto rel igia musi - chcąc 

nie chcąc- posługiwać się intuicją, 

wyczuciem, wyobraźnią, które tak 
wielką rolę odgrywają w sztuce, 
zwłaszcza w poezji. Bóg dał czło
wiekowi rozum, który pozwala 
u chylać rąbka (tylko rąbka) Ta
jemnicy istnienia. Intuicja, wyobraź
nia wspomaga myślenie . Tu jest 
miejsce dla religii. Niektóre jednostki 
posiadają wybitne uzdolnienia w 
tym zakresie i jeśli potrafiąpołączyć 
je z trzeźwym myślen iem stają się 

geniuszami (np. Sokrates, Jezus). 
Ale i oni - twierdzi K. Grycz -

byli dziećmi swego wieku z jego 
niedoskonałościami, a do tego ich 
myśli zostały nam przekazane w 
niedoskonałej formie, zn iekształco

ne późniejszymi dodatkami, tak że 
mamy nie tylko prawo, ale i obo
wiązek krytycznego podejścia do 
przekazanych nam myśl i. 

Intuicja musi być poddana osą
dowi rozumu, który jest najwyż

szym sprawdzianem równ ież w 
sprawach wiary. Nie może istnieć 

żadna granica ani dla rozumu, ani 
dla sumienia, które człowiekowi 

utrudniałyby drogę do prawdy. 
Dążyć należy do w miarę harmo
nijnego uzupełniania się tych 
dwóch, jakże ważnych w życiu ludz
kości dziedzin: wiedzy (nauki) i re
ligii. Jeśli wiara ma być podstawą 

wewnętrznego życia człowieka -
pisał K. Grycz - to nie może być 
przypuszczeniem, ale również jak 
wiedza musi być poznaniem lub 
doznaniem, opartym na ścisłych 
obserwacjach i logicznym myśleniu. 

Religia - pisał K. Grycz - to ży
wotny związek człowieka z istotą 
wszechświata- Bogiem, a przez to 
z całym stworzeniem. Nauka bada 
zjawiska życia, religia natomiast wy
jaśnia sens tego życia i pomaga 
osiągnąć jego ostateczny cel. 

Podstawowe elementy rel igii 
to człowiek, Bóg i ich wzajemny 
stosunek, a dalej stosunek człowie
ka do innych ludzi i całego środo
wiska naturalnego, co jest przed
miotem etyki religijnej. Stawiamy 
sobie pytanie: czym jest wszech
świat, którego tworem przecież je
steśmy? Czym na tle wszechświa

ta jestem ja sam? Cóż to wszystko 
ma znaczyć? Jaki jest sens tego 
wszystkiego? Jakie jest ostatecz
ne przeznaczenie każdego z nas? 
Są to już pytania rel igijne. Podsta
wowym -zdaniem K. Grycza -jest 
pytanie: jaki jest zasadniczy sto
sunek sił fizycznych do sił ducho
wych w człowieku, bo taki musi być 
on też i we wszechświecie, które
go tworem jest człowiek . Daleko 
jeszcze człowiekow i do tego, 
by mógł zadowa lająco odpowie
dzieć na te pytania. Nauka nie daje 
tu jeszcze dostatecznej odpowiedzi. 
A czy kiedykolwiek da? 

4. 1dea Boga 

Według K. Grycza, wysoko roz
winięte w człowieku życie ducho
we jest najlepszym świadectwem 

na to, że i w przyrodzie, której two
rem jest człowiek , istn ieć musi ży
cie duchowe. A że istnieje ono tam 
w nieskończenie wyższej postaci 
niż u człowieka , to dowodem jest 
to, że człowiek poznał i ogarnął 
male ńką cząstkę wszechśw iata 

i jego Tajemnicy. 
Najnowsze badania przedstawia

ją materię jako pewną formę ener
gii. Ową siłą- pisał K. G rycz - jed
ni nazywają przyrodę , inni Prawem 
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Najwyższym , a człowiek religijny 
Bogiem. Różne relig ie różn ie 

okreś lają Boga. Dla jednych Bóg 
to bezosobowy Abso lut , inni 
przedstawiają go jako Osobo
wość, a jeszcze inni jako wszyst
ko ogarn iającą i wszystko prze
nikaj ącą Wszechosobowość. 

Może naj lepiej byłoby - radzi 
K. Grycz - schylić głowę przed 
najwyższą Tajemn icą, w pełnym 
uszanowan ia milczeniu, albo też 
podać tak szerokie określenia, by 
w nich każdy mógł pomieścić po
jęcie Boga. Wykresem tego po
jęcia byłoby koło o nieskończe
nie odl egłym obwodz ie, gdzie 
każdy punkt jest w środku . 

Na jednej ze starożytnych świą
tyń egipskich znajduje się napis: 
"Co było, jest i będzie, tym jestem. 
Szat moich nikt nie odsłoni. Owo
cem mym słońce." Bóg dla K.Gry
cza to najpełniejsza Rzeczywistość 
- Prawda, świadomość wszech
świata, a przez to jedność . Bóg 
to idea najwyższej doskonałości , 

realizowana we wszechświecie , 

doskonałym jako całość , a reali
zująca się w człowieku. 

Z tej Rzeczywistości - zdaniem 
K. Grycza - bierzemy to, co wziąć 
jesteśmy w stanie. Chodzi o ogar
nięcie największej całości. Praw
da jest jedna , ale ma mi liony 
oblicz, im ktoś wyżej się wzniesie , 
tym bliżej jest Prawdy-Boga. Uni
tarianizm w rozumieniu K. Grycza 
nie utożsamia ducha z materią, 

Boga z widzialnym wszechświatem 

( jak to czyni panteizm), ani nie 
uważa jednego i drugiego za sprze
czność . Duch i materia to dwie 
odmienne strony jednego Bytu. 
Bóg jest duchem wszechświata, 
a ten jest niejako jego ciałem. Na
tomiast spór o pierwszeństwo ma
terialnych czy duchowych zjawisk 
wszechświ ata K. Grycz uważa 
za nieistotny. 

Stojąc na stanowisku tej jedno
ści, swoistego religijnego monizmu 
( w odróżnieniu od dualizmu prze
ciwstawiającego ducha materii) 
K. G rycz uważa materię za koniecz
ną podstawę działa l ności ducha 
a Boga pojmuje jako istotę , najgłęb

szą treść widzialnego wszec"
świata . Pogląd swój określa ja c 
enpanteizm. Bóg we wszystK:~ 

a nie w zaświatach (deizm). 
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Przyjmując taki pogląd K. G rycz 
odcina się niejako od panteizmu, 
choć dostrzega bliskie z nim związ
ki. Określony przez niego enpan
teizm** zakłada, że we wszystkim 
jest Bóg, a nie , że wszystko jest 
Bogiem (panteizm). Odróżnia świat 
materialny od jego duchowej isto
ty, choć jedno z drugim najściśl ej 

jest związane. 

K. Grycz rozróżnia widzialne i do
świadczalne od Niewidzialnego, kry
jącego się jako najwyższa siła, jako 
nieznana przyczyna, istota rzeczy 
i to nazywa Bogiem, Duchem, My
ślą i Istotą Wszechświata. 

5. Etyka religi jna 

Sumienie to etyczny instynkt 
człowieka prący go ku szczytom 
doskonałości. Jest ono- zdaniem 
K. Grycza - wrodzone, bo gdyby 
nie było podstawy do rozwoju po
czucia etycznego, to nigdy by się 
ono nie rozwinęło. Prapoczątek isto
ty myślącej wyposażonej w instynkt 
etyczny (sumienie), jakąjest czło
wiek, K. G rycz upatruje w odwiecz
nym założeniu Istnienia, w sile Du
cha, w Bogu. Ale obok dodatnich 
sił znajdują się w człowieku również 
siły ujemne. Człowiek nie jest ani 
dobry, ani zły, ale są w nim skłon
ności i do dobrego i do złego . 

Wreszcie dana jest człowiekowi 
względnie wolna wola, aby mógł 
sam tworzyć przyszłość. Gdyby 
człowiek musiał (ze względu na swe 
skłonności) czynić tylko dobrze, 
to nie byłby wolnym człowiekiem. 

W ujęciu K. Grycza etyka unita
riańska jest etyką względnie wol
nego człowieka, który w znacznej 
mierze ponosi odpowiedzialność 
za użytekjaki robi ze swej względ

nie wolnej woli ("Absolutnie wolną 
wolę mógłby człowiek mieć gdyby 
sam siebie stworzył i był [ ... ] od
grodzony od otoczenia, ale względ
nie wolną wolę człowiek bez
sprzecznie posiada [ .. . ]"). 

K. Grycz docenia potrzebę ety
ki świeckiej, ale twierdzi , że czło
wiekowi religijnemu ona nie wystar
czy. Jej ramy są za ciasne dla du
cha człowieka, który myślą sięga 
w dalekie wieki i stworzył pojęcie 
wieczności. Człowiek - twórca 
etycznych idei, w imię których go
tów jest ginąć (przykład Jezusa), 
wnikając w głąb istoty rzeczy do-

chodzi do przekonania, że u pod
łoża wszystkiego leży głęboki sens 
życia, które nie może się skończyć 
w niebycie, ale ma jakieś wyższe 
przeznaczenie. Chodzi tu - zda
niem K. Grycza - o ujęcie wiary 
jako czynnej postawy wobec ży
cia dla osiągnięcia jego ostatecz
nego celu- wszechstronnej dosko
nałości. 

Unitarianizm uznaje człowieka 
za niezwykłe stworzenie, które 
przez pracę ducha może dostą
pić ubóstwienia, tzn. - twierdzi 
K. Gyrcz - może urzeczywistnić 
w sobie podobieństwo Boże; nie 
będzie jednak Bogiem, wbrew 
temu, co tw i erdzą niektórzy, 
że nie ma Boga, a Bogiem jest 
sam człowiek. K. Grycz powołuje 
się tu na słowa Jezusa nie tylko 
piętnujące złą stronę natury ludz
kiej, ale jednocześnie wyrażające 
wiarę w człowieka i w jego świe

tlaną przyszłość ("Będziecie wy 
też doskonali, jak Ojciec wasz nie
bieski doskonałym jest" Mat. 
5,48). Pozwoliło to K. Gryczowi 
określ i ć głęboko humanistyczną 

wymowę jego credo wyrażone 
w słowach: "Przez Chrystusa
człowieka wierzę w człowieka". 

Etyka religijna ma tchnienie 
wieczności i to - twierdzi K. Grycz 
- za sprawą Jezusa. K. G rycz wy
raża wiarę, że nieśmiertelny duch 
ludzki nie będzie miał kresu nawet 
ne życie ludzkie na ziemi. Wyra
ża to w słowach swego credo: 
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"Wierzę w zjednoczenie człowie

ka ( i ludzkości) z Bogiem". Wie
rzy w zachowan ie duchowych 
osiągnięć człowieka w Bogu ( du
chowej energii wszechświata). 
W jakiej postaci? Ludzie religijni 
powinni odważnie przyznać: nie 
wiemy. Powinniśmy spełn iać swój 
obowiązek, a resztę spokojnie po
zostawić Bogu. Jego sprawiedliwo
ści i miłości , wyłączając strach 
wiecznego potępienia. 

Jezus - mówi K. Grycz - zba
wienie wieczne czynił zależnym od 
zbawien ia społecznego . Zbliżenie 

do Boga powinno nastąpić przez 
życie etyczne, jeśli ostateczny cel 
ma być osiągn ięty. K. Grycz za 
innymi unitarianami uznaje przez 
to wyższość etyki nad dogmatycz
no-doktrynalną sferą religii. 

6. Stanowisko wobec postaci 
Jezusa 

Unitarianie uznają postać Jezusa 
z Nazaretu za postać historyczną. 
Ruch, taki jak chrześcijaństwo, mu
siał mieć swój początek w tak ory
ginalnej postaci jaką był Jezus. 

K. Grycz odnosi się do postaci 
Jezusa zawsze z najwyższą aten
cją. Postać ta w jego oczach ura
sta do niedoścignionego wzorca 
człowieczeństwa, wytyczającego lu
dziom drogę ku etycznej odnowie. 
Stwierdza jednak, że postać ta "ob
rosła" grubą warstwą legendarną 

tak, że w Nowym Testamencie robi 
wrażenie postaci mitycznej. 
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Na szczęście - zdaniem K. Grycza 
- w Ewangeliach zachowały s ię 

śl a dy Jezusa historycznego, 
postaci daleko piękniejszej niż owa 
mityczna. Pod legendarno -
m ityczną wa rstwą K. Grycz 
dostrzega nie czasow8, ale wiecz
notrwałe wartości nauki Jezusa, 
zwłaszcza ową przepiękną wizję 

człowie czeństwa , którą on tak 
wspaniale realizował swym wielkim 
życiem i swą bohaterską śm iercią. 

Śmierć Jezusową Grycz cenił 
niezmiernie wysoko, ale nie jako 
ofiarę przezbłagalną za grzechy 
świata. Jest to śmierć bohatera 
realizującego swój wzniosły Testa
ment miłości do Boga i ludzi. 
Jezus - pisał K. Grycz - nie był 
teologiem. Nie slworzył systemu 
wierzer1 , które trzeba przyjąć , 

aby uzyskać zbawienie. Był on 
genialnym religijno-społecznym 
działaczem. Jezusowa religijność 
polega na głębokim, mistycznym 
wyczuciu, że Bóg mieszka przede 
wszystkim w sercu człowieka. 
Uświadomienie sobie tego "uskrzy
dla" człowieka, czyni go zdolnym 
do wielkich czynów (tu leży Jezu
sowa "wiara góry przenosząca"). 

Jezus czuł się najściślej z Bo
giem złączony ("jedno z Ojcem"). 
Jezus natomiast nigdy, choć moc
no podkreślał swój autorytet, nie 
podawał się za Boga. Apostoł Piotr 
uznaje go za Chrystusa, Mesjasza, 
ale nie za Boga. Czy nazywanie 
Jezusa Bogiem - pyta K. Grycz -
nie wyklucza nazywania go Chry
stusem? Albo Chrystus, albo Bóg, 
jedno wyklucza drugie. 

Nauka Jezusowa - pisze 
K. Grycz - była prosta. Zapytany 
o jej podstawę Jezus odpowiedział: 

"Jeden jest Bóg! Będziesz go mi
łował z całego serca swego, 
ze wszystkich sił i myśli swojej, 
a bliźniego swego jak siebie 
samego. Ważniejsze to niż cało

palenie i ofiary! Co czyń , a bę
dziesz żył". W "Kazaniu na Górze" 
(Mat. 5-7) przez proste podobień
stwa, oparte na zjawiskach przy
rody i życia Jezus streścił cały swój 
religijny światopogląd potwierdzony 
jego życiem i śmiercią. 

Nauka ta, która urzekła tak wielu, 
czyni również z K. Grycza gorą
cego wyznawcę i orędownika tych 
prostych Prawd, które harmonizu-

ją tak ściśle z ideą człowieczeń

stwa, humanizmu, której był on 
zdecydowanym zwolennikiem. 

7. Praktyczny chrystian izm 

o::rzucając ideę kapłańskiej ofia
ry K. Grycz odrzuca też ideę ka
płana-ofiarnika , pośrednika między 

Bogiem a człowiekiem . Wspólno
ty unitariańskie nie uważają siebie 
i inne kościoły za instytucje Boże , 

nieomylne czy też szafarza bo
skich łask , ale za instytucje ludz
kie, które wraz z innymi organiza
cjami powinny służyć dobru czło
wieka i społeczeństwa . 

Zdaniem K. Grycza duchowny 
może odpuścić grzech tylko swe
mu winowajcy (Jezus uczył: "Od
puść narr1 nasze winy, jako i my 
odpuszczamy naszym winowaj
com", "Jeśli wy nie odpuścicie 
i wam nie będzie odpuszczone"), 
tak jak można darować dług tylko 
swojemu, a nie cudzemu dłużniko
wi. "Coście rozwiązali na ziemi, 
będzie rozwiązane i w niebiosach" 
- odnosi się to do wszystkich wie
rzących, którzy nie tylko mają pra
wo, ale i obowiązek przebaczać. 
Spowiedź powinna być dokonana 
przed tym, wobec którego s i ę 

zgrzeszyło, on jest bowiem tym " 
wierzycielem", który może daro
wać "dług" . Taka spowiedźjest po 
prostu przyznaniem się do winy 
wobec pokrzywdzonego, połączo

ną z naprawą wyrządzonego zła, 
a co najmniej ze skruchą. l tylko 
to może - twierdzi K . Grycz
posiadać wartość etyczną i mieć 

znaczenie przed Bogiem. Wszyst
ko inne jest oszukiwaniem siebie 
i drugich. 

Unitarianie odrzucają odpusty, 
pielgrzymki do "świętych" miejsc, 
religijną cześć obrazów, nadmier
ną obrzędowość, wiarę w cuda, 
szatana, piekło i czyści ec. Jakże 

wiarę w wieczne piekło pogodzić 
z wiarą w miłosiernego Boga? Któ
ryż z sędziów-ludzi mógłby skazać 
na taką karę? K. G rycz przypusz
cza, że naprawianie przez żywych 
błędów zmarłych może przyczynić 

się do zdjęcia z nich win. Ale czy 
można to uczynić przez obrzędy 
i słowa? Odrzucając ideę pośred
nika-kapłana, unitarianie odrzuca
ją w ogóle pośrednictwo między 
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człowiekiem a Bogiem, a więc rów
nież modlitwy za pośrednictwem 
świętych i Maryi , którą szanująjako 
matkę Je.zusa, ale nie oddają jej 
czci półboskiej. 

Modlitwa jest dla unitarian raczej 
kontemplacją, zastanowieniem się 
nad sprawami duchowymi, szuka
niem łączności z Bogiem. Nie jest 
natomiast l itanią naszych życzeń, 
częstokroć nam (lub innym) szko
dliwych. Jezus przestrzegał przed 
"wielomównością" w modlitwach. 
Gdy odrzucimy tyle, cóż w ogóle 
nam pozostaje? Bardzo wiele -
pisał K. Grycz - a co najważniej
sze to: umiłowanie idei Boga-Praw
dy, umiłowanie człowieka i wszyst
kiego, co żyje i bezkresnego wo1-
nego ducha. To według niego sta
nowi jądro nauki Jezusowej, jego 
istotę wydobytą spod warstwy 
późniejszych dodatków i znie
kształceń . 

Sformułowane przez Karola Gry
cza zasady ideowo-doktrynalne 
tworzonej przez niego wolnej spo
łeczności religijnej odpowiadają
moim zdaniem - jednemu z kierun
ków współczesnego unitarianizmu, 
który zwykło się określać chrze
ścijaństwem unitariański m. Jest on 
zbieżny z poglądami wielu wspól
not unitari a ński ch i liberalno
-chrześcijańskich . 

Cezariusz Kazańczuk 

* Artykuł opracowany na podstawie następu
jących prac Karola Grycza - Smiłowskiego: 
1) "Z ziemi świętej- nowoczesne .. wierzę··, 

Kraków 1934 
2) "Wolna Myśl Religijna" WMR Nr 1/1936 
3) "Czy Biblia jest Bożym słowem?", WMR 
Nr8/1937 
4) "Bracia Polscy Arianie - Unitarianie. 
Zarys dziejów i nauki", Kraków 1948 
** Sądzę, że określenie to jest bliskie lub 
tożsame z panenteizmem (gr. "wszystko 
w Bogu"), systemem rozwiniętym przez takich 
filozofów jak: Christian Krause (1781 - 1832), 
Friedrich Jacobi (1743 -1819) i Charles Hart
shome (ur. 1897). System ten zakłada , że 

Bóg do tego stopnia przenika wszechświat. 
że wszystko s ię w nim znajduje, w przeci
wieństwie do panteizmu, który utrzymuje, 
że Bóg i wszechświat do tego stopnia s ię 

utożsamiają, że wszystko jest Bogiem . 
Panenteizm głosi , że chociaż Bóg zawiera 
w sobie wszechświat, jest ponad nim. 
(G. O' Collins, E. G. Farragia: . ,Zwięzłysro.•. 

nik teologiczny", wyd. WAM, Kraków 1993 
S . 173-179). 
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STATUT KOŚCIOŁA UNITARIAŃSKIEGO 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Art. l Kościół Unitariański, zwany dalej Ko
ściołem, zrzesza wyznawców religii liberalnej, 
bezdogmatycznej, wyrastającej z doświadczeń 
tolerancji, racjonałizmu religijnego i swobod
nego poszukiwania prawdy. 
Kościół jest kontynuatorem powstałego w 

okresie Reformacji, unitariańskigo Kościoła 
reformowanego-mniejszego (tzw. Kościola 
Braci Polskich) działającego w Polsce w XVI 
XVII w. Kościół nawiązuje do t r adycji myśli 
religijnej Oświecenia oraz liberalnej teologii 
XIX i XX w. 
Kościół jest wolną wspólnotą wyznaniową, 

typu kongregacyjncgo o charakterze plurali
stycznym i demokratycznym - obejmującą oso
by wyznające unitariańskie i uniwersalistycz
ne zasady i idee religijne. 

Art. 2 Terenem działalności Kościoła jest 
obszar Państwa Polskiego. Kościół działa tak
że poza granicami Państwa stosownie do uzgod
nień i przepisów międzynarodowych. 
Art. 3 Siedzibą władz Kościoła jest miasto 
stołeczne Warszawa. 
Art. 4 Kościół jest niczależny od innych 
Kościołów działających w kraju i za granicą. 
Art. 5 Kościół pozostaje w duchowej jedności 
i współdziałaniu z Kościolami oraz wspólnota
mi religijnym unitarian i uniwersalistów dzia
łającymi w różnych krajach. Współpracuje 
z organ izacjami religijnymi i społecznymi 
działającymi na rzecz wolności sumienia, wy
znania i praw człowieka oraz innymi związka
mi wyznaniowymi i instytucjami. 
Art. 6 Kościół jako całość posiada osobowość 
prawną. 

II. CELE DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA 
l ZASADY ICH REALIZACJI 
Art. 7 Cele działalności Kościoła: 
l . służenie współwyznawcom oraz niesienie 
pomocy potrzebującym wynikające z przeko
nania o braterstwie ludzi, 
2. wspólne wykonywanie praktyk religijnych, 
3. rozwój i umacnianie unitariaJ!sko-uniweJ·
salistycznych zasad i idei religijnych oraz 
wprowadzanie ich w życie, upowszechnianic 
wartości i godności każdej osoby, 
4. dążenie do utworzenia światowej wspólnoty 
zbudowanej na pokojowym współistnieniu, re
alizujące.i wolność, równość i sprawiedliwość 
dla wszystkich. 
Art. 8 Cele Kościoła realizowane są poprzez: 
l. głoszenie unitariaJ!sko-uniwersałistycz

nych idei religijnych i zasad w iary, 
2. organizowanie naboże!Jstw, uroczystości, 
spotkań religijnych, wykładów i odczytów, 
3. zarządzanie sprawami kościelnymi według 
własnego prawa i swobodne wykonywanie 

praktyk religijnych, 
4. powoływanie i utrzymywanie duchownych, 
5. organizowanie nowych kongregacji (wspól
not lokalnych), 
6. edukację religijną dzieci, młodzieży i do
rosłych, 

7. działalność oświatową, zakładanie oraz pro
wadzenic szkół i uczelni; kształcenie duchow
nych i innych pracowników Kościoła w uczel
niach krajowych i zagr anicznych, 
8. działalność charytatywną i opiekuńczą, 

~. <\.'i;~;~ml.'ś\. ~"f\1>,."''-'il\."'.."''·'n-fflfm<w~:hw,; , 
zakładanie i pt·owadzen ie fundacji, klubów, 
bibliotek i czytelni, 
10. pozyskiwanie i ut1·zymywanie lokali na 
domy modlitwy, ośrodki działalności charyta
tywnej i biura, 
ll. nabywanie, posiadanic i zbywanie majątku ru-

c ho mego i nieruchomego oraz zarządzanie nim, 
12. realizowanie inwestycji kościelnych, 
13. zakładanie i posiadanie cmentarzy, 
14. prowadzenie działalności gospodar czej. 

III. ORGANIZACJA KOŚCIOŁA 
A. Członkowie Kościoła 

Art. 9 Członkiem Kościoła może zostać pel
noletni mieszkaniec Państwa Polskiego, któ
ry podziela unitariańsko-uniwersalistyczne 
zasady i idee religij n e, zadeklarował wolę przy
stąpienia do religijnej wspólnoty unitariań

skiej i dokonał osobistego wpisu do księgi re
jestrowej członków Kościoła (kongregacji), 
zgodnie z ustaleniami wewnątrzkościelnymi. 

Art. l O Członkowie są zobowiązani do popie
rania i realizacji celów Kościoła, czynnego 
uczestnictwa w życiu religijnym i wspólnoto
wym, pogłębiania życia duchowego, przestrze
gania postanowień statutu i regulaminów we
wnątrzkościelnych oraz stosowania się 
do uchwał i zarządzeń władz Kościoła. 
Art. 11 Członkowie Kościoła mają czynne 
i bierne prawo wyborcze do organów kościel
nych oraz prawo przedstawiania swoich wnio
sków dotyc-Lących działalności Kościoła. 

Art. 12 Członek może wystąpić z Kościoła (kon
gregacji) po uprzednim złożeniu odpowiednie
go oświadczenia. 
Art. 13 Członek postępu,jący niezgodnie 
z zasadami etycznymi i doktrynalnymi wyzna
nia unitariańskiego, bądż działający na szko
dę Kościoła może zostać z niego wykluczony 
i wykreślony z księgi rej estrowej członków 
Kościoła (kongregacji). Uchwałę w tej sp1·awie 
podejmie Walne Zgromadzenie Kongregacji. 
Art. 14 Od decyzji i uchwal władz Kongrega
cji przysługuje odwołanie do Rady Naczelnej 
Kościoła. 

B. Duchowni 
Art. 15 Duchownymi Kościoła mogą zostać 

członkonie religijnej wspólnoty unitariaJ!skiej, 
mężczyżni i kobiety, spełniający wymagane klJ'
teria określone w przyjętych regulaminach we
wnątrzkościelnych, wybrani na ur7.ąd przez 
Walne Zgromadzenie Kongregacji. 
Ąrt.l6 Wybrani do pełnien ia funkcji kościel
nych duchowni są zatwierdzani i mianowani 
przez Radę Naczelną Kościoła. Duchowni zdo
bywają odpowiednie kwałifik!lCjc na semina
riach organizowanych przez władze Kościola 
oraz w uczelniach krajowych i zagranicznych. 
Art. 17 Duchownymi Kościola Unitariańskiego są 

-pastor (duszpasterz kongregacji), 
-diakon (duchowny pomocniczy). 
A rt. 18 Duchowni mogą być odwołani z peł
nienia funkcji kościelnych przez Radę Naczel
ną Kościoła. 
C. Kongregacje 

Art. 19 Kongregacja jest podstawową wspól
notą w ramach organizacji Kościoła Unitariań

skiego, zrzeszającą co naj mniej 12 osób. 
Art. 20 Kongregacja powstaje na mocy pisem
nej decyzji Rady :'llaczelnej Kościoła, poprze
dzonej wnioskiem złożonym przez członków 
założycieli. 
Art. 21 Władze kongregacji stanowią: 
l. Walne Zgromadzenie Kongregacji obejmu
j l!CC wszystkich członków, 
.,_,lł.a!\.'\.~J\l'J."S'~!:..\}.'~.~~Iad'l.i~:.:..'łr:t.I'.)~N-Ink 
czący, pastor, sekretarz i skarbnik, 
3. Przewodniczący Kongregacji. 
Kadencja Rady Kongregacji i Przewodniczą

cego Kongregacji trwa 3 łata. 
Art 22 Walne Zgromadzenie Kongregacji: 
l. wybiera Radę Kongregacji oraz Przewodni-

czącego Kongregacji, 
2. wybiera duchownych stosownie do pr.tyjętych 
kryteriów i prledstawia ich do zatwierdzenia 
przez Radę Naczelną Kościoła, 
3. wysłuchuje corocznego sprawozdania z dzia
łalności Rady Kongregacji, 
4. rozpatruje odwołania w sprawach dotyczą
cych członkostwa w Kongregacji. 
WalneZgromad7.enie Kongregacji zwolujePrle
wodniczący Kongregacji przynajmniej raz 
w roku. Uchwały Walnego Zgromadzenia po
dejmowane są bezwzględną większością głosów 
przy obecności co najmniej połowy członków. 
Art. 23 Rada Kongregacji organizuje bieżącą 
działalność kongregacji, służącą realizacji ko
ścielnych celów statutowych. 
Art. 24 Kongregacja zachowuje samodziel
ność organizacyjną. Jej działalność jest nad
zorowana pn:ez Radę Naczelną Kościoła. 

Art. 25 Kongregacja może posiadać pieczęć 
o treści uzgodnionej z Radą Naczelną Kościoła. 

Art. 26 Rada Naczelna Kościola może rozwią
zać Kongregację: 
l. na żądanie Kongregacji, 
2. w przypadku stwierdzenia działalności 
sprzecznej ze statutem i cela mi działalności 
Kościoła, 
3. w przypadku niestosowania się do uchwał 
i zarządzeń organów naczelnych Kościoła, 
4. w przypadku ustania działalności religijnej 
Kongrcgacj i. 
Art. 27 Od decyzji o rozwiązaniu Kongrega
cji przysługujezainteresowanym prawo odwo
ł ania do Synodu Kościoła. 

D. Organy Kościoła 

Art. 28 Organami Kościoła Unitariańskiego są: 
J. Synod Kościoła, 
2. Rada Naczelna, 
3. Przewodniczący Kościoła. 

Kadencja organów Kościoła trwa 4 lata. 
D. l. Synod Kościoła 

Art. 29 Najwyższym organem w Kościcle 
Unitariańskim jest Synod Kościoła. 
Art. 30 Synod Kościoła zbiera się co 4 1ata na 
sesje zwyczaj n e. Rada Naczelna Kościoła może 

w razie potn:eby zwołać Synod Nadzwyczajny. 
Art. 3 1 W skład Synody wchodzą: Pr.rewodni
czący Kościoła i j ego zastępca, czynni duchow
ni, po 2 delegatów z każdej Kongregacji wybra
nych przez ich Walne Zgromadzenia, l przed
stawiciel wybrany przez członków Kościoła nie 
tworzących Kongregacji oraz osoby zaproszo
ne przez Prlewodniczącego Kościoła, będące 
uznanymi autorytetami w zakresie unitariań

sko-uniwersalistycznych idei religijnych. 
Art. 32 Synod wybiera ze swojego grona prze
wodniczącego i dwóch sekretarzy, do obowiąz
ków których należy prowadzenie obrad i ich 
dokumentowanie. 
Art. 33 Synod zwołuje Rada Naczelna Kościoła. 

Uchwały Synodu podejmowane są bezwzględną 
większością głosów przy obecności co naj
mniej połowy j ego c-.tłonków. 

Art.34 DokompctcncjiSynoduopróczuprawnicń 
nynikających z innych artykułówstatutu należy: 
l. przyjmowa nie sprawozdań Rady Naczelnej 
Kościoła, 
2. podc.imowm>ie ui hw:iJ w spr.~w.acn ogoJnyrn 
i r eligijnycli oraz uchwalanic przepisów we
wnętrznych, 

3. uchwalanic statutu Kościoła, 
4. wybór Rady aczelnej i Przewodniczącego 
Kościoła. 
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D. 2. Rada Naczelna Kościola 

Art. 35 Między sesjami Synodu władzę 
w Kościele sprawuje Rada 'aczelna. 
Art. 36 Rada Naczelna składa się z nie więcej 
niż 10 członków i Przewodniczącego Kościo
ła. Na wniosek Przewodniczącego Kościoła, 
Rada wybiera ze swego sldadu Wiceprzewod
niczącego, Sekretarza i Skarbnika. St>mowh1 
oni czteroosobowe Prezydium Rady. 
Art. 37 Do kompetencji Rady Naczelnej , 
oprócz spraw wymienionych w innych artyku
łach Statutu należy: 
l. zwoływanie Synodów zgodnie z postanowie
niami Statutu Kościoła, 
2. wykonywanie uchwal Synodów, 
3. powoływanie nowych Kongregacji, 
4. powoływanie i odwoływanie duchownych, 
5. nadzór nad działalnością Kongregacji, 
6. udzielanie pełnomocnictw do reprezentowa
nia Rady w sprawach należących do kompeten
cji Rady, 
7. przyjmowaniesprawozdań Rad Kongregacji. 
Art.38 Uchwały Rady Naczelnej podejmoml
nc są bezwzględną większością głosów przy 
obecności co najmniej polowy jej członków. 

0.3. Przewodniczący Kościoła 
Art. 39 Przewodniczący Kośćioła j est prze
wodniczącym Rady Naczelnej, reprezentuje 
Kościół wobec władz i urzędów państwowych, 

wobec innych Kościołów, zwh1zków wyznanio
wych oraz Kościołów i Wspólnot unitariań
skich i uniwersalistycznych w innych krajach. 
Art. 40 Do kompetencji Przewodniczącego 
Kościoła należy: 

l. reprezentowanie Kościoła, 
2. kierowanie dzialalności~l Rady Naczelnej, 
3. nadzór nad wykonywaniem posług religij
nych pr.tez duchownych, 
4. zaciąganie w imieniu Kościoła zobowiązań 
majątkowych, 

5. nadzór nad sprawami majątkowymi oraz dzia
łalnością gospodarczą Kościola i Kongregacji. 

TV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
Art. 4 l Środki na realizację działalności Ko
ścioła pochodzą z: 
l. ofiar i składek, 
2. darowizn oraz 7-llpisów o specjalnym prze
znaczeniu, zgodnie z woh1 ofiarodawców, 
3. subwencji, dotacji oraz ofiar pochodzących 
od krajowych i zagranicznych instytucji 
i pnedsiębiorstw, 
4. dochodów z działalności gospodarczej, 
5. dochodów z imprez, zbiórek publicznych. 
Kongregacje przekazują Radzie Naczelnej 
15% swoich comiesięcznych wpływów. 
V. PRZEPISY KOŃCOWE 
Art. 42 Wszelkie zmiany Statutu Kościola 

wymagają dla swej ważności uchwały Synodu, 
podjętej w obecności co najmniej polowy jego 
członków, większością 2/3 głosów. Zmiany 
Statutu mogą być dokonywane także przez 
Radę Naczelną Kościola większością 2/3 gło
sów i wymagają zatwierdzenia pr~:ez naj bliż
szy Synod. 
Art.43 Synod Nadznyczajnyzwołany pr~:czRadę 
Naczelną może rozwiązać Kościół uchwalą pod
jęhl większością 2/3 głosów, przy obecności 
co najmniej 2/3 wszystkich członków Synodu. 
Art.44 Synod Nadn,yczajny, w uchwale o roz
wiązaniu Kościoła, określi Kościół, związek 

wyznaniowy lub instytucję charytatywną, któ
rym zostanie przekazany pozostały majątek. 
Art. 45 W terminie 30 dni od rejestracj i Ko
ścioła zostanie zwołany pncz członków zało
życieli Synod, który wybicr-~:e Radę Naczelną 

Kościola i Pnewodnicząccgo Kościoła. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
l ADMINISTRACJI 
Leszek MILLER 
DWIDDI3612 -1231607197 

Warszawa, 1997.04. 14 

DECYZJA 
Na podstawie art.34 ust. 1 ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wol
ności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, 
poz. 155 z późn. Zm.) oraz & 3 i 5 rozpo
rządzenia Ministra - Kierownika Urzędu 
do Spraw Wyznań z dnia 121ipca 1989 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i sposo
bu rejestracji kościołów i innych związ
kówwyznaniowych (Dz. U. Nr46 poz.249) 

wpisuje się do rejestru kościołów 
i innych związków wyznaniowych 
do działu A pod pozycją 123 

KOŚCIÓŁ UNITARIAŃSKI 
Na podstawie art.107 &4 k. p. odstąpiono 
od uzasadnienia decyzji. 

Decyzja niniejsza jest ostateczna 
w instancyjnym toku postępowan ia. 

l ... l 

Z up. Ministra - Podsekretarz Stanu Mał
gorzata Winiarczyk-Kossakowska 
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POSTANOWIENIE 
Dnia 27 października 1997 r. 

Sąd Wojewódzki w Warszawie 
Wydział VII Cywilny i Rejestrowy 
w składzie następującym: 

Przewodniczący SSW Krystyna No
wak 
po rozpoznaniu w dniu 27 paździer
nika 1997 r. w Warszawie na posie
dzeniu niejawnym sprawy wydawcy 
o zarejestrowanie tytułu prasowego 
postanawia wpisać do rejestru dzien
ników i czasopism: 
11 w rubryce 3- "WOLNA MYŚL RELI
GIJNA" Warszawa ul. Balkawska 8 
m. 16 
21 w rubryce 4 - Stanisław Janicki -
Warszawa ul. Garwolińska 7 m. 69 
31 w rubryce 5 - Oficyna Braci Pol
skich- Wydawnictwo Rady Naczelnej 
Kościoła Unitariańskiego-Warszawa 

ul. Boikawska 7 m. 16 
41 w rubryce 6- kwartalnik. 

Za zgodność: 

Sędzia 

-1 K. Nowak 

starszy inspektor Alicja Borczewska 
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lrlltSifCZHIK RftiGIJNO·SPDtfCINY 

" ... nadchodzi nowe stulecie, a już wkrót
ce nowy, bzeci tysiąc lat naszej ery. Bóg 
wykreśli więc ze swego kalendarza te dni, 
które minęly, a my staniemy w obliczu dnia 
nowego. l jakoś nas to nie porusza. Czy 
dlatego, że człowiek utracił wrażliwość? 
Czy jego wyobraźnia przestała działać? 
Czy też nie zdaje sobie sprawy z nowych 
zagrożeń, których nigdy jeszcze nie było? 
Być może wszystko to razem sprawia, 
że dziś przeczucia zbiorowości ludzkiej 
właściwie nie istnieją, że odzywają się 
tylko poszczególne zatrwożone głosy, 
słabo w ogólnym rozgwarze słyszalne. 

Ale czego właściwie moglibyśmy 
czy powinniśmy się obawiać? 

Może tylko tego, że wnuki nasze, 
które będą kształtowały przyszłość tej 
Planety, od zarania życia coraz więcej 
czasu spędzają w rzeczywistości wir-

"Spróbujmy wyliczyć elementy rzeczy
wistości religijnej. Podstawowym ele
mentem tej rzeczywistości jest Bóg, 
przyjmowany w protestantyzmie we
dług jego przedstawienia danego w Bi
blii. Biblia nie mówi jednoznacznie, jaka 
była geneza Boga, skąd wziął On swo
ją wszechmoc, dlaczego jej użył 
do stworzenia świata i dlaczego stwo
rzył taki świat, jaki znamy. Język Biblii , 
rozpatrywany z punktu widzenia meto
dologii, jest językiem objawienia, a nie ję
zykiem badań empirycznych. Tezy kon
stytuujące re ligię nie są doświadczalnie 
sprawdzalne i żadne doświadczenie ja
kiejkolwiek nauki empirycznej nie może 
ich obalić, poddać w wątpliwość, ani być 
podstawąinnej religii. Ten fakt pozwala 
na wspólistnienie nauki i religii jako dwóch 
równoległych dziedzin poznania, wiary, 
wizji rzeczywistości świata i przekonań 
o jego naturze. Można, jeżeli komuś to 
odpowiada, formulować pogląd, że Bóg 
był i jest bytem pierwotnym, istn iejącym 
zawsze, że powstał w akcie samostwo
rzenia i że stworzywszy siebie mógł roz
począć proces tworzenia świata. Moż
na także przyjąć, że dni stworzenia, 

tualnej, to znaczy takiej, której nie ma, 
ale teoretycznie może zaistnieć, a jest 
w swojej komputerowej postaci o wiele 
bardziej atrakcyjna od zgrzebnej rze
czywistości rzeczywistej. Już choćby 
dlatego, że od komputera można w każ
dej chwili odejść, zamrażając sytuację 
na dowolny przeciąg czasu. W tej rze
czywistości wszystko jest możliwe, 
można ją przetwarzać wedle woli już 
teraz, nic jeszcze nie umiejąc, nie cze
kając na ukończen ie podstawówki, 
liceum, studiów wyższych i na uwolnie
nie się od kurateli dorosłych ... Ta nie
rzeczywista rzeczywistość pozwala 
też na decydowanie o cudzej śmierci 
i na bezkarne zabijanie (łącznie z przy
jemnością słuchania jęków i ryków bólu 
konającej ofiary), pozwala samemu 
pozostać żywym, mimo że się zostało 
zabitym (od czego "zapasowe życie", 
gdy masz "opcję boga"), pozwala wcie
lić się w supermana, który wszelkie kon
flikty osobiste i grupowe załatwia uży
wając wyłącznie siły. l nie dajcie się 

przedstawione w pierwszej Księdze Moj
żeszowej są milionami lat, którymi ope
ruje nauka współczesna starająca się 
uporządkować procesy formowania 
świata po pierwotnym wybuchu. Fizyk 
czy astronom może łączyć wiarę religij
ną z wiedzą naukową, ponieważ są to 
nieprzywiedlne dziedziny aktywności in
telektualnej, nie przecinające się. 
Jednakże protestantyzm kładł nacisk 

na empiryczną sprawdzalność jednej 
dyscypliny, w której teologia spotykała 
się z filozofią i działalnością praktycz
ną. Tą dziedziną była i jest etyka" .l ... l 

"Na czym polega specyficzność mi
krosfery społecznej, pozostającej pod 
wpływem bezpośredniego oddziaływa
nia rzeczywistości religijnej? Przede 
wszystkim jest to specyficzność za
chowań człowieka wierzącego i ocze
kującego możliwości zjawisk nadzwy
czajnych. Występują tu znaczne róż
nice między wyznaniami. Kościół Jana 
Pawła 11 "wyniósł na ołtarze" - o ile się 
nie mylę- kilkuset świętych, z których 
każdy dokonywałtakże czynów cudow
nych. Zatem dla wierzących katolików 
rzeczywistość religijna jest przeniknięta 
czynnikami cudów przen ikających tak
że do codziennej rzeczywistości spo
łecznej. Wierzący katolik jest przeko
nany, że święci ingerują w jego spra
wy, nawet tak proste jak szukanie zgu
bionych kluczy. A cóż dopiero w spra-
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zwieść temu, że gry komputerowe roz
wijają refleks i zdolności percepcyjno
motoryczne. To prawda. Ale w tamtej 
rzeczywistości nie ma rozmów, nie ma 
marzeń, ani czułości, nie ma chwili za
dumy, nie można zobaczyć w innym 
człowieku i w samym sobie - człowie
ka. Nie ma na to czasu i nie ma też ta
kiej potrzeby. l chyba boję się tego, 
że za lat dwadzieścia moglabym się 
obawiać spotkania sam na sam z moim 
dorastającym prawnukiem. To mi, oczy
wiście, nie grozi, jak i to, że miałabym 
nie daj Boże -doczekać śmierci lasów, 
mórz i wszelkiego stworzenia w wodzie, 
na lądzie i w powietrzu - w stopniu już 
totalno-globalnym. Ale sama myśl o ta
kiej zagładzie przeraża. 

l tak sobie smutno człapię, odpycha
jąc to lewą, to prawą nogą przemijają
ce dni, które nieuchronnie zmien iają się 
w dni wczorajsze. l, jeśli Psalmista się 
nie pomylił, to w przeszłość uciekają 
w ten sposób tysiące lat". 

Wanda Micka "Myślane nocą" 

wy naprawdę ważne , jak sprawy ro
dzinne, zawodu, władzy itp. W Kościo
łach protestanckich nie ma świętych ani 
cudów przez nich dokonywanych, ale 
ten zakres rzeczy świętych, w który 
protestanci wierzą, może - włączony 
w codzienną rzeczywistość - okazać 
się czynnikiem uśw i ęcającym ich 
codzienne sprawy. Jednakże sądzę, 
że w religiach protestanckich zostaje 
wyeksponowany jeden czynnik twórczy 
i zdolny do przekształcania świata, 
mianowicie ludzka indywidualność. Są
dzę, że w nowym ukształtowaniu pro
testanckiej rzeczywistości mikrospo
łecznej konsekwentna teoria indywidu
a lności może odegrać decydującą 
rolę. Podkreślam, że nie chodzi mi tu
taj o klasyczne teorie indywidualizmu, 
ale o indywidualność jako kompleks 
cech przysługujących jednej i tylko jed
nej osobie. Tak zdefiniowana indywidu
alność może promieniować twórczo
ścią oryginalną, niepowtarzalną, cho
ciażby to była mała twórczość spraw 
codziennych, gdyż nie ma drugiej oso
by, która mogłaby tworzyć te idee, 
pomysły, dzieła takie, jakie j uż zostały 
sformułowane lub będą sformułowane 
w przyszłości". 

Jan Szczepański "Społeczna rzeczy
wistość protestantyzmu" 
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ANDHI: ISTOTĄ 
Gandhi Mohandas Karamchand, 
( 1869- 1948) indyjski moralista, 
filozof i polityk. Studia prawnicze 
ukończył w Londynie. Przywódca 
polityczny i duchowy Hindusów 
w okresie przed uzyskaniem 
niepodległości. 

Dyskryminacja emigrantów 
indyjskich (głównie robotników) 
w Afryce Południowej skłoniła 
Gandhiego do podjęcia walki 
o ich prawa. Tu zastosował 
po raz pierwszy SATJAGRAHĘ
system działania przeciw nie
sprawiedliwości opierający się na 
trzech zasadach: życia w praw
dzie, nie wyrządzania zła i życz
liwości (walka bez stosowania 
przemocy) oraz ascezie. Dwu
dziestoletnie wysiłki zakończyły 
się przyjęciem przez rząd Afryki Pd. 
postulatów Gandhiego. 

Po powrocie do Indii (1914) stał 
się współtwórcą Indyjskiego Kon
gresu Narodowego i przewodził 
walce narodowo-wyzwoleńczej. 
Nazywano go "Ojcem Narodu". 

"Najbardziej wszakże zasta
nawiającą rzeczą, gdy chodzi 
o Gandhiego, że ten człowiek 
o cechach świętego stał się 
przywódcą wielkiego ruchu 
mas, którym kierował posłu
gując się nie tylko swoją mą
drością, lecz również wielkim 
politycznym rozumem. W ten 
sposób stopniowo tchnął wia
rę w naród Indii i uwolnił go 
od strachu.". (J. Nehru) 

Był wielokrotnie więziony przez 
Anglików. W 1931 roku reprezen
tował Indie na drugiej konferencji 
"okrągłego stołu" w Londynie. Przy
czyniło się to do nadania Indiom 
częściowej autonomii (1935). 

Po 11 wojnie światowej brał 
udział w negocjacjach, które do
prowadziły do przyznania krajowi 
niepodległości. 

"Wydaje mi się, że domi
nowały w nim dwie naczelne 
cechy: poszukiwanie prawdy 
i nieustraszoność. (J. Nehru) 

"Moim zdaniem l .. .!, Prawda 
jest naczelną zasadą, skupiającą 
w sobie inne, liczne zasady Tego 
rodzaju prawda polega nie tylko 
na wiemości prawdzie w słowach, 
lecz również w myślach i dotyczy 
nie tylko względnej prawdy, tak jak 
my ją rozumiemy, lecz Prawdy 
Absolutnej, Zasad Odwiecznych, 
czyli pojęcia Boga" (M. K. Gandhi). 

"Był nieprzejednany, gdy 
w grę wchodziły sprawy 
zasadnicze, a przecież był nie
zmiernie ludzki i ten właśnie 
bijący od Niego humanizm 
sprawiał, że Gandhi był tak 
bardzo wyrozumiały w obco
waniu z ludżmi" . (J. Nehru) 

Rozwiązanie konfliktu związa
nego z rozpadem państwa na In
die i Pakistan pragnął oprzeć 
na negocjacjach w duchu przyjaźni. 
Skrajni nacjonaliści odpowiedzieli 
na to zamachem, w którym Gan
dhi poniósł śmierć. 

"Gandhi posiadał zdumie
wającą właściwość przycią
gania do siebie ludzi, nawet 
tych, którzy się z nim nie zga
dzali, a obdarzając ich swo
im uczuciem, zjednywał so
bie ich serca". (J. Nehru) 

Cytaty J. Nehru pochodzą z przedmo
wy do wyd. l drukowanych obok frag
mentów: "Autobiografii" Gandhiego 

(tłum . Józef Brodzki) 

Czas, bym wrócił do moich przeżyć 
w środowisku przyjaciół chrześcijan . 

Ba ker zaczął się niepokoić z powo
du mojej przyszłości. Zaprosił mnie 
do W ellingtonu na zjazd. Protestan
ci organizują co parę lat tego rodza
ju zjazdy, mające na celu podniesie
nie ducha religijnego, lub mówiąc 
innymi słowami "samooczyszczenie". 
Można by je określić rów11ież jako 
rodzaj religijnego "odnowienia" lub 
"odrodzenia". Zjazd w Wellington 
był właśnie czymś w tym rodzaju. 
Przewodniczącym był słynny miej

scowy pastor Andrew Murray. Baker 
był przeświadczony, że nastrój unie
sienia religijnego, jaki będzie pano
wał na tym zjeździe, a także entu
zjazm i powaga jego uczestników 
niewątpliwie odn iosą ten skutek, 
że nawrócę się na chrześcijaństwo. 
Największąjednak nadzieję pokła

dał w skuteczności modlitwy. Był głę

boko przekonany, że Bóg musi wy
słuchać modlitwy skierowanej 
do Niego z całą żarliwością. W ta
kich wypadkach jako przykład przy
taczał ludzi w rodzaju George'a Mul
Iera z Bristolu, którego najbardziej 
doczesne potrzeby były zaspokaja
ne dzięki żarliwej modlitwie. Słucha
łem jego opowieści o skuteczności 
modlitwy z uwagą i 

bez żadnego uprzedzenia, 

zapewniając go, że gdybym czuł we
wnętrzną potrzebę przyjęcia chrze
ścijaństwa , nic nie zdołałoby mnie od 
tego powstrzymać. Złożyłem to za
pewnienie bez cienia wątpliwości, 
gdyż na długo przedtem nauczyłem 
się słuchać mego wewnętrznego głosu. 
Byłem mu zawsze posłuszny. Postą
pić wbrew niemu byłoby dla mnie 
rzeczą niezmiernie trudną i bolesną. 
Udaliśmy się więc razem do Welling

tonu na zjazd. Bakerowi nie przyszło 
z łatwością przekonać innych o tym, 
że jego przyjacielem jest człowiek 
"kolorowy". Był z mojego powodu niejed
nokrotnie narażony na różne trudności. 

Po długich targach dyrektor miej
scowego hotelu zgodził się wreszcie 
dać mi pokój, natomiast kategorycz
nie sprzeciwił s ię , bym korzystał 
ze wspólnej sali jadalnej. Ale Ba ker 
nie by ł człow i ekiem skłonnym 
do ustępstw. B roni ł praw gości 
zamieszkujących w hotelu, widziałem 
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ELIGil JEST MORALNOŚĆ 
e:::r_.:..· =s "a potyka duże trudności. 

=-: =-=fbyciu do Wellingtonu za
r- :5= alem razem z Bakerem. 

-o najgorętszych wysiłków z jego 
s::-::ny, by ukryć przede mnąprzykro
sci, na jakie był z mojego powodu 
narażony, nie uszłyone mojej uwagi. 

Był to zjazd bardzo pobożnych 
wyznawców religii Chrystusowej. 
Ich głęboka wiara 

budziła we mnie zachwyt. 

Poznałem pastora Murraya. Widzia
łem, że wielu spośród obecnych od
mawiało modlitwy na moją intencję. 
Niektóre psalmy bardzo mi się 
podobały, wydawały mi 
się wspaniałe. 

Zjazd trwał trzy dni. Zrozumiałem 
i wysoko ceniłem 

• 

pobożność biorą
cych w nim udzi ał. 

Nie widziałem jed
nak powodu, dla któ
rego miałbym zmie

nić własną wiarę , własną religię. 
Nie mogłem uwierzyć w to, że pójdę 
do nieba lub uzyskam zbawienie 
jedynie dlatego, że zostałem chrze
ścijaninem. Kiedy szczerze powie
działem o tym niektórym, uważającym 
się za dobrych chrześcijan, byli obu
rzeni - ale cóż mogłem na to poradzić? 

Nękające mnie wątpliwości leżały 
głębiej. Nie byłem w stanie uwierzyć, 
że Jezus jest jedynym wcieleniem 
Boga i że tylko ci, którzy wierzą w Nie
go, dostąpią wiecznego żywota. Jeżeli 
Bóg mógł mieć synów, wszyscy byli
śmy jego synami. Jeżeli Jezus był równy 
Bogu lub sam był Nim, wtedy wszyscy 
ludzie musieliby być podobni do Boga. 
Nie mogłem uwierzyć w to, że Jezus 
przez swą śmierć i przelaną krew od
kupił wszystkie grzechy tego świata. 
Możliwe, że ta przenośnia zawierała 
w sobie część prawdy. 

Religia chrześcijańska twierdziła, 
że jedynie człowiek jest obdarzony 
duszą, inne zaś stworzenia, dla któ
rych śmierć oznacza całkowite wyga
śnięcie, miały być jej pozbawione. 
Ja osobiście 

wierzyłem w coś przeciwnego. 

Uznawałem Jezusa jako męczennika, 
jako wcielenie ofiary i obdarzonego 
boskością nauczyciela, ale nie mo
głem widzieć w Nim najdoskonalsze
go człowieka, jaki kiedykolwiek został 

zrodzony na świecie. Jego śmierć na 
krzyżu posłużyła jako ogromnej wagi 
przykład dla ludzkości, nie było w niej 
jednak żadnych tajemniczych lub cu
downych cech, które przemówiłyby do 
mojego serca. 
Pełne pobożności żywoty chrześci

jan nie dawały mi nic takiego, czego 
nie czerpałbym z pobożnych żywotów 
ludzi wyznających inną wiarę. Widzia
łem bowiem w nich tę samąpotrzebę 
doskonalenia swego życia, jaką do
strzegałem wśród chrześcijan . Z filo
zoficznego stanowiska zasady chrze
ścijaństwa nie zawierały nic niezwykłe
go, natomiast o ile chodzi o zdolność 
do ponoszenia ofiar, wydawało mi się, 
że Hindusi stanowczo wyprzedzali 
chrześcijan. Nie mogłem więc uważać 
chrześcijaństwa za najdoskonalsząlub 
największą ze wszystkich religii. 

Muszę jednak wyznać, że jeżeli 
nie mogłem uznać nauki Chrystusa 
za najdoskonalszą lub największą 
z istniejących religii , to jednocześnie 
wcale nie uważałem, by hinduizm 
posiadał te zalety. Widziałem wyraż

nie jego słabe strony. Jeżeli hindu
izm dopuszczał istn ienie 
.. niedotykalnych", oznaczało to, 
że jest w nim coś zgniłego. 

Nie byłem również w stanie zrozu
mieć racji istnienia tylu sekt oraz 
kast. A cóż chciano powiedzieć mó
wiąc w ,.Wedach", jako o słowie in
spirowanym przez Boga? Jeżeli 
istotnie mądrość zawarta w ,.We
dach" była 

natchnieniem Boga, 

to czemu nie mogło być tak samo 
z Biblią lub Koranem? 

Podobnie jak moi przyjaciele -
chrześcijanie czynili wszystko, by mnie 
nawrócić, to samo robili przyjażnie dla 
mnie usposobieni wyznawcy islamu. 

Seth Abdulla postanowił namówić 
mnie do studiowania islamu i oczywi
ście zawsze mial w pogotowiu parę słów 
dla wychwalania nauki Mahometa. 

W liście do Raychandbhai powia
domiłem go o wszystkich trudno
ściach, jakie napotkałem. ( ... ) Ray
chandbhai. .. uspokoił mnie do pew
nego stopnia. Nawoływał mnie 
do cierpl iwości i podjęcia poważniej

szych studiów nad hinduizmem. 
Oto jedna z jego myśli na ten 

temat: ,.Zastanawiając się bezstronnie 
nad tym zagadnieniem doszedłem 

do przekonania, że żadna inna reli
gia nie zawiera tak subtelnych i głę
bokich myśli, jak hinduizm, ponadto 
żadna nie posiada równ ie szerokie

go poglądu na isto
tę duszy ludzkiej 
i tyle miłosierdzia , 
co hinduizm". 
Nabyłem przekład 

Koranu dokonany 
przez Sale'a i za

cząłem go studiować. Udało mi się 
również zdobyć inne książki na te
mat islamu. Komunikowałem się 
z moimi przyjaciółmi- chrześcijana
mi mieszkającymi w Anglii. Jeden z 
nich przedstawił mnie listownie 
Edwardowi Maitlamdowi, z którym 
nawiązałem korespondencję. Przy
słał mi swoją książkę napisaną ra
zem z Anną Kingsford, pt. ,.The Per
fect Way" (,.Droga do doskonałości"). 
Odrzucała ona chrześcijaństwo 
w jego obecnym stanie. Otrzymałem 
inną jeszcze książkę: .. Nowa inter
pretacja Biblii". Obie bardzo mi się 
podobały. Przemawiały w pewnym 
stopniu na rzecz hinduizmu. Najwięk

sze wrażen ie zrobiła na mnie książ
ka Tołstoja pt. ,.Królestwo boże 

jest w nas samych". 

Byłem pod jej nieustannym urokiem. 
W porównaniu z niezależnością myśli, 
głębią moralną i prawością, jakie były 
zawarte w tej książce, wszystkie inne, 
ofiarowane mi przez mister Cotesa, wy
dały mi się blade i małowartościowe. 

( ... )Dzieła Tołstoja : "Krótkie kaza
nia" i ,.Co czynić", podobnie jak i inne 
jego książki wywarły na mnie wielkie 
wrażenie. Zacząłem coraz lepiej ro
zumieć nieograniczone możliwości 
jakie kryje w sobie miłość dla całe

go świata, m iłość uniwersalna".( ... ) 
Udało mi się zdobyć szerszy zakres 

wiedzy o różnych religiach. Te studia 
przyczyniły się również do podsycenia 
we mnie potrzeby poznawania siebie 
i przyzwyczaiły do tego, że zacząłem 
stosować w życiu to, co mi odpowia
dało w przeczytanych książkach. ( ... ) 

Mimo, iż obrałem drogę , która od
biegała od intencji moich przyjaciół 

- chrześcijan, jednak zachowałem 
dla nich dozgonną wdzięczność 
za rozbudzenie we mnie zaintere
sowań religijnych. Na zawsze zacho
wam w pamięci wspomnienie 
naszych spotkań. 



QQ 

WE9RLD 
"World" jest czasopismem ame

rykańskiego Stowarzyszenia Uni
tarian-Uniwersalistów (UUA- Uni
tarian Uniwersalist Association). 
Ukazuje się w Bostonie sześć razy 
w roku (w styczniu, marcu, maju, 
lipcu, wrześniu i listopadzie), w ob
jętości do 66 stron, na wysokim 
poziomie poligraficznym. 
"World" - jak czytamy 
na wstępie każdego nu
meru - wyraża i propa
guje unitariańskie i uni
wersalistyczne oraz inne 
religijne liberalne wartości 
i cele, a także informuje 
o bieżącej działalności 
i historii unitarian-u n i
wersalistów. 
Każdy numer otwiera

ją .. Refleksje Przewodni
czącego UUA" Johna Buehrensa 
zatytułowane .. Horyzonty" i rubry
ka .. Od redaktora" albo "Od wy
dawcy". Poruszane są w niej naj
ważniejsze aktualne dla unitarian 
- uniwersalistów sprawy. Pisano 
o nich wiele również dlatego, 
że rok 1997 był rokiem General
nego Zgromadzenia UUA. 

.. Jesteśmy wolnym Kościołem -
pisał J. Buehrens- taką też trady
cję odziedziczyliśmy, ale ta wol
ność nie została nam dana raz 
na zawsze. Zapominamy czasami, 
że każda wolność pociąga za sobą 
wielką odpowiedzialność, połączo

ną z ciężarem kierowania. Nie do
tyczy to spraw wiary czy zawar
tych uzgodnień. Pytanie nie brzmi: 
.. W co wszyscy wierzymy?", a ra
czej : "Jak się wzajemnie do siebie 
odnosimy? Jakie mamy nadzieje? 
Co jesteśmy gotowi przyrzec, by te 
nadzieje spełnić?" Potrzebna jest 
nieustanna praca nad odnowieniem 
dobrych, zdrowych stosunków 
międzyludzkich. Weźmy prosty 
przykład różnic poglądów wewnątrz 

poszczególnych kongregacji". 
Okazuje się , że problem ten 

ma charakter międzynarodowy 
i dotyczy nawet tak dużego, tak 
dobrze zorganizowanego i z tak 

długą tradycją Kościoła Unitariań

sko - Uniwersalistycznego, jakim 
jest Kościół amerykański. Unita
rianie- uniwersaliści dopuszczają 

różne źródła , odcienie czy od
miany swej wiary. Ale czasami ta 
różnorodność prowadzi do nie
porozumień, niepotrzebnych spo
rów i nieuzasadnionych zwad. 
Znika gdzieś merytoryczna dys
kusja, tolerancja i poszanowanie 
dla innych poglądów. Sprawa 
zgodnego, w duchu prawdziwej 

miłości, współżycia 

z innymi ludźmi -
w Kościele, w kongre
gacjach czy poza 
nimi, jest mimo zjedno
czenia w 1961 roku 
amerykańskich unita
rian i uniwersalistów, 
ciągle jeszcze żywa. 
Dodajmy - nie tylko 
w Ameryce. 

Charakterystyczną 

cechą czasopisma .. World" jest po
dejmowanie w artykułach ważnych 
i trudnych problemów, omawianie 
ich zawsze na przykładach - więk
szych czy mniejszych społeczno
ści, rodzin, jednostek. To nie są 
teoretyczne rozważania, ale ana
liza konkretnej rzeczywistości. 

Amerykańscy unitarianie-uni
wersaliści prowadzą bardzo oży
wioną działalność społeczną (np. 
pomoc chorym, upośledzonym), 
edukacyjną, wydawniczą i kultural
ną. Przedsięwzięcia te omawiane 
są w każdym numerze .. World'a". 
Znajdujemy tu i obszerną rubrykę 
.. Listy" (warto je oddzielnie przed
stawić, bo są wymownym i arcy
ciekawym odbiciem tego, czym 
żyją amerykańscy unitarianie -
uniwersaliści) i poważne wywiady 
np. z organizatorami działań spo
łecznych czy pisarzami. Są też 
prezentacje znakomitych fotogra
fii, recenzje z książek oraz m. in. 
wiersze w rubryce .. Medytacje". 
Publikowane są również oficjalne 
uchwały UUA, ogłoszenia drobne 
(noclegi, mieszkania, pod róże , 

publikacje itd.) i - oczywiście -
reklamy, ale stosowne, jak na tego 
typu czasopismo przystało . 

Opr. S. J. 

v/O LNA MVH RE:LIGIJNA NR 1 ( 19) 

Seneka pozdrawia swego 
Lucyliusza. 

Myślisz, że napiszę do ciebie, 
jak łaskawie obeszła się z nami 
zima, która była i łagodna, i krót
ka; jak złośliwa jest wiosna; jak 
nie w porę przyszedł chłód; że 

będę pisał inne brednie - tak jak 
ci, którym zależy tylko na czczych 
słowach. A tymczasem napiszę 
coś takiego, co może przydać się 
i mnie, i tobie. Nie będzie zaś to 
nic innego, jak zachęcanie ciebie, 
abyś był dobrej myśli. Pytasz, 
co jest tutaj podstawą. Abyś 
nie cieszył się z czczych rzeczy 
Powiedziałem, że jest to podsta
wa; lecz jest to również szczyt. 
Dochodzi bowiem do szczytu, 
kto wie, z czego ma się cieszyć, 
kto szczęśliwości swej nie oparł 
na cudzej mocy. Natomiast pełen 
troski i niepewny jest ten, kogo 
nęci jakaś nadzieja, choćby rzecz 
przezeń spodziewana znajdowała 
się tuż pod ręką, choćby chciano 
osiągnąć coś łatwego, choćby 

go nigdy nadzieja nie zawodziła. 
Przede wszystkim dokaż tego, mój 
Lucyliuszu, żebyś nauczył się ra
dować. (. . .) Wierzaj mi, prawdzi
wa radość jest rzeczą poważną. 

Czy sądzisz, że ktoś potrafi z roz
jaśnioną twarząi-jak mówią tam
ci wybrednisie - z śmiejącymi się 
oczami okazywać pogardę śmier
ci, wpuszczać do domu ubóstwo, 
trzymać na wodzy skłonność 
do rozkoszy, przygotowywać się 
do cierpliwego znoszenia bólu? 
Kto rozważa w sobie te rzeczy, 
doznaje wielkiej, choć niezbyt 
powabnej radości. (. . .) Pytasz, 
czym jest owo prawdziwe dobro 
lub skąd ono przychodzi. Odpo
wiadam: z czystego sumienia, 
z pięknych zamierzeń, z prawych 
poczynań, z nie przywiązywania 
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SENEKA 
"Chcę • radować. s tę '' • • 

wagi do rzeczy przypadkowych 
i ze spokojnego przebiegu życia, 
stale trzymającego się jednej i tej 
samej drogi. Bo jeśli chodzi 
o tych, którzy od jednych zamie
rzeń przeskakują do innych albo 
nawet nie przeskakują sami, lecz 
bywają przerzucani przez jakowyś 
przypadek, to w jakiż sposób ci 
trwożliwi i chwiejni ludzie mogą 
mieć coś pewnego albo trwałego? 
Mało jest takich, którzy kierują 
sobą i swymi sprawami z rozwa
gą; reszta na podobieństwo 
rzeczy, które płyną w rzekach, nie 
idzie sama, lecz daje się unosić. 
Jedne z tych rzeczy ogarnia prąd 
powolniejszy, który unosi spokoj
niej, drugie porywa gwałtowniejszy, 
trzecie najbliższa fala słabnącym 
pędem odkłada na brzegu, czwar
te zaś bystry nurt gna aż do mo
rza. Dlatego też trzeba ustalić, cze
go się chce, oraz w tym wytrwać." 
(. . .) chcę się radować także z ist
niejącej rzeczywistości. Od tych, 
których kochamy, dochodzi nas 
radość nawet wtedy, kiedy są 
nieobecni, lecz radość ta jest 
nieznaczna i przemijająca. Nato
miast oglądanie osoby kochanej, 
jej obecność i obcowanie z nią 
dostarczają przyjemności trwałej, 
jako że oglądasz nie tylko tego, 
kogo chciałeś, ale widzisz go 
takim, jakim chciałeś. " 

"Radość ludzi niedoskonałych 
doznaje jeszcze przerw, natomiast 
pogodny nastrój mędrca trwa 
nieprzerwanie; nie potrafi go 
zepsuć żadna okoliczność, żaden 

przypadek, tak iż mędrzec zawsze 
i wszędzie jest spokojny Nie za
leży wszak od nikogo innego, nie 
oczekuje łaskawości losu ani 
względów człowieka. Ma szczę
śliwość swą własną. Poczucie jej 
mogłoby opuścić jego duszę, gdy
by dostało się tam z zewnątrz; lecz 
ono tam właśnie się rodzi. " 

"Kto chce zawsze odczuwać 
radość, niechaj ma powód do ra
dości w sobie. Wszystko, czego 
tak chciwie pożąda pospólstwo, 
rozpływa się w różne strony Los 
niczego nie daje na własność. 
Lecz także i te nietrwałe dary losu 
sprawiają nam przyjemność wte
dy, gdy umiarkował je oraz przy
rządził rozum. On to przydaje 
wdzięku nawet dobrom zewnętrz
nym, których nienasycone pożą
danie jest tak przykre. " 

"Mędrca ( .. .) cieszy nie brana 
rzecz, ale to, że uzyskał coś nie
przemijającego i trwałego. Nie 
przywiązuje znaczenia do znie
wag, które go spotkały, i zapomi
na je nie przez niedbalstwo, lecz 
z pełnią świadomości. Nie tłuma
czy wszystkiego na gorsze, nie 
szuka komu by przypisać swoje 
nieszczęście, a przewiny ludzkie 
ma raczej za dzieło przypadku. 
Nie objaśnia złośliwie niczyich 
słów ani niczyjego wyrazu twarzy 
Cokolwiek mu się przytrafia, łago

dzi to, tłumacząc na dobrą stronę. 
Uraz nie pamięta lepiej niż przysług. " 

"Wszystko, co daje szczęśliwy 
/os, jest pożyteczne i przyjemne 
wtedy, gdy ten, co ma je w swojej 
mocy, ma w swej mocy także i 
siebie, nie jest zaś niewolnikiem 
swoich rzeczy. Mylą się bowiem, 
mój Lucy/iuszu, ci, którzy sądzą 
że los obdarza nas bądź czymś 
dobrym, bądź też czymś złym. 
Daje on nam tylko materiał, z któ
rego może powstawać dobro lub 
zło, tylko zarodki rzeczy, które to 
zarodki mogą rozwinąć się u nas 
w zło albo dobro. Silniejsza bo 
szczęśliwego albo nieszczęśliwe-

go życia. Zły wszystko w zło ob
raca, nawet to co mu się dostało 
w jak najlepszej postaci. Człowiek 
uczciwy natomiast i nieskazitel
ny naprawia nawet złe dary fortu
ny, a kłopoty i nieprzyjemności 
łagodzi przez to, że umie je zno
sić. On ci i powodzenie przyjmu
je wdzięcznie a skromnie, i nie
powodzenie znosi spokojnie a od
ważnie." 

" Usposobienie mędrca jest 
zawsze takie, jak stan niebios 
powyżej księżyca: wciąż panuje 
tam niezmącona pogoda." 

LUCIUS ANNANEUS SENEKA 
(Seneka Młodszy) (4 p.n.e. -
65 n.e.), syn Seneki Starszego, 
rzymski retor, poeta i filozof, 
przedstawiciel późnego stoicy
zmu; od 50 wychowawca Nero
na; wmieszany w spisek Pizo
na, popełnił, z rozkazu cesarza, 
samobójstwo; autor m.in. 
12 ksiąg dialogów filozoficzno
moralnych, prac przyrodniczo
geograficznych, "Listów moral
nych do Lucyliusza", utworów 
poetyckich oraz dziewięciu nie
scenicznych tragedii. 

IIII 
Fragmenty pochodzą z "Li
stów moralnych ... " Seneki; 
tłumaczył Wiktor Kornatowski. 
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ZABYTKI BRACI POLSKICH 

Foto: Krzysztof Tusiewicz 

Fragment dawnego zboru Barci Polskich w Ludyni , 
leżącej na Kielecczyźnie, w pobliżu Włoszczowej, 

na trasie łączącej Kielce z Częstochową. 
Zbór ten należy do najmniej przebudowanych i najle
piej zachowanych budowli ariańskich w Polsce. Po ska
zaniu Braci Polskich na wygnanie służył jako spichlerz 
pobliskiego dworu. Przez wiele lat mieścił s ię w nim: 
na parterze- magazyn, na pierwszym piętrze - Bibliote
ka gminna. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych. 
Zbór w Ludyni (typu domowego) ufundowany został 

przez Stan isława Szafrańca (1525 lub 1530 - 1598), 
magnata, posła na sejm, związanego z ruchem egze
kucyjnym szlachty, zdecydowanego przeciwnika Habs
burgów, wojewodę krakowskiego w latach 1581-87. 
Niechętny łacinie (z umiłowania języka ojczystego 
czy - jak twierdzązłośliwi- n iechęci do nauki języków 
obcych) zasłużył sobie na wzmiankę Aleksandra Bruckne
ra: "Gdy marszałek izby poselskiej w polską przemowę 
wtrącił accusatus, werwał mu się Szafraniec w mowę: 
,,Panie! Mów Waszmość po polsku, wszakeśmy tu wszy
scy Polacy." 

Stan isław Szafraniec, początkowo wyznania 
ka lwińskiego (za jego przyczyną powstały zbory w Se
ceminie, Przegini i Rogowie), potem - po wyodrębn ie

niu się "zboru mniejszego" - należał do aktywnych 
Braci Polskich. Wtedy też ufundował zbór w Ludyni. 
Był gorącym szermierzem tolerancj i religijnej. 
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ZAPRASZAMY 
Członków Kościoła Un itariańskiego 

z Warszawy i z całej Polski oraz wszyst
kich, którym bliska jest religia bezdogma
tyczna, liberalna, wyrastająca z doświadczeń 
tolerancji, racjonalizmu, humanizmu i swo
bodnego poszukiwania prawdy 

na najbliższe niedzielne nabożeństwa War
szawskiej Kongregacji Unitariańskiej im. Braci 
Polskich, 

które odbędą się - jak zwykle - w kościele 
ewangelicko reformowanym (Warszawa al. So
l idarności 7 4, bliżej placu Bankowego) 

w dniach 10 maja, 7 czerwca i 21 czerwca 
1998 roku o godzinie 12.30. 

Po nabożeństwie zapraszamy na agapę -
dyskusyjne spotkanie przy herbacie. 

Leop o ld Staff 

PROŚBA O SKRZYDŁA 

Jest dziw ny cudów kraj . Odcięty rzeką, 

Której nie p rzejdzie, kto latać nie umie, 
Śni pod niebiosów błękitną powieką, 
Jak o ko, które myśl bożą rozumie. 

Gdyśmy tonęli w marzenia zadumie, 
W cieniu ukryci w południe przed spieką, 

Przyszły nam o nim wieści w drzew poszumie, 
Szepczące jeno: "Daleko! Daleko!" 

Gdy noc zapadnie, chodźmy nad tę wodę, 

l tam rozbijmy płócienne namioty, 
Gdzie w ierzby wiatrom zastawiają sidła. 

l wznosząc w dłoniach nasze serca młode 
Do gwiazd , co płoną jak nasze tęsknoty, 

Módlmy się cicho na klęczkach -o skrzydła. 
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