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Rozpoczęły s ię regularne spotkania 
religijne. 

Powstała w 1932 r. wspólnota przy
jęła dla uczczenia pamięci wybitnego re
formatora i niezależnego myśliciela religij
nego nazwę: Wspólnota Braci Unita
rian im. Andrzeja Frycza Modrzew
skiego. 

Szczególnie "Sylwy" A. F. Modrzew
skiego (1503-1572) i jego antytrynitarska 
myśl religijna odegrały znaczną rolę w 
kształtowaniu się niedogmatycznej ducho
wości młodego J.Sz.Ostrowskiego oraz 
założonej przez niego Wspólnoty Braci 
Unitarian. 

Również współczesny Kościół uni
tariański w Polsce włącza A.F.Modrzew
skiego do swojej tradycji religijnej, w tym 
jego myśli dotyczące kwestii trynitarnych 
i chrystologicznych (dotyczące Trójcy Św. 
i osoby Jezusa Chrystusa). W swojej dzia
łalności A.F.Modrzewski stawiał sobie za 
cel główny zredukowanie dogmatyczno~ry
tualnej nadbudowy chrześcijaństwa na 
rzecz uwydatnienia jego treści etycznych 
i moralnych. Był jednym z prekursorów plu
ralizmu światopoglądowego w Polsce, 
podkreślając w swych pismach prawa oso
by ludzkiej do swobodnego wyznawania 
i głoszenia własnych poglądów w kwe
stiach wiary. Pragnął przywrócić wspólno
cie ludzkiej cele etyczne, zagubione w wy
niszczających sporach dogmatycznych 
i religijnych. 

A.F.Modrzewski powraca stale 
w "Sylwach" do myśli, że spory i walki 
na temat problemów doktrynalnych i do
gmatycznych nie powinny przesłaniać 
sprawy najważniejszej w religii, jakąjest 
realizacja zadań etycznych, bo tylko one 
są wym iernym probierzem wartości 
człowieka i wartości jego religii. 

Krytyczny i sceptyczny pogląd Mo
drzewskiego na tradycyjne dogmaty chrze
ścijańskie stanm'.'il dogodny pomost do 
przyjęcia wiary unitariańskiej. Dalszy roz
wój poglądów teo ogicznych i myśli religij
nej Modrzewskiego od koncepcji bezstron
nego i wolnego od jakichkolwiek uprzedzeń 
badania sporów religijnych, zmierzały kon
sekwentnie w kierunku postawy niedogma
tycznej i otwartej na wszelkie tendencje, 
które uwal n iały człowieka spod nacisku 
instytucji kościelnych, a rzeczywistej auto
nomii kazały mu szukać w głębi własnego 
sumienia. 

Pierwsze lata działalności religij
nej Wspólnoty Braci Unitarian im. 
A.F.Modrzewskiego i rozpoczęcie regu
larnych spotkań religijnych pochłonęły 
J.Sz.Ostrowskiego jako młodego dzia
łacza unitariańskiego i odnowiciela 
wiary Braci Polskich. 

Życie religijne wspólnoty przebiegało 
w bardzo trudnych warunkach, wśród nie
tolerancji i prześladowań. Otwarte spotka
nia religijne były zrywane i rozbijane przez 
fanatyczne grupy nietolerancyjnej młodzie
ży katolickiej, która równolegle z akcjami 
antyunitariańskimi organizowała na znacz-

nie większą skalę akcje antysemickie. Oso
by uczestniczące w nabożeństwach i od
czytach unitariańskich były często bite i tur
bowane. Kamieniami i pałkami wybijano 
nieraz szyby w oknach pomieszczeń, 
w których odbywały się spotkania religijne, 
odczyty i dyskusje. 

Trzeba pamiętać, że idee liberalnej, 
bezdogmatycznej religii, szeroko pojmowa
nego, otwartego ekumenizmu głoszącego 
szacunek oraz zrozumienie dla ludzi ina
czej wierzących i dla odmiennych religii 
(które dopiero teraz z takim trudem torują 
sobie drogę we współczesnym społeczeń
stwie polskim) w tamtych czasach uwa
żane były przez kościelnych fundamen
talistów i władze państwowe za "strasz
liwą herezję", a w najlepszym wypad
ku za "groźną utopię" inspirowaną 
przez "żydokomunę" . 

Prześladowania z powodów wyzna
niowych i prowadzonej działalności religij
nej we Wspólnocie Braci Unitarian skłoni
ły J.Sz.Ostrowskiego na przełom ie 

1934/1935 roku do nawiązania kontaktów 
z organizacjami broniącym i praw człowie
ka i obywatela. W okresie dwudziestole
cia międzywojennego praw tych broniły 

w Polsce m.in. Liga Obrony Praw Czło

wieka i Obywatela, Komitet Obrony Wol
ności Sumienia oraz Stowarzyszenie 
Obrony Wolności Sumienia w Polsce. 

Wtedy, w połowie lat trzydziestych, 
w Stowarzyszeniu Obrony Wolności 
Sumienia w Polsce J.Sz.Ostrowski spotkał 
Mariana T. Lubeckiego (1888-1968), który 
odegrał dużą rolę w dalszym rozwoju 
i kształtowaniu się poglądów religijnych 
późniejszego duchownego i znanego 
ekumenisty. 

.Marian T. Lubecki był w owym 
czas ie współzałożycie lem i członkiem 
Zarządu Stowarzyszenia Obrony Wolno
ści Sumienia w Polsce, - wspomina ks. 
dr J.Sz.Ostrowski - był także znanym 
liberałem, pedagogiem i postępowym 
działaczem oświatowym oraz konse
kwentnym rzecznikiem powszechnej 
tolerancji . Organizował obronę dyskry
minowanych wtedy w Polsce mniejszo
ści religijnych i n arodowościowych. 
Lubecki jako znany religijny wolnomy
śliciel, humanista i unitarianin dążący do 
pogodzenia religijnej wiary z rozumem 
i wiedzą· nawiązywał kontakty z ludźmi 
podobnie jak on myślącymi , o podob
nych niedogmatycznych i liberalnych 
poglądach religijnych. Sądził, że tylko 
na płaszczyźnie jakiejś racjonalnej idei 
liberalno-religijnej, a nie na gruncie nie
naruszalnej, dogmatycznej ortodoksji 
można osiągnąć pewną podstawowa 
jedność ludzkości". 

Od Mariana T. Lubeckiego dowie
dział się, że założył on w 1921 r. niedo
gmatyczną, liberalną wspólnotę religij
ną kontynuującą socyniańskie tradycje 
Braci Polskich - unitarian. Jaka była ich 
radość, gdy okazało się , że w sposób 
podobny rozwijają swoją duchowość so-
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cyniańską i łączą ich te same niedogma
tyczne poglądy w kwestiach religii oraz po
dobne wartości etyczne upowszechniane 
przez Jezusa z Nazaretu w Kazaniu na 
Górze a współcześnie przez Lwa Tołsto
ja, Mahatmę Gandhiego i Alberta Schwe
itzera. Obydwaj też byli stałymi czytelni
kami czasopisma "Reformacja w Polsce" 
i interesowali się myślą religijną wielkiego 
reformatora Fausta Socyna, zaś wspól
noty, do których należel i kontynuowałytra

dycje religijną Braci Polskich - unitarian. 
Ich spotkanie zaowocowało trwałą 
współpracą i przyjaźnią. 

PRAWDZIWA SOLIDARNOŚĆ 

Nasza prawdziwa, 
pełna Solidarność 

jest tym, co łączy 
z każdym Stworzeniem, 
swym Bratem, 
i wznosi -
nad partykularną marność, 
dając nam odczuć Jedność -
z całym Światem. 

J. S z. Ostrowski 

"Marian Lubecki był niewątpliwie 
jednym z nielicznych u nas w Polsce pre
kursorów współczesnego ekumenizmu 
- wspomina ks. J.Sz.Ostrowski - to wła
śnie on zachęcił mnie do dalszego roz
wijania własnej duchowośc i socyniań

skiej i działania w tej religijnej wspólno
cie unitariańskiej, którą założyłem, na 
rzecz szeroko pojętego ekumenizmu 
przekraczającego ramy eklezjalno-do
gmatyczne. On także utwierdził mnie w 
przekonaniu, które zresztą od dawna ży
wiłem, że chrześcijanie nie mogą być 
osamotnieni w swoim dążeniu do jed
ności, w swoim działaniu ekumenicz
nym, lecz powinni razem z wyznawca
mi innych religii , a nawet niewierzący
mi humanistami współpracować dla 
dobra swego, dobra ludzkości i całego 
świata. Albowiem jedność, o której mó
wił Jezus Chrystus (J 17,21) nie może 
być skierowana przeciwko komuś, lecz 
zgodnie z wolą Chrystusa - musi służyć 
dla dobra wszystkich ludzi". 

Marian Lubecki zachęcał 

J.Sz.Ostrowskiego, młodego wówczas 
działacza unitariańskiego do dalszej pra
cy w obranym kierunku. Do pracy duszpa
sterskiej we Wspólnocie Braci Unitarian 
oraz do znoszenia i pokonywania w duchu 
ewangelicznym prześ ladowań jakich 
doznawał za dz ia ł a lność re l igijną. 

W połowie lat trzydziestych założo
na przez J.Sz.Ostrowskiego Wspólnota 
Braci Unitarian oraz Zbór Miłości .Agape• 
kierowany przez M.Lubeckiego nawiązały 
bliskie kontakty za zborem DuchowyCfl 
Chrześcijan (tołstojowcami), a także ooź
niej z założonym w Krakowie przez <tS. -<a
rola Grycza-Śmiłowskiego ZOOrer 3c:o 
Polskich (pcrJ.'Ojeoną JednOOl_ B.ce ~::r 
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Ks. Janusz 
Sz. Ostrowski -
zdjęcie z okresu 
tworzenia 
Ośrodka 

Ekumenicznego 
.Unitas 
Fratemitalis" 
(1950 r.) 

Do 1939 r. unitarianizm w Polsce 
miał trzy większe ośrodki prowadzące 

regularną działalność religijną (nabożeń

stwa, publikacje, odczyty, dyskusje, brater
skie spotkania - agapy): w Warszawie -
Zbór Miłości .,Agape" założony w 1921 r. 
przez M.T.Lubeckiego i Wspólnotę Braci 
Unitarian p rowadzoną od 1932 r. przez 
J.Sz.Ostrowskiego oraz w Krakowie- Zbór 
Braci Polskich (unitarian) założony przez 
K. Grycza-Śmiłowskiego, który był jedno
cześnie założycielem (w 1936 r.) i redak
torem czasopisma unitarian polskich 
"Wolna Myśl Religijna". 

Wybuch li wojny światowej , najazd 
wojsk niemieckich i radzieckich na Polskę, 
krwawa okupacja kraju oraz represje skie
rowane przeciwko Braciom Polskim prze
rwały działalność religijną wspólnot unita
riańskich i wzajemne kontakty. Działające 
w okresie dwudziestolecia międzywojen

nego niedogmatyczne wspólnoty religijne 
zastały unicestwione ulegając wojennej 
i totalitarnej zagładzie. 

Na początku okupacj i J.Sz.Ostrow
ski został aresztowany przez gestapo za 
swe przekonania i działalność religijną. 

Był torturowany w warszawskim więzieniu 
gestapo na Pawiaku i jako jeden z nie
wielu uniknął śm ierci. W 1941 r. został 
zwolniony z więzienia. 

Wspólnota Braci Unitarian przesta
ła istnieć a J.Sz.Ostrowski po przebytych 
torturach i więziennych męczarniach osie
d lił się we wsi Łazy pod Wyszkowem 
w okol icach Warszawy. Z trudem powracał 
do zdrowia. Wówczas to przyszedł mu 
z pomocąznajomy z wcześn iejszych kon
taktów ekumenicznych ks. Konstanty Naj
der, superintendent Kościoła metodystycz
nego. Zaproponował mu objęcie pracy 
duszpasterskiej w tym Kościele. Począt
kowo zgodził się na rolę współpracownika 

w dziedzinie ekumenii, następnie został or
dynowany na duchownego metodystycz
nego. Jednym z najważniejszych atutów 
polskiego metodyzmu było w owym cza
sie to, że wśród jego wyznawców pano
wała ogromna wolność przekonań i toleran
cja. W latach 1941-1945 ks. J.Sz.Ostrowski 
prowadził placówkę Kościoła metodystycz
negowŁazach pod Wyszkowem. 

W styczniu 1946 r. zawarł związek 
małżeński z BronisłaNą Rudnik. Śmierć 
małżonki ,•, ·002 c n1ta d a n·ego wie'kim 
cioserr 

Jesienią 1945 r. ks. Janusz Szczę

sny Ostrowski został zastępcą superinten
denta Kościoła metodystycznego na tere
nie Pomorza Zachodniego - w sierpniu 
1950 r. obejmuje parafię w Chodzieży, 

gdzie przez ponad 40 lat, do przejścia na 
emeryturę na początku lat dziewięćdzie
siątych , pełnił obowiązki pastora. 

Po wojnie ks . J.Sz.Ostrowski 
skoncentrował się na rozwijaniu działal
ności ekumenicznej. Zdawał sobie spra
wę, że ekumenizm nie może być podzie
lony - i czy jest to kierunek szeroki czy 
wąski, formalny czy też nieformalny, czy 
opiera się na takiej czy innej podstawie, 
takiej czy innej metodzie i koncepcji 
działania - jest to za~-sze działanie 
na rzeczjakiegoś światła i dobra. Świa
tła miłości, o które modlił się Jezus 
z Nazaretu. Dobra wybranego w celu 
zwycięstwa nad Złem. 

Dlatego włączył się w ten ruch eku
meniczny, któremu patronowała Polska 
Rada Ekumeniczna. Był m.in. współzało
życielem Wojewódzkiego Oddziału Polskiej 
Rady Ekumenicznej w Szczecinie. W la
tach 1956-1957 jako naczelny superinten
dent reprezentował Kościół metodystycz
ny w Polskiej Radzie Ekumenicznej . Na
leżał do prekursorów pojednania chrześci
jańskiego w Polsce. 

Uważał, że nie można zaprzepaścić 
okazji do przyczynienia się do zmiany 
klimatu międzywyznaniowego w Polsce na 
bardziej liberalny, demokratyczny i toleran
cyjny. Tym bardziej, że totalitarne stosun
ki panujące w państwie w okresie powo
jennym były zaprzeczeniem tych zasad 
w życiu społecznym. 

Ks . dr J.Sz.Ost rowski z wielkim 
zapałem powraca do realizacji swej idei 
jedności ponad podziałami doktrynalnymi. 
Jako jeden z prekursorów polskiego eku
menizmu powtarza, że chrześcijan łączyć 
powinna prawda podstawowa, którą jest 
osoba Jezusa z Nazaretu a nie ideologie 
i dogmaty, zazwyczaj sprzeczne ze sobą. 
Nie ogranicza też ekumenii do chrześcijan 
głosząc równouprawnienie różnych rel igii. 
Głosi ideę jedności i braterstwa wszystkich 
ludzi "dobrej woli", których cechuje szacu
nek dla człowieka niezależnie od świato

pogl ądu, przynależności religijnej czy ide
ologicznej. Ideę ekumenizmu powszech
nego określa jako pan unizm. 

Jest zdania, że pokoju nie da się 
osiągnąć bez jedności , a jedności bez po
rozumienia. Porozumienie można osią

gnąć przeciwstawiając się fanatyzmowi, 
który jest rodzajem patologii społecznej. 

Szczególnie dotyczy to fanatyków religij
nych, we wszystkich wyznaniach. 

Jesienią 1950 r. ks. drJ.Sz.Ostrow
ski zorganizował w Chadzieży Ekume
niczny Ośrodek .,Unitas Fraternitatis". 
Słynne na cały kraj stały się Ekumeniczne 
Spotkania Chodzieskie wielce zasłużone 
dla zmiany klimatu międzywyznaniowego 
w Polsce na bardziej serdeczny i to.e
rarlCY.Jny. 

WOlNA MYŚl IIUIGIJNII Nil 4 ( łJ 

Ks. dr J.Sz.Ostrowski głosi zasa
dę, że koniecznym warunkiem porozum;e
nia międzywyznaniowego i ekumeniczne
go jest życzliwy stosunek do człowieka 
o odmiennych poglądach niezależn ie 

od wyznawanej przez niego religii. To per 
rozumienie opiera się na poszukiwaniu 
wspólnych idei i wartości ogólnohuma
nistycznych przy zachowaniu odrębno
ści doktrynalnej. 

Swoje etyczne i religijne poglądy 
wyraża w wierszach pisanych od lat pod 
pseudonimem Daniel Miliard Ster (.,Róża 
i Krzyż", Poezje, cz. l - VI. Wydanie na
kładem autora na prawach rękopisu, Cha
dzież 1989-90. Ekumeniczny Ośrodek 
.. Unitas Fraternitatis"). 

Ks.Janusz 
Szczęsny 

Ostrowski 
(1998) 

Od kilku lat jako emerytowany du
chowny metodystyczny ks. J.Sz.Ostrowski 
mieszka w Warszawie. Będąc znanym eku
menistą, wielkim autorytetem moralnym 
i odnowicielem wiary Braci Polskich - uni
tarian, uczestniczy- zawsze gorącą przyj
mowany, w spotkaniach i nabożeństwach 
warszawskiej kongregacji unitariańskiej 

im. Braci Polskich. 
Pytany o swe wielorakie zaanga

żowan i a w dz ia ła l ności re li gijnej 
ks. J.Sz.Ostrowski z pogodnym uśmie
chem podsumowuje drogi swego praco
witego życia: .,Rozumem jestem unitaria
ninem, sercem - metodystą, a całą 
duszą- ekumenistą". 

Czesław Głogowski 

Inne publikacje dotyczące działalności 
ks. J.Sz. Ostrowskiego: 

M.Linettej - .Zielona linia. Opowiesć o księdzu 
poecie i ekumeniście". Tygodnik Polski, nr. 14/4<.8 
z dn. 3 IV 1988 r. 
D.Fechner - .Ks.J.Ostrowski - pionier ekumeni
zmu w Polsce". Rocznik Nadnotecki, 
tom XXV/1994 r . 
• Ekumenista sen::em". Pielgrzym Polski, nr. 663, 
styczeri 1995, 

J.Korcz- .3.J:c :JC -osty. Ponad pól wieku w 
sluż.bie ~~ :.=-c.va z i<s.J.Sz.Oslro\v
skim· Za ::r:::!'!OIIf -r::.·gag r 
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."!OJA MODLITWA 

:"!oja modlitwa to nie szept pacierzy, 
Ani przejawia się w jakiejś głośnej mowie 
Tego, który w świętość swoją wierzy, 
Lecz ze złem to walka, którą toczę w sobie. 

Moja modlitwa to nie są pokłony, 
Nawet w pięknych świątyniach 

przed ich ołtarzami. 
Moja modlitwa ~ mój duch obnażony, 

Ody tajemnica iskrzy się gwiazdami. 

Bo moje wyznanie nie jest z monolitu, 
Zarzucając innym bezbożnictwa cienie, 
Więc modlitwa moja, wobec głębi bytu, 
Jeno w zadumie pokorne milczenie. 

,'1oja modlitwa to nie wzlot w zaświaty, 

Tylko spojrzenie w zachwycie miłości 
.'ia Judzi, których dusze sąjak kwiaty 
W dążeniu wspóLnym do Dobra~ świętości. 

No j a modlitwa jak ten powiew wietrzny 
.'fajlepszych życzeń dla całego świata. 
:o_ia modlitwa to uśmiech serdeczny, 

·....c;::.r: obdarzyć chcę każdego brata. 

-... a -..odlinva nie ma żadnej maski 
.zn.ej, ~.- której nieraz fałsz się kryje. 

w...,.r:: -OG:Irwa- trud pracy, dar łaski, 
· - .. L.iość wszystkiego co żyje. 

:>r~~ a. to dłoń Przebaczenia, 
_ a -;.:o:-a zglębia każde zdanie. 

11"3 r.:t:Y~:- ra -rachunek sumienia. 
&-a:e.t:s .. :.t.-o Po."-fój - a więc Pojednanie. 

ą.·a moe}}tl\-a w skupienie Mocy, 

..:e3J' h ' każdym dojrzeć swego Brata. 
ą_:a modlitH·a - każdy czyn pomocy, 

o:a.-a służba dla Judzi i świata .. . 

GENEZA WIARY 
Motto: -
.A wiara jest pewnością tego, 
czego się spodziewamy, 
przeświadczeniem o tym, 
czego nie widzimy.· {Hebr. 11, l) 

Nie widzę Ciebie, ani słyszę, 
Nie mogę pojąć i zrozumieć, 

A czuję Cię - wśród pustki, w ciszy, 
Tęsknotę do Cię - trudno stłumić ... 

A jeśli tęsknię, jeśli czuję, 

Jest we mnie Coś ... znad tego świata, 
Co szuka i nie poświętuje, 
Aż cząstkę z swą całością zbrata. 

I nie jest to - szaleństwa rzewność, 
Widzę Mądrości wyższej - kładkę, 
Nie może być złudzeniem -pewność 
Dziecka, że miało Ojca-Matkę. 

Łazy nad Uwcem, 19.3.3 r. 

MÓJBÓG 

Mój Bóg - nie gdzieś tam za gwiazdami 
Króluje tak, jak mocarz wielki . 
Mój Bóg -jest tutaj między nami, 
Gdyż nim oddycha tu twór wszelki. 

Mój Bóg przejawia się w Mądrości 
Rozlicznych tworów, w pięknie kwiata, 
W prawach przyrody i w Miłości, 
W sercu prawego Człeka - Brata. 

Zwłaszcza jak Chrystus oddanego, 
Bo wszystkim Serce swe otwierał, 
Miłował nawet wroga swego, 
Za Prawdę cierpiał i umierał ... 

Nie tę do wiary nam wybraną, 

Która lud dzieli, świat zacienia, 
Lecz Prawdę przez rozum nasz poznaną -
Boga - w milości wszechstworzenia. 

1\Wsza._.a. l 9.32 r 

Janusz Szczt;Sn_' 0s:::-O'f4'S}:i 
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Na unitariańskiej drodze-
Cezariusz Kazańczuk 

Ponad 400 lat temu na religijnej mapie 
Europy pojawiło się nowe wyznanie, 

które z czasem określono mianem 
unitarianizmu. Ten społeczno - religijny 
ruch, wyrosły z pokłosia Reformacji 
w jej dość radykalnym odgałęzieniu, 
był protestem przeciw dogmatycznemu 
skostnieniu ówczesnego chrześcijań
stwa, degeneracji instytucji kościelnych, 
uciskowi myśli religijnej. 

Idee głoszone przez socynian 
i unitarian, w swym koncepcyjnym zamyśle 
wyprzedzające na wiele lat ówcześnie 
wyznawane poglądy, naraziły ich na 
ciężkie prześladowania, w wyniku 
których wielu z nich straciło mienie, 
ojczyznę (np. banicja Braci Polskich), 
a nawet życie (wymownym tego przykła
dem była śmierć na stosie w Genewie 
hiszpańskiego lekarza i myśliciela, 
znanego unitarianina Michała 
Serveta (1510- 1553)). 

W krucjacie antysocyniańskiej brał 

udział Kościół katolicki oraz niestety, 
również nowo powstałe kościoły ewange
lickie i władze świeckie państw (w tym 
także protestanckich ). Ten zmasowany 
atak, w swym nasileniu przesadny wobec 
możliwości przeciwnika rzekomo zagra
żającego monopolistycznej pozycji tych 
wyznań , nie przeszkodził wprawdzie 
powstaniu Kościoła unitariańskiego, 
utrudnił jednak jego rozwój i to w momen
cie historycznie dla takiego rozwoju 
najkorzystniejszym, w okresie przebudze
nia religijnego w Europie XVI-XVII wieku. 
Rzutowało to niewątpliwie na liczebność 

tego wyznania. Nie miejmy jednak 
złudzeń - unitarianizm nie miał zadatków 
na masowe wyznanie, a już na pewno 
nie nadawał się do roli religii panującej. 
No i dzięki Bogu, że takiej roli nie 
odegrał, uchroniło go to bowiem od 
pokusy rozpowszechn ionej wówczas 
praktyki tępienia przeciwników. Wśród 
ówczesnych wyznań unitarianie 
należeli do tych nielicznych, których 
zbiorowe sumienie nie obciąża niewin
nie przelana krew, cierpienia i łzy 
współbliźnich. 

Po wyboistej drodze, na jaką skazała 
unitarian historia, kroczą oni już kilka 
wieków. 

Na drodze tej napotkali nie tylko na 
wiele obiektywnych trudności , ale były 
potknięcia zawinione przez nich samych 
(wymienić tu można np. utopijność 
niektórych poglądów Braci Polskich). 
Nie byl i przecież unitarianie zgromadze
niem świętych i nieomylnych. 

Własnej drogi unitarianie nie traktowa
li nigdy jako jedynie słusznej i jedynie 

zbawiennej. Drogi, po której kroczyli nie 
uważali za lepszą lub gorszą, była to po 
prostu ich droga. Etapami tej drogi były 
wypracowane przez nich systemy 
poglądów ulegające ciągłej ewolucji, 
co spowodowało, że unitarianizm można 
postrzegać jako idee wiecznie żywą. 
To z pewnością wielka zaleta, ale i wada. 
Wymuszony tą sytuacją pewien relaty
wizm zasad doktrynalnych, zbyt "rozcią
gliwa" platforma ideowa, ciągła pogoń 
za nowymi ideami, może zniechęcać do 
unitarianizmu wielu jego potencjalnych 
zwolenników, zwłaszcza myślących 
bardziej zachowawczo. 

Współczesny unitarianizm jest 
wielowątkowy. Istnieje w nim wiele 
kierunków, które się wzajemnie 
przenikają, uzupełniają ,przy akcepto
waniu wspólnych podstawowych 
zasad. Chrześcijaństwo unitariańskie 

(chrystianizm) jest kierunkiem niewąt

pliwie najstarszym i po pewnych z 
upływem lat modyfikacjach jest kierun
kiem nadal w unitarianizmie żywot
nym, choć nie jedynym. 

l Kształtowanie zrębów unitarianizmu 

U nitarianizm (socynianizm)- obok 
luteranizmu, kalwinizmu i anglikani

zmu - był jednym z głównych historycznie 
nurtów Reformacji. W Polsce w latach 
1562 - 1563 unitarianizm (Bracia 
Polscy) ukształtował się jako odrębny 
Zbór czyli Kościół (tzw. Zbór reformowa
ny mniejszy, w odróżnieniu od kalwiń

skiego Zboru reformowanego większego) 
w wyniku rozłamu w małopolskim 
kalwinizmie. 

W drodze ewolucji poglądów - do 
której tak znamiennie przyczynił się 
wielki reformator i myśliciel religijny 
Faust Socyn (1539-1604), dotąd silne 
wpływy anabaptyzmu w polskim unitaria
nizmie wypierane były coraz bardziej 
przez tendencję racjonalistyczno -
humanistyczną. Od nazwiska reformato
ra i twórcy doktryny polski unitarianizm 
określany był jako socynianizm i pod taką 
nazwą znany jest za granicą. Właśnie 
socynianizm stanowił polską wersję 

upowszechnianą w innych krajach 
Europy. Chrześcijańskie korzenie 
unitarianizmu przez ponad trzy wieki 
kształtowały charakter unitariańskiej 
doktryny, choć i tu dostrzec można 
znaczną ewolucję poglądów. Racjonali
zująca wiarę tendencja polskich unita
rian, zwłaszcza w kwestiach dotyczących 
Objawienia, zastąpiona została z 
czasem konsekwentnym racjonalizmem 
religijnym odrzucającym teofoniczne 
poglądy. Unitarianizm traktowano jest 

jako jeden z odłamów protestantyzmu, 
można by dodać - liberalnego protestan
tyzmu. Tak też określa unitarianizm Heve 
Masson w swym "Słowniku herezji 
w Kościele katolickim" (Katowice 1993, 
s.284-285). Unitarianizm wg niego jest 
jednym z odłamów protestantyzmu 
o zasięgu międzynarodowym, pierwotnie 
obejmującym wspólnoty głoszące 
doktrynę antytrynitarną lub socyniańską. 

Unitarianie - zdaniem tego autora -
wyznająjedność Boga, nie akceptując 
dogmatu o trzech osobach w Trójcy 
Świętej, aby- jak z kolei piszą 
J. O'Collins i E.J. Farrugia ( "Zwięzły 
słownik teologiczny", Kraków 1993, 
s.282-283) - przyjmując istnienie jednej 
Osoby Boskiej, obronić ścisły monoteizm. 

l Wpływ socynianizmu na 
europejską myślliberalno-religijną 

Porozbiciu w połowie XVI I wieku 
europejskiego ośrodka unitariani

zmu, jakim niewątpliwie był "zbór 
mniejszy", zwłaszcza po uprzednim 
zniszczeniu w 1638 r. unitariańskiego 

Rakowa, zwanego polskimi Atenami, 
tego swoistego centrum myśli un itariań

skiej promieniującym nie tylko na Polskę, 
ale i na całą Europę, wygnani z Polski 
unitarianie-socynianie włączyli się w nurt 
działalności uni tariańskiej społeczności 

w innych krajach (w Siedmiogrodzie, 
Niemczech, Holandii, Anglii). 

W Siedmiogrodzie na terenie dzisiej
szych Węgier i Rumunii istnieje od 
połowy XVI w. Kościół unitariański 

założony przez reformatora i myśliciela 
religijnego Franciszka Davida (1510-1579). 

Szczególny wpływ na kształtowanie 
się liberalnej myśli w Europie (i nie tylko) 
wywarło upowszechnienie wydanej 
w latach 1668-1669 w Amsterdamie 
słynnej Biblioteki Braci Polskich (Biblio
theca Fratrum Polonorum), zawierającej 
prace Fausta Socyna i innych wybitnych 
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od chrystianizmu 
do uniwersalizmu 
polskich myślicieli socyniańskich takich 
jak Jan Crell, Samuel Przypkowski, 
Janusz Szlichtyng. 

W Amsterdamie też, u schyłku swego 
życia wnuk Socyna -Andrzej Wiszewaty 
napisał (ok. 1676-1678 r.) ważny dla 
rozwoju myśli unitariańskiej traktat 
(opublikowany w 1684 r.) o roli rozumu 
w religii znany pod skrótowym tytułem: 
"Religio rationalis" ("0 religii zgodnej 
z rozumem czyli traktat o posługiwaniu 
się sądem rozumu także w sprawach 
teologicznych i religijnych" ). 

Przyznając, że rozum może sam dojść 
do poznania najogólniejszych prawd 
religijnych, Wiszewaty dokonał kolejnego 
kroku w kierunku religii uniwersalnej, 
która jednocząc ludzi różnych kultur 
i tradycji religijnej nie musi się trzymać 
objawienia. 

Literatura socyniańska docierając 
do oświeconych kręgów ówczesnej 
Europy miała istotny wpływ na kształto
vtanie się poglądów przedstawicieli tych 
środowisk. Przykładowo wybitny filozof 
angielski John Locke (1632-1704) 
w swym księgozbiorze posiadał wiele 
tytułów pism socyniańskich, musiał się 
więc nimi interesować i choć trudno go 
uznać za socynianina to właśnie spośród 
Nsoólczesnych mu chrześcijańskich 
s:,ste'T'&.•. - jak pisał autor monografii 
c ,ego ZJ a _ - ... taśnie socynianizm 
: , -- _-a • .s, -ooo czr 'ejszy i najbHż

~1'). ~-a-~ra :a szczegón'e widoczny 
YO.e.-a'.a "'.G ·~":::l'J.a'l e s·ę 

· . :e-.a- ::..sc:; soc - a- e zna ez. 
~.oc.-e o-_.a.~ ~~-:c -=-c-~"~cr.·. 

=łe"'"''nS::'a.-o ~ :=·.:o e-- r::y ::o-'!!)-y 
Arm" .... sza Jego -as-.ę~ .... ,"rOSłej na 
tle sporó,o, teo.ogiCZJlfCO zv.~szcza 
wokół pojęcia predestynacf ... ,o,oynlku 
których doszło do rozłamu .,., .(ościele 

kalwińskim. Współcześm remonstranci 
wraz z unitarianami - un"-•tersa istami 
i innymi wspólnotami religijnymi uczestni
czą w Międzynarodowym Stowarzysze
niu na Rzecz Wolności Religijnej (IARF). 

Pomocy i schronienia udzielił polskim 
unitarianom pokojowo nastawiony 
holenderski odłam anabaptystów, 
zwanych mennonitami (z 150 duchow
nych mannonickich wezwanych w 1722 r. 
do złożenia wyznania wiary w Trójcę św. 
żaden tego nie uczynił). Socynianie 
znaleźli oparcie również wśród kolegian
łów (zwanych też kolegianami, byli to 
członkowie niezależnych grup holender
skich chrześcijan, niechętni instytucjona
nym formom kościelnym, nie posiadający 

żadnej oficjalnej i odrębnej konfesji , 
oskarżani byli o "socyniańską herezję"). 

Zainteresowanie socynianizmem 
w Anglii zaczęło się już na początku 
XVII wieku. Od lat 40-ych tego wieku 
Anglia była świetnie zaopatrzona 
w literaturę socyniańską (słynne kolegia 
w Oxfordzie i Cambridge posiadały 
bogate zbiory rakawskich druków). 

Podobnie jak w Holandii i Niemczech, 
również w Anglii próbowano rozprawić 
się z "socyniańską zarazą" (uroczyste 
wyklinanie, publiczne palenie książek). 

W latach trzydziestych XVII wieku 
środowiskiem, dla którego ważny impuls 
stanowiła literatura socyniańska, była 
oxfordzka grupa teologów racjonalnych, 
zwana New Circle. Przyczyniła się ona 
do rozwoju angielskiej myśli religijnej. 
Przykładem oddziaływania socynianizmu 
była również działalność Paula Besta 
(1590?-1657) oraz Johna Biddle'a 
(1615-1662). Zwłaszcza Biddle, który 
przez studia Biblii sam doszedł do 
antytrynitarskich poglądów odegrał 

znaczącą rolę. Biddle po nawiązaniu 
kontaktów z Braćmi Polskimi przyczynił się 
do publikacji i upowszechniania unitariań
skich druków tłumacząc na język angielski 
katechizm rakowski, dzieła Socyna i innych 
socyniańskich myśliciel i. W Anglii powstało 
kilka zborów antytrynitarskich, zwłaszcza 
za czasów rewolucji Cromwella. Prześla
doYtania zaczęły się ponowenie za 
pai'IOWal1ia Karola 11 (Biddle był wielokrot
nie aresztowany; zmarł w więzieniu). 
Jednak zbory istniały nadal potajemnie. 
Prześladowania spowodowały zahamowa
nie, ale nie likwidację liberalnego ruchu 
religijnego w Anglii. 

Silnemu wpływowi nauki Braci Polskich 
uległ również jeden z przywódców 
angielskich kwakrów William Penn 
(1644-1 718), działający później 
w Ameryce 1 . 

W roku 177 4 pastor Theophilus 
Lindsey i znany uczony Joseph Priestley 
(przyrodnik, chemik, odkrywca tlenu,amo
niaku, chlorowodoru i kwasu siarkowego) 

1. Ruch kwakierski (Stowarzyszenie Przyjaciół), 
powstał w połowie XVII w. Angli i i w swojej 
doktrynie odrzucał wszelki dogmatyzm, potrzebę 
określania credo, hierarchię kościelną, formalizm 
i rytualny ceremonializm. Główny nacisk kwakrzy 
kładą nie na spisane gdzieś nauki, choć Biblię 
darzą szacunkiem ale na wewnętrzne osobiste 
objawienie (głos Boży przemawiający w ludzkiej 
duszy). Byli oni, tak jak socynianie, zwolennika
mi indywidualizmu religijnego i wewnątrzwspól
notowego demokratyzmu, a ów ,głos wewnętrz

ny" (osobiste objawienie) jakże łatwo może być 
identyfikowany z głosem rozull'u 

9 

tworzą pierwszy w Anglii samodzielny 
i oficjalny zbór unitariański dla "kultu 
religijnego zwróconego ku jednemu tylko 
prawdziwemu Bogu Ojcu", przy podkre
śleniu jedynie człowieczeństwa Jezusa. 

W latach 1813 i 1825 zniesiono 
w Anglii i Szkocji ustawy antyunitariań
skie, co przyczyniło się do powstania 
jeszcze jednej wspólnoty wyznaniowej -
Kościoła unitariańskiego. 

W 1825 r. założono Brytyjskie 
i Zagraniczne Towarzystwo Unitariańskie. 
Powstawały Kościoły unitariańskie 

w innych krajach np. Indiach, Afryce, 
Australii. Nawiązano również współpra

cę z węgierskimi unitarianami 
z Siedmiogrodu. 

l Myśl socyniańska przepływa "głębokie oceany" 

Prześladowani w XVII i XVIII wieku w 
Anglii zwolennicy antytrynitaryzmu 

znaleźli schronienie emigrując do 
Ameryki. Fascynująca historia amerykań
skiego unitarianizmu wymaga odrębnego 
potraktowania. Warto tu natomiast 
zwrócić uwagę na oddziaływanie filozo
ficzno - religijnej i społecznej myśli 
socyniańskiej nie tylko na rozwój amery
kańskiego unitarianizmu, ale również na 
duchowy rozwój Stanów Zjednoczonych. 

Na rozwój unitarianizmu, przeszcze
pionego z Anglii na amerykański grunt, 
musiały mieć wpływ także idee Braci 
Polskich. 

Unitarianizm - twierdzi J. Tazbir - był 

czymś więcej niż jedną z wielu grup 
religijnych. "Jemu to bowiem w znacznej 
mierze Stany Zjednoczone zawdzięczają 
don iosłą rewolucję umysłową, jaka miała 
tam miejsce na przełomie XVIII 
i XIX wieku. Formalnie znalazła ona swój 
wyraz w starciu ortodoksyjnego kalwini
zmu ze zwolennikami racjonalnego 
podejścia do spraw wiary" G.Spotkania 
z historią"). Faktycznie jednak - zdaniem 
Józefa Chałasińskiego ("Kultura amery
kańska") - teologiczne kontrowersje 
wokół odrzuconego przez unitarian 
dogmatu Trójcy Św. uzewnętrzniały 
jedynie głęboki nurt liberalny. 

Venon L. Parrington pisał: "Unitaria
nizm stał się przede wszystkim rel igią 

humanistyczną, racjonalną, etyczną, 

indywidualną i jednocześnie przenikniętą 
głębokim i szczerym umiłowaniem 
ludzi." (.,Główne nurty myśli amerykań
skiej"}. w 

Jezuita, Seweryn Karwat-pisał 

J. Tazbir- wzywając w 1661 roku posłów 
Sejmu do ponowienia ustaw antytrynitar
skich, obiecywał im nie tylko błogosła
wieństwo Boże, ale i wieczną chwałę , 

która .nawet oceany głębokie przepły
nie·. Historia zadrwiła z gorliwego jezuit}o. 
Banicja unitarian polskich orze!<reś ' iła 
opinię Polski jako .kraju bez s:osó • ~ 
Po ska ó~·.czesne, EuroO<e ::2::zęta taM: 
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się jako kraj nietolerancyjny. Natomiast 
,.oceany głębokie" przepłynęła myśl 
socyniańska i tak pięknie zaowocowała 
na amerykańskim gruncie. 

Prekursorskie idee socyniańskich 
myślicieli , takich jak Przypkowski, 
Szlichtyng czy Crell - pisał Marian Hilar 
G,Rzeczpospolita zapomniana - od Braci 
Polskich do Konstytucji amerykańskiej", 
,.Bez dogmatu", nr 4/52 z 1994) - znajdu
jemy później w rozszerzonej i udoskona
lanej formie w dziełach Locke ·a w Anglii 
czy Bayle'a we Francji, a te z kolei 
przeniesione na kontynent amerykański 
przez James' a Madisona i Tomasza 
Jeffersona wcielone zostały w postano
wienia Konstytucji amerykańskiej. 

Wyznawane i szerzone przez Braci 
Polskich wartości, takie jak: toleran· 
cja, wolność sumienia, konieczność 
rozdziału pomiędzy państwem 
a kościołem, ochrona grup mniejszo· 
ściowych przed narzuceniem im 
poglądów większości, stały się kano
nami gwarantowanego konstytucyjnie 
ładu demokratycznego Stanów Zjed
noczonych. 

Bracia Polscy są przez wielu zapo
mnianymi prekursorami Oświecenia. 
Niestety kultura polska - pisze M. Hillar
zaprzepaściła ich dorobek, którego 
rozwinięcie przypadło w udziale innym 
narodom. 

Z dorobku tego czerpała zwłaszcza 
światowa, postępowa, liberalna i demo
kratyczna myśl religijna i społeczna, 
w tym również unitarianizm leżący 
u podstaw demokracji amerykańskiej . 

l Ewolucja amerykańskiego 
unitarianizmu 

Amerykanie wnieśl i do unitarianizmu 
swój oryginalny wkład, głównie za 

sprawą takich myśliciel i jak: William 
Ellery Channing (1780-1842) 
i Ralf Waldo Emerson (1803-1882). 

Racjonalistyczna teologia J. Priestleya 
zastąpiona została (czy raczej uzupełnio
na) bardziej otwartą, nastawioną na 
wartości duchowe doktryną wypracowa
ną pod wpływem m.in. R. W. Emersona. 
Odtąd też datuje się rozkwit unitariani
zmu, mającego wielu wyznawców 
w Wielkiej Brytanii, USA, na Węgrzech 
i w innych krajach. W Stanach Zjedno
czonych w 1825 r. powołano Amerykań
skie Stowarzyszenie Unitariańskie. 

Do rozwoju amerykańskiego unitaria
nizmu przyczynił się zwłaszcza pastor 
William Ellery Channing, zwany ze 
względu na zasługi apostołem unitariani
zmu. Ten utalentowany filozof, moralista 
i działacz społeczny w swych pracach, 
kazaniach i odczytach poruszał wiele 
istotnych dla współczesnej Ameryki 
problemów (np. jego dzieło .. 0 niewolnic
twie", Boston 1835 r., poruszyło szerokie 
kręgi opinii publicznej). Prace jego 
drukowane były i upowszechniane nie 

tylko w USA, ale również w innych 
krajach (np. "Mowa o wolności ducho
wej" była przetłumaczona na język polski 
i wydana we Lwowie w 1869 r.). 
Pod koniec swego życia W.E. Channing 
napisał, że .. w religii musimy rozpocząć 
od własnego sumienia, które jest 
źródłem całej prawdy Bożej . Zewnętrzne 
objawienie jest tylko możliwe na podsta
wie pojęć i zasad uprzednio dostarczo
nych przez sumienie. Jest to nasz 
pierwiastkowy nauczyciel i światło więc 
nie uwłaczajmy mu. ( ... )Jedynym 
Bogiem, któremu nasze myśli powierza
my, do którego nasze serce lgnie i nasze 
sumienie może rozpoznać, jest Bóg, 
którego obraz mieszka w naszym 
własnym umyśle. Wszelkie wyobrażenie 

potęgi, rozumu, mądrości, miłości , 

prawości, świętości, błogosławieństwa, 

są to wszystko właściwości Boga, 
pochodzące z nas, z czynu naszego 
własnego usposobienia duchowego." 
(Aleksander P. Dobrski, "Unitarianizm, era 
nowej reformacji", Toledo, Ohio 1923). 

Znaczenie głoszonych przez Ralfa 
W. Emersona idei wykracza poza 
formułowanie się amerykańskiego 

unitarianizmu. Emerson - filozof, morali
sta, bostoński pastor Kościoła un itariań

skiego, potomek dziewięciu pokoleń 

pastorów, był głównym ideologiem 
amerykańskiej dziewiętnastowiecznej 

wiary w postęp społeczny i moralny na 
gruncie wolności i demokratycznego 
ładu społecznego. Rozstając się 

z urzędem pastorskim Emerson został 
pisarzem, publicystą a przede wszystkim 
popularyzatorem (przez swe liczne odczyty 
i dyskusje) swych oryginalnych poglądów. 

Emerson wierzył, że Bóg jest wszę
dzie i we wszystkim, a zwłaszcza w 
człowieku i to razem z rozumem. Dlatego 
Bóg jest wolnością i demokracją. 
Demokracja i wolność ·twierdzi 
Emerson - mają korzenie w tej świętej 
prawdzie, że w każdym człowieku tkwi 
boski pierwiastek rozumu, choć od 
stworzenia świata żyje w ten rozumny 
sposób niewielu ludzi. Ta prawda 
przyświecała mu, gdy mówił: "Szanuj 
samego siebie, bądź wierny samemu 
sobie i jeszcze coś ważniejszego • 
polegaj na samym sobie". Tajemnica 
powodzenia - zdaniem Emersona -
polega na radości, która zależy od nas 
samych . .. Wiecznie miły bogom 
i ludziom jest człowiek zdolny pole
gać na samym sobie". 

Emerson sceptycznie odnosił się 
do pozornych autorytetów opartych 
jedynie na hierarchicznym społe
czeństwie. Prawdziwym autorytetem 
jest- jego zdaniem - własne sumie· 
nie i zdrowy rozsądek. Emerson 
wyrażając optymistyczną wiarę 

w postęp dostępny dla każdego, 
jednocześnie nawołuje do sprzeciwu 
wszelkim dogmatom nie poddają
cym się weryfikacji rozumu. 

WOLIIII M'tŚl RHIGIJIIII III' 

W przemówieniu na wydziale teo.:
gicznym uniwersytetu Harvarda 
w Cambridge (USA) w 1838 r. utrzy
nym całkowicie w duchu unitariańs 
Emerson powiedział: ,.Pozwólcie m 
przede wszystkim upomnieć was, 
abyście byli samodzielni, nie przyjrnc;.. 
wali dobrych wzorów, nawet tych, kle. 
są święte w wyobraźni ludzi i miejc e 
odwagę kochać Boga bez pośredniko. 
albo zasłon ( ... )". W przemówieniu ty! 
Emerson wzywał do własnych poszu· -
wań, przestrzegał przed ślepym naśla

downictwem, ponieważ naśladownict 
nie może przewyższać wzoru, naśla

dowca skazany jest na przeciętność, 

mierność. Gloszona przez Emersona 
filozofia aktywnego działania, wiara v.e 
własne siły, doskonalenie się jednostki. 
racjonalne podejście do świata, nie 
pozbawione jednak idealistyczno -
romantycznej postawy, wyrażającej się 

w entuzjazmie - legły u podstaw prote
stanckiego etosu pracy i amerykańskie

go sukcesu. Etos ten sprowadzał się 

do kilku prostych stwierdzeń: 
Jeśli sam sobie pomożesz, 

to i Bóg ci pomoże. Bóg nie lubi 
ludzi biernych, leniwych, nie lubi 
klepania pacierzy. Praca jest 
najlepszą modlitwą. Bóg uwielbia
ny poprzez pracę nagradzał 
ją powodzeniem i wspomagał 
cywilizacyjny rozwój. 

Zdaniem Stefana Bratkowskiego : 
,.Emerson nie potrzebuje pomników. 
tywym jego pomnikiem byli i są wszyscy 
Amerykanie, którzy uwierzyli w to, że miał 
rację, i Amerykę zrobił Ameryką". 
~.Gazeta Wyborcza", nr 83/1992). 
W takiej atmosferze, pod wpływem 
takich idei kształtowal się amerykański 

unitarianizm. W wieku XIX i na początku 
XX wieku na wskroś przepojony liberal
nymi pierwiastkami chrześcijańskimi. 

W krótkiej broszurce pt.: ,.Chrześcijari

stwo unitariańskie" (wydanej w USA 
w latach dwudziestych w języku polskiiT' 
co najlepiej świadczy o intencjach 
wydawcy) jej autor W.L.Sullivan 
podaje, że 

naczelną zasadą unitarianizmu 
jest wiara w jednego Boga i obowią

zek względem człowieka pojęty 
zgodnie ze wskazaniami Jezusa, 
który jest wzorem człowieczeństwa 
nauczycielem szczerej i cierpliwej 
miłości , bohaterskiego poświęcenia 
w posłuszeństwie Najwyższej 
Doskonałości. Wszystko inne j est 
drugoplanowe, w tym również teolo
gicznewyznanie wiary (credo), które 
nie jest niezbędne " ... dla miłości Ojca 
naszego (Boga) i dla prawego życia. 

w myśl przykazań Jezusowych". 
K\•,es::e :e xzostawia się wolnerr _ 

uznar ~ ·z=~ ~nka wspónoty 
(pel-', ~ -- -:::- ::.asac o:>ub "i(ov.a", 
zos~ -:;;:::~-::= • • 9)1'998 .Wo re;. 
'l.~'Ś. 
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Wśród współczesnych rzeczników 
chrystianizmu (unitariańskiego chrześci

jaństwa) Jezus jest przede wszystkim 
natchnionym nauczycielem etyki, która 
jest wskazówką dla moralnego życia. 

Zasady te ujął skrótowo A.P. Dobrski 
(,.Unitarianizm - era nowej reformacji" ) 
podając je jako podstawy unitariańskiej 

wiary, oto one po uwspółcześniajacej 

modyfikacji: 

1. Czcimy Boga żywego, który jest 
naszym Ojcem-Matką i przyjacielem. 

2. Jesteśmy uczniami Jezusa z 
Nazaretu, który uczy nas miłości 
Boga i wskazuje drogę życia. 

3. Wierzymy w wielką wartość 
człowieka i jego zdolność ciągłego 
rozwoju. 

4. Wierzymy w wolność, demokrację 
i prawo, jako niezbędne czynniki 
ludzkiego postępu. 

5. Modlimy się, by nam łatwiej było 
szczerze czcić Boga i służyć wiernie 
naszym braciom. 

6. Szukamy nieustannie coraz więcej 
prawdy i światła 

Jar ...sz Szczesr._. Ostrm,skf 

LVEZWANIE 

Unitarianie trzymają się ściśle nauki 
Jezusa, która wyraża się w miłości do 
Boga i człowieka. Zasadami tej wiary są 
następujące prawdy: 

• B ó g jako nasz Ojciec-Matka; 

e M ił ość braterska wśród ludzi; 

• J e z u s jako nasz przewodnik; 

• Z b a w i e n i e poprzez kształcenie 
charakteru; 

• P o stęp ludzkości, zdążającej 
naprzód ku doskonałości. 

Unitarianie są wolnomyślicielami 
religijnymi, ponieważ żyją zgodnie 
z następującymi zasadami: 

• wolność rozumu i sumienia
zamiast autorytetów i tradycj i ; 

• społeczeństwo otwarte -
zamiast sekciarstwa; 

• użyteczność (służba innym) -
zamiast samozbawienia; 

• charakter (etyka, moralność) • 
zamiast rytuałów i dogmatów. 

W głównym zarysie odpowiada 
to zasadom przyjętym w 1894 r. 

11 

na Konferencji Narodowej Unitarian 
amerykańskich . Chrystianizm zaakcep
towano wówczas następującym 
stwierdzeniem: "Przyjmujemy religię 

Jezusową wychodząc z założenia, 
że w jego nauce praktyczna religia 
sprowadza się do miłości Boga 
i bliźniego". Ludzie są braćmi , 

a Bóg jest ich Ojcem-Matką, dobro 
zatryumfuje nad złem , a dusze zba
wione dostąpią Królestwa Niebiań
skieg i wedle zasług będą się cieszyć 

wieczną szczęśliwością. 

Podobne zasady wyznawali również 
uniwersaliści , arminianie i remonstranci 
twierdząc, że Bóg obdarza łaską 
wszystkich ludzi, aby mogli osiągnąć 
zbawienie. 

Cezariusz Kazańczuk 

Dokończenie w następnym numerze 

DO JEDNOŚCI I POKOJU Dlaczego nie chcesz więc budować mostów takich, 

By ludzie mogli żyć w Braterstwie i Przyjaźni? 
Motto: -Szukaj Pokoju i ubiegąj się Ońl (Ps. 34, 15] 

Dlaczego nie budujesz mostów, które złączą nas 

Nad przepaściami kultur i poglądów? 

Dlaczego dla bliźniego serce masz jak głaz 

A umysł pełen jest uprzedzeń i przesądów? 

Dlaczego nie odkrywasz mostów jednoczących świat? 

By zapanował Pokój i Dobro, Lad w Wolności, 

By człowiek nie był jak ten wilk, lecz Brat 

i wszyscy żyli w zgodzie, harmonii i radości. 

Choć pozostaną różne kultury i wyznania, 

I tak przejawiać Jedność w działaniach różnorakich, 

Jako Rodzina jedna, bez wojen i b ez waśni! 

Wysuwasz bo wiem naprzód Wyzwanie i swe Ja! 

I wyższość swoją chcesz okazać w swej inności -

I zamiast zbadać Problem aż do sam ego dna, 

Obawiasz się utraty tak miłej tożsamości. 

Ponadto i egoizm nie lubi się poświęcać, 

I nie chce tym się trudzić - więc z tego się wyśmiewa, 

Bo po co się narażać -jest łatwiej się wykręcać, 

Że Jedność- to utopia, a Pokój -spadnie z nieba. 

Nadrzędnym Prawem będzie wam most Jedności. Lecz czyżby istniał Wszechświat, czyżby istniało Życie, 

Wspólna Idea, Dobro - co do postępu skłania, 

l wiara w świętość Życia - w Nadziei i Miłości. 

Wśród ślepych walk Natury i Wszechróżnorodności, 

Gdyby j ak perły cennej , leżącej w morzu skrycie, 

Nie było w głębi Bytu - u podstaw - Wszechjedności. 
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Modlitwa za Krolestwem Polskim 

WOliiA MYŚl AUIGIJIIA liR 4 ( U 

Jan Stoiński 

Modlitwa o wolność wyznawania prawdy 
Bożej i swobodne odprawowanie 
nabożeństwa wedle dobrego sumnienia każdego 

O, Boże, który sam tylko masz zupełną zwierzchność 
ludzkim sercom panować i prawa przepisować, jakieć się 
podoba, a nikomu inszemu nie pozwoliłeś tego oprocz Syna 
twego jednorodzonego, któremuś dał władzę i sąd czynić, 
iż Synem człowieczym jest. ( ... )A lubo sobie myśl naszę 
chcesz zniewolić, wszakoż nie gwałtem, gdyż nie dbasz 
o służbę poniewolną, ale dobrowolnego się upominasz 
nabożeństwa i ochotnego posłuszeństwa. Prosimy cię, 

zgańże to przez słowo twoje święte wszystkim, którzy sobie 
przywłaszczają panować nad ludzkim sumnieniem, i ukaż, 

że się w twoje własne rządy wdawają. Niech każdy przy 
wolności całej sumnienia swego zostawa, niech się 
sumnieniem swym nikomu z ludzi śmiertelnych nie 
przysługuje, niech to, co tobie właśnie należy, tobie samemu 
oddaje. Niech się ten nieznośny gwałt nikomu nie dzieje, 
aby to miał usty wyznawać, albo powierzchownie czynić 
w nabożeństwie, czego w sercu nie pochwala; zwłaszcza 
że się wszelką obłudą brzydzi święte oko twoje, a pogotowiu 
tak grubą i sprosną, gdy się przed tobą, tak wielkim Bogiem, 
usty i postawą popisuje tym, czego w sercu nie masz, 
i owszem, od czego stroni umysł jego. Niechaj każdemu 
zostanie cała wolność wyznawać to usty własnymi, 

co w sercu prawdą być rozumie, i chwali ciebie takim 
sposobem, jaki rozumie, że jest tobie przyjemny. ( ... ) 
Skłońżety serca tych, którzy władną rzeczami na ziemi, 
do tego, aby wydzierającym się do ciebie i do prawdy twojej 
iść nie bronili, i owszem niewinności ich przeciwko tym, 
którzy ich uciskają w sumnieniu, obrońcami być chcieli, 
nie panując niczyjej wierze ani panować dopuszczając 
( ... ). 

( ... )O, Boże miłosierny, nie karz tego narodu w popędliwości gniewu twego, 
aby snadź nie rzekł, że dla tych, ktorzy mu jego błędow nie pomagają, to 

czynisz; ale raczej dla dziatek twoich, które w nim masz, pofolguj mu jeszcze. 
Nie poddawaj go na paświstanie i pohańbienie inszym narodom, odwróć 
od niego i wojny wewnętrzne, i krwawy miecz nieprzyjacielski, i straszną rękę 
pogańską, odwróć powietrze morowe, głod i drogość. Nie wynoś się od niego 
z świętą twoją chwałą, obwaruj go zewsząd pokojem pożądanym i błogosławień
stwem twoim. Daj, żeby się wszystkie Stany jego chciały poczuwać w tym, 
czego im przed obliczem twoim nie dostaje i co są tobie powinne. Niechaj 
możniejszy słabszych, bogatszy uboższych, zacniejszy podlejszych nie uciskają . 

Niech Nauczyciele i Fasterze tego Narodu, jako też i wszystkie Krześciaństwa 
przodują owcom sobie zwierzonym i nauką zdrową słowa twojego czystego, 
i przykładem żywota takiego, jakiego inszych uczą. Niech ci, ktorzy przedniejsze 
miejsce trzymają w tej Rzeczypospolitej, poczną dobry rząd od siebie, pytając 
się o drogach twoich i chodząc stopami Pana Jezusowymi owa by tym snadniej 
i rychlej lud pospolity szedł za starszymi swymi. 

Foto: KrzysztofTusiewicz 
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Artykuł przedrukowujemy w całości za zgodąAutora (red.). 

złe nie tylko współpracę ze szwedzkim 
najeźdźcą, ale i przede wszystkim 
negatywny stosunek do państwa 
polskiego i związanych z nim obowiąz
ków: służby wojskowej, płacenia 
podatków czy obejmowania urzędów 
sędziowskich. 

U schyłku XVIII wieku nie chciano 
już pamiętać o tym, że radykalną 
ideologię społeczną wyznawał a tylko 
część pierwszej generacj i braci 
polskich, i to jedynie w XVI stuleciu. 
Co więcej , tylko kilkunastu próbowało 

ją wcielać w życie , nieraz gorzko 
potem tego żałując. Aż do znudzenia 

powoływano się na przykład Jana 
Przypkowskiego, który w 1572 r. 
uwolnił swoich poddanych z więzów 

pańszczyźnianej zależności. Jak 
jednak wynika z badań archiwalnych 
Wacława Urbana, w parę lat później 
zaczął ich ścigać jako zbiegłych 
poddanych ... 

Choć zwłaszcza podręczniki z lat 
pięćdziesiątych naszego wieku kazały 
wierzyć, iż arianie poszli na wygnanie 
za swój radykalizm społeczny, to 
jednak większość antya riańskich 

polemistów XVII stulecia wcale tego 
zarzutu nie podejmuje. Chcąc pogrą

żyć wyznaniowego przeciwnika 
w oczach nie tylko samej szlachty, 
sugerowano natomiast, iż bracia 
polscy wchodzą w konszachty 
z Turkami, a w swoich świątyniach 
oddają cześć diabłu. W latach 
1655-1658 doszedł do tego wspo-

mniany j uż zarzut wysługiwania się 

Karolowi Gustawowi, ale i ten argu
ment nie trafił do aktu banicji, opartego 
wyłącznie na motywacji historycznej. 
l nie mógł trafić, skoro w pierwszych 
tygodniach najazdu szwedzkiego poo 
sztandary najeźdźcy poszła większość 

szlachty katolickiej . Co więcej, nawet 
część wyższej hierarchii tego Kościoła 
nie była wcale przeciwna detronizaq 
Jana Kazimierza i włożenia jego 
korony na skroń Karola Gustawa ooc 
warunkiem, iż ten wyrzeknie się 

luteranizmu. Gotowość oo kolaboracj' 
znalazła odbicie w postawie znacznej 
części wojska oraz jego dowódców, 
Jana Sobieskiego nie wyłączając. 

Skłonny jak zawsze do szydzenia 
z narodowych świętości Tadeusz 
Boy-Żeleński wyrażał w związku z tym 
radość, iż przyszły zwycięzca spod 
Wiednia nie znalazł się w chorągwiach 
polskich, oblegających Częstochowę 

wraz ze Szwedami. "Gdybyż się choć 
nie dał fotografować" - pisze Boy, 
mając na myśli sztych zamieszczony 
u Samuela Puffendońa, na którym 
Sobieski "z podniesionymi w górę 
palcami składa w ręce gen. Wittember
ga przysięgę wiernopoddańczą." 

Obcy, bo swojscy 

Niezręcznie było wymawiać samym 
tylko arianom masowo popełnioną 

zdradę. Łatwiej, już, wbrew prawdzie 
historycznej, umieścić w akcie banicji 
zarzut jakoby sekta ariańska , czyli 
nowokrzczeńska, zawsze była zabronio
na zarówno w Koronie, jak i na Litwie. 
Ponieważ jednak dość "niedawno 
szerzyć się poczęła", skazuje się jej 
wyznawców na wygnanie z ziem Rze
czypospolitej . Po obu stronach religijnej 
barykady wiedziano równie dobrze, 
iż bracia polscy działają już co najmniej 
od stu lat i są chronieni tym samym 
płaszczem konfederacji warszawskiej 
(1573), jak się w 1658 r. okazało 
nieskutecznym. Zarzut o szerzeniu 
propagandy wyznaniowej mógł się 

odnosić głównie do ubiegłego stu!ecia. 
kiedy to w Zborze Mniejszym zna azlo 
się sporo kalwinistów, nieco -<a~ -:c 
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Zbigniew Morsztyn 

Duma niewolnicza 
Druga duma samegoż autora pod 
tenże czas oblężerua krakow
skie{g}o, gd_y oył u Szwedów 
więirnem. {1657) 

Ja śpiewam, chociaż biedy 
Zgoła mizernego 

Ogarnęły mię wszędy, 
Więźnia ubogiego, 

. Choć nieszczęśliwszy, 
Ledwiem już żywy. 1 

Ja śpiewam, choć Ojczyzna, 
Matka utrapiona, 

Ona tak kiedyś żyzna, 
Tka niezwyciężona, 

Nagle upada, 
Szwed ją podsiada! 2 

( ... )Ja śpiewam, a potoki 
z krwie rolskiej zbierają 3, 

A dymy pod oołoki 
Z miast i wsi wstają; 

On kraj wesoły 
Idzie w popioły. 

( ... ) Ja śpiewam, a tak wiele 
Braciej mych kochanych, 

Jednych miecz w boju ściele, 
Drugich okowanych 4, 

Rowną mej dolą 
Pędzą niewolą. 

( ... )Ja śpiewam, a me siły 
Tak długim więżeniem 5 

Już się s:ałe zwątliły 6, 

Zem już prawie cieniem, 
Mną, gdy wiatr wieje 
Jak trzciną chw ieje. 7 

( ... )Ja śpiewam, a wyć trzeba 
Na me przyjaciele. 

Kiedym im dawał chleba, 
Znało mię ich wiele, 

Dziś im me chęci 
Wyszły z pamięci. 8 

( ... )Śpiewam i śpiewać będę 9 

Do kresu samego, 
Póki na łódź nie wsiędę 

Pławu ostatniego 10, 

<?dy w blade cienie 
Swiat ten zamienię. 

Śpiewam, anim w rozpaczy 11
, 

Choć w takiej ciężkości, 
Bo o mnie wiedzieć raczy 

Bóg mej wysokości, 
Co wszytka może, 
Ten mnie 12 wspomoże! 

(fragmenty) 
l f ledwom żywy 
2 l z ni? iej czyny Id? w perzyny 
3 zbieraj? - wzbierają 
4 poimanych 
5 więzieniem 
6 prawie zwqtlily, cale- całkowicie 
7 człowiek - chwiejąca się na wietrze trzcina -
przenośnia ta, mająca rodowód biblijny, była 
popularna w dobie baroku. 

8 aluzja do Braci Polskich przebywających 
wówczas w Krakowie 

9 Śpiewam ci i §piewać ... 
10 Charona srogiego (Charon przewoził 

zmarłych przez grzęzawiska Acheronu, 
Styksu i Lete (rzeka zapomnienia) do 
królestwa podziemnego); Jódź [ ... ] PJawu 

ostatniego- ta, którą wiózł Charon zmarłych 
wzez podziemne wody 

11 ~piewam_ lecz nie w rozpaczy 
12 nvę 

a w początkach następnego wieku 
również i wyznawców wołyńskiego 
prawosławia. 

Argument mówiący o kradzieży 
owiec z katolickiej owczarni był jednak 
dość często wysuwany przez szer
mierzy kontrreformacji, którzy chętnie 
podkreślali, iż zwolennicy judaizmu 
oraz islamu, przebywający od paru 
wieków na terenie Korony i Wielkiego 
Księstwa, nikogo dla swej wiary nie 
pozyskali. Tymczasem wszystkie 
kierunki reformacji mogły się poszczy
cić podbojami wyznaniowymi, których 
ofiarami padały katolickie dusze. 
Jest rzeczą niemal pewną, że gdyby 
arianie nie byli polską szlachtę czy też 
mieszczaństwem tegoż pochodzenia, 
lecz ludnością napływową, nie stara
jąc się o pozyskanie nowych wyznaw
ców, to zapewne przetrwaliby nie 
niepokojeni przez nikogo do epoki 
Oświecenia. Tak jak przetrwali holen
derscy menonici (anabaptyści) osiedli 
na Żuławach czy luterańska, 
a zarazem niemiecka ludność 
Prus Królewskich, z Gdańskiem, 
Toruniem czy Elblągiem na czele. 

Bracia polscy budzili szczególny 
niepokój, ponieważ byli tak bardzo 
swojscy, a zarazem tak daleko obcy. 
Swojscy, gdyż powiązani koneksjami 
rodzinnymi z całą resztą szlachty, 
wyznający ten sam światopogląd 

polityczny (wiara w doskonałość 
ustrojową sarmackiej Rzeczypospoli
etj) i niewiele różniący się stylem życia 
od innych panów braci. Obcy, ponie
waż nie uznawali wspólnej konfesji 
całego stanu szlacheckiego, jaką 
w XVII w. stał się katolicyzm. Wystar
czy przypomnieć, iż wychodząc 
z założeń racjonalistycznego traktowa
nia spraw religii przeczyli bóstwu 
Chrystusa. Wyraźną herezją trąciły 
również ich ożywione kontakty 
z zachodnimi intelektualistami. 

Bodajże najważniejszą jednak 
przyczyną spośród tych, które spowo
dowały (a może tylko przyspieszyły?) 
edykt banicji, wydany 10 lipca 1658 r., 
był niesłychany wstrząs jakim dla 
całego narodu szlacheckiego okazał 
się najazd wojsk Karola Gustawa. 
Państwo, które dotąd było uważane 
nie tylko przez własnych obywateli 
za potęgę, znalazło się niemal całe, 
i to w nader szybkim tempie, pod obcą 
okupacją. Poza paroma miastami, 
takimi jak Gdańsk czy Zamość (nie 
wspominając już o Częstochowie), 
wszystkie inne centra życia politycz
nego i gospodarczego wpadły w ręce 
najeźdźców. Najpierw szwedzkich, 
później równ ież i siedmiogrodzkich 
oraz tych , których Sienkiewicz będzie 

IUOLMII M'Śl IIIUGIJ•I 

w "Potopie" ostrożnie nazywał .:=c 
tentrionami". 
Fatalne następstwa roku 1655 

Był to niewątpliwie wstrząs wię~ 
od l rozbioru, którego nikt z mu wso:t .... 
czesnych nie nazywał oczywiście 
pierwszym. Rok 1655 może być poc 
wieloma względami porównywany 
dopiero do klęski wrześniowej. 
Od czasów potopu ksenofobia staje s: 
w Polsce zjawiskiem masowym, z rokt. 
na rok potężniejszym. Naród szlacheo 
poczuł się jednocześnie zagrożony 
i - upokorzony. Mógł się oczywiście 

uderzyć we własne piersi, by stwierdn: 
iż wadliwy ustrój polityczny oraz niechę: 
do utrzymania silnej i dobrze wyszkolo
nej armii (bo ta mogłaby się stać niebez
piecznym narzędziem w rękach króla) 
wydały kraj na łup najeźdźcy. 

Ale sarmad woleli nadal wierzyć 
w doskonałość instytucji ustrojowych 
własnego państwa. Jej konsekwencją 
był tryumf myślenia, które dziś możemy 
określić jako religijno-magiczne. Wszyst
kie nieszczęścia, jakie spadają na 
Rzeczpospolitą od 1648 r., z najazdem 
szwedzkim na czele, są wynikiem kary, 
którą opatrzność wymierzyła Polsce 
za tolerowanie w niej innych wyznań 
chrześcijańskich czy nawet religii. Aby ją 
ocalić, należy złożyć na ołtarzu jedną 
z tych konfesji. Wygnanie luteranów było 

z wielu względów niemożliwe, to samo 
dałoby się powiedzieć o kalwinistach. 
Wysuwano też postulaty wygania z 
Rzeczypospolitej wyznawców judaizmu, 
jak to często robiły inne kraje Europy. 

Ostatecznie jednak wszystko skrupiło 
się na najsłabszej liczebnie i najbardziej 
chyba niecierpianej przez katolików jak 
i protestantów grupie, którą stanowili 
właśnie arianie. W ten sposób chciano 
przebłagać Niebo za liczne blużnierstwa 
zawarte w ich traktatach. Te ostatnie 
zresztą, zgromadzone później 
w wydawanych na emigracji (Niderlan
dy) grubych tomach tak ,zwanej Bibliote
ki Braci Polskich, stanowiły jedną 
z iskier, które roznieciły ogólnoeuro
pejski bunt przeciwko fanatyzmowi, 
nazwany później Oświeceniem. 

W 1981 r. arcybiskup Salzburga 
uroczyście przeprosił protestantów, 
których stamtąd wygnano, w liczbie 
20 tys., przed 250 laty. Salzburg był 
księstwem duchownym i jako taki 
podlegał władzy arcybiskupa. 
Kardynał Glemp nie ma powodu, 
aby iść w jego ślady, ponieważ edykt 
banicji braci polskich, został wydany nie 
przez ówczesnego prymasa, lecz przez 
sejm. Tak więc w 1998 r. na przeprosi
ny musiałby się zdobyć parlament 
II I Rzeczpospolitej, ale wolno wątpić , 

czy podobny wniosek, przyznający po 
wiekach rację "heretykom", uzyskałby 
w nim wymaganą większość ... 
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A U, w tey zacney Koronit, Niirodll Polftciego, utcwłli~go ł 
ułki1?R01 y Pań{łw do nich nalcijeycb. ie~tnal~.Q~Ifi*tJit$ 

in Religione Christiana, przestrzegaią, exemplo Anteces-
sarum Nostrorum, na potym iakich fedycyi, tumultow, z 
tey przyczyny rozerwania, abo niezgody Religiy, waro
wano iest Konfederacyą Generalną Warszawską blizko 
przeszłą, że w tey mierze, in Causa Religionic Christiane 
ma bydz pokoy inter Dissidentes in Religione Christiane 
zachowany, ktory My obiecuiemy trzymać w cale czasy 
\\iecznymi ( ... ) 

s 14 KmJ/lytlltyt: SC!YnJfl WtJtjltmJfoiego 

ONSTYTUCYE 
Seyrnu 'Valn~go Ordynaryinego 

Sz.: 'c n icdźie)uego \Varfzawlkioego • Roku 
Pańfki ;;:go J\ri.DC.LVHI. liie ·J<).lanj) odpt;l!ot 
wu·ąccgo fię. d~ Cc-njnJ{u Omninm Ordirmm Po· . 
cifu g K vn ŁHUC\'i Sc:ymu Warb:swB:iego M. D. CLJX. 
w-ed!ug a r~gr:.:'ru Urodzonego Wl~d;r!łi~·oa 1. Lubowca 
Lt:bo iecl: ego. M:ir(z:a!a:a na ren e2as PofeHkiego_. S~· 

dzicf;O Geoeulnc,go Woiell o duw3 Kukowik iego 
Pn~or.u:c:J. 

Sekta Arvaiilłt 
! . LUbo l-'.'ll..f1t Sc:kćie ?~~"ń l.it:y# .albo łnk~ i~ riić xco:z-y 

'l.(!\\' i t! NowO.;hqcren!ltiey ~ Pańflw:u;h NaiZ)''-b bydt. y 
:f1(.!'oJ.' ić ~ię:- r~wo Pof po b n: nic po01w:21ało: l.i iedru1t forillr 'JW• 
'.Jm Rt·ipw/tli~~ 'qfo)pomi.:riiolia i"..:ktil ni~~_r.~y~h :Lilf(>'P_ '.'f 11ań· 
stwach Naszych tak Koronnych iako y W.X.Lit: szerzyć się 
poczęła; która Synowi Bożemu Przedwiecznemu uymuie: 
Reasumowawszy i suo vigore zostawuiąc przeciwko nim 
Statut Władysława Jagiełła Antecessara Naszego o Herety
kach, za zgodą wszech stanow. Iż ieśliby kto taki znalazł się, 
ktoryby sektę tę Aryańską w Państwach Naszych tak Koron
nych, iako y W.X.L: Provincijs eis annexis śmiał i ważył się 
wyznawać, krzewić abo opowiadać, abo oney Assertores 
protegere, fovere, a byłby o to legitime convictus; takowy 
każdy wyżey mianowanemu Statutowi podlegać ma, y bez 
wszelakiej odwłoki przez Starosty Nasze, Urzędy ich, na 
gardle ma bydź karany( .. . ) chcąc jednak Clementiaro 
Nostram pokazać; ieżeliby który takowy znalazł, coby 
tey Sekty wyrzec się niechciał; takowemu na lat trzy do 
wyprzedania się pozwalamy( .. . ) 
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~- . z' Jan~ Kafimltm, R •. P. I~S9~ . sfs 
-!·KO hlS'fYTUCYE 
Seyrou ~~~nego Sześć,~ie~tiełgego 
E:~r r:1 ordy n IłY)' 1nego~ p rzc z XQnłłytucyą_ p n;e ... 
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' " ponwnz. w.Rwftyt~.tq·• b-lUb pmltttgQ Seymu1 kw~ Sttr~ 
~. · Aff~5lłu1~~N~}~(J(h!zą~,lll~ ~f,3f!ft\\• Nuf,.ych;,.fi:r; .. · 

bitur ... czas im wyprzedania się do lat naznaczony: 
Tedy ... czas im ten do lat tylko dwoch ... determinuie-
my ... o co osobom do Wiary S. Katolickiej Rzymskiey 
nawracającym się szkodzić nie ma ... 

l "' O Arytnaeb. · · 
1• Jtmf!:'l'll!l łwiar, ie v.•yv.·oła:nxiń ~ l'llłrfhr :loM.trelt ~kcy p Ar'~llil!'klt)';L\Jo N•'4'-oł.tt.cKł!\:ict ułontrn:i>unc Nitbot 
szczęśliwe nam z Nieprzyiacioł naszych sposobiło 
trophea, które gdy cale od tego bluźnierstwa uprząt
nione będą Państwa Nasze ... Pan zastępów w dal
szych progressach pobłogosławi ... 

KONFBO-BRlC.f A ~~. 

G E. N E R. A L ·N ... A .. 
OmniurtJ · Ordinum .R{~i fi A1: J)~Uł': ,,,, 

Na Konwokacyi Gi'owncy ~V~rfz; ,Uchwalon~ 
R. P:łń{Idego 1668. Dnia} M•d•i<lł Nowembr11. , : 1 

- - • ..._. - ~- • __ .,. 11 ·~ v.• ,. (. t ·-=-- - ..& ... 

PrJpyfn ah-y pokoy polpoiTty .. whdrtey~~--~U:~j 
11i11 Df-l• '11'-UIIin:n:y fO f);~~JUi{Mu. itt ittilllitlww. Clł1ijl~r '~ .. - ... " ' . • .. "JI·~· · 'll:ilr .... . -. ~ ·~ p - =-- ~ ... . ~ Ji!..l. • .J!J ...... 

wszelaki pokoy między sobą y My Potomkowie Nasi 
Sub fide, honore, conscientis nostris zachowamy, dla 
takowey rożnice w Wierze Krwie nie rozlewając, ani 
się do żadnych sądow względem teyże rożnice 
pociągaiąc ( ... ) 

Ał)".ńi i11.hJ. lf~ ~ /Nflilfi;, •ani' Afl!/1~ i Fi.k C4-
~'if R~ilłłf. łf ~Jilvfnv llb-lTI-tt/iMrrlcJ cirmlli'). ~pud 
tę Konfederacyą podszywać, y owszem wszystkie 
Konstytucye o Aryanach serowane reassumuiemy y 
stwierdzamy perpetuijs temporibus, y żeby in quovi 
Subsellio etiam w Kapturach teraz tempore buius. 

Fragmenty z: "PRAWA KONS1YTUCYE y PRZYWI
LEYE Krofestwa Polskiegą y Wielkiego Księstwa 
Litewskiego (. .) od Seymu Wiślickiego Roku Pańskie
go 1347 aż do Ostatniego Seymu UCHWA LO.\ E ( .. 
w Drukami/KMości y RzeczypospoHtey w Colle
gium Warsza wskim Scholarum Piaruum ... :.737." 
~o lumen Quarr .ll!1 1641-1668, 
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Dokończenie z poprzedniego numeru. 

Zalęknieni i zadowoleni 
Teraz zajmiemy się pojęciem 

budowy osobowości. Zważmy na fakt, 
że obok ludzi ,,zalęknionych" żyją ludzie 
"zadowoleni". Specjaliści usiłują wytłu
maczyć dlaczego jesteśmy tacy a nie 
inni, poprzez badanie i porównywanie 
różnych modeli myśli, uczuć i działań 
manifestowanych przez człowieka. 

Doszli oni do wniosku, że jedna 
z grup (,,zalęknieni") postrzega życie jako 
walkę wśród przeciwnych, niezmienial
nych sił; dla nich życie jest konfliktem, 
wojną- piekłem. Sądzę, że odbierając 

życie jako nieustanną bitwę - można je 
przeżyć, ale to nie najwłaściwszy sposób. 

Freud i jego następcy byli zdania, 
że "Najwyższym celem życia jest osią
gnięcie maksymalnego zaspokojenia 
instynktów przy minimalnej karze i winie". 
Inaczej mówiąc: podporządkowywanie 
sobie przeciwnych sił jest celem zdoby
cia przyjemności. Jakiej przyjemności? 
Mieszka ona w czystej jaźni; to bezlito
sne piętno cielesności; walka wewnętrz
na objawiająca się ciągłym neuroty
zmem, czyniąca życie nieznośnym. 

Grupa ludzi o odmiennym sposo
bie patrzenia na życie rozwija właściwe 

naturze wrodzone siły; dla nich życie jest 
spełnieniem, dążeniem do pełni rozkwitu. 
Są to "zadowoleni". 

Pozytywne nastawienie wypełnia 

człowieka ciekawością i nie sprzyja 
"szukaniu dziury w całym". Niesie 
tonadzieję, że zwyciężać będzie dążenie 
do pokoju, a nie do wojny. 

Powyższy model pozwala na 
pogodzenie brutalności życia z miłosier
dziem. Każdy z nas styka się z ciemny
mi stronami życia, ale może dostrzegać 
i te jaśniejsze. 

Jeśli myśli się o życiu negatywnie -
jako o czymś przez co trzeba brnąć, 
napotykając wciąż przykre sytuacje, żadne 
podjęte działania nie przyniosą satysfakcji. 
To perspektywa widzenia typu: "tego nie 
mam", zamiast "mam to i tamto"; w jakich 
strasznych tarapatach mogę się kiedyś 
znaleźć" zamiast zadowolenia z sytuacji 
w obecnej chwili. Czego rzeczywiście 
pragną tacy ludzie? Co nimi kieruje? 
Czy obawiają się utraty władzy, uznania, 
miłości? Dlaczego niektórzy sami wzniecają 
konflikty, jakby nie wystarczyły już istnieją
ce? Czego brakowało im w dzieciństwie? 
Czego brakuje im teraz? Co się zagubiło w 
tym obrazie? Powiedz, że dobrze wyglądają 
- zaprzeczą. Powiedz, że są błyskotliwymi 
i efektywnymi indywidualnościami, 
a usłyszycie "phi" w odpowiedzi na te wysiłki 
podparcia ich ego (nawet jeśli naprawdę tak 
miło o nich myślicie). 

Być może powyższy sposób bycia 
spowodował, że wielkie religie świata 
przestrzegają nas przed pychą i mówią 
o potrzebie pokory i skromności. Po
cząwszy od klasycznej chrześcijańskiej 
koncepcji 7 grzechów głównych (w tym 
grzechu pychy), poprzez ścisłą etymolo
gię słowa "islam" (oznacza ono wyrzecze
nie się pragnień dla osiągnięcia we
wnętrznej siły), do buddyjskiej kontempla
cji ludzkiej omylności i kruchości - religie 
te uświadamiają nam jedność ze wszyst
kimi stworzeniami, przestrzegając przed 
wynoszeniem się nad innych. 

Wariant "spełnienia" to znakomity 
sposób przeżywania świata. Życie 
w swej różnorodności, wielości szans 
jest zdumiewające, jest przygodą. 
A niepowodzenia mogą być traktowane 
jako źródło rozwoju i nauki. Ktoś może 
po prostu siedzieć patrząc jak mija czas, 
ale ten ktoś obdarzony został głosem, 
który potrafi wyśpiewać melodię harmo
nijnie, nawet jeśli niezgodnie z innymi 
głosami. Ma możliwość mówienia 
otwarcie i wyraźnie o potrzebie miłości 
oraz uznania, że drudzy pragną również 
spełnienia w życiu. A prawdę mówiąc, 

osiągnięcie owego spełnienia wymaga 
wiele wysiłku. 

Ludzie ,.zadowoleni" wierzą we 
wzajemne zależności i łączność różnych 
wątków życia. Nie spodziewają się 
osiągnięcia wszystkiego. Chcą współist
nieć z innymi. Wykorzystać jak najpeł
niej swe potencjalne możliwości. Nie 
oczekują od życia zbyt wiele. Doceniają 

przyjemności, ale traktują je raczej jako 
dodatki, a nie sprawy niezbędne. 
Są bliscy Wschodowi w swej filozofii, 
wierząc, że cokolwiek zdołasz osiągnąć 
liczy się na "plus" - ale nie wolno tego 
niecierpliwie wyczekiwać. Fortuna 
chodzi różnymi drogami; każde naj
mniejsze osiągnięcie powinno być 
powodem do zadowolenia. Każdy z nas 
ma szansę znalezienia satysfakcji 
i spokoju, wewnętrznego spełnienia, 
niezależnie od tego co mogą pomyśleć 
i powiedzieć inni. 

Przykład Elaine 
Opowiem teraz o osobie, która 

żyje pełnią człowieczeństwa przeciwsta
wiając się bolesnym wydarzeniom. 
Potrafi wykorzystać zmienności losu we 
wspaniały, pozytywny sposób. Elaine 
ma 35 lat (ale wygląda na dwudziesto
latkę); jest żoną i ma troje małych 

dzieci. Jest bogata. 
"Mam raka okrężnicy, ale muszę 

walczyć. Jestem chora, ale przecież 
nadal żyję." Powiedziała mi, że jest 
zdeterminowana, walczy, dźwiga się, 
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bo musi żyć. Kiedy bywa załamana moc 
się, zaczyna robić obiad dla rodziny; 
czasami płacze - wtedy telefonuje do 
ukochanej siostry, pytając co u niej. 

,,Wierzę, że ta walka i pozytywne 
nastawienie trzymają mnie, pomagają 
i lepiej się czuję. Mój szwagier pesymi
stycznie prognozując, mówił wszystkim 
wokół o statystycznych szansach 
przeżycia. O rodzajach raka, z którego 
chorzy nie wychodzą. Rzeczywiście, 
wspaniały chłopak! Wytrącił z równowagi 
również moje dzieci. Powiedziałam więc, 

żeby przestał rozsiewać złe wieści 
i że nie chcę go więcej widzieć. Choroba 
nauczyła mnie, między innymi, izolować 
się od ludzi irytujących. Lekarz obiecał mi 
powrót do domu w niedługim czasie po 
operacji." l rzeczywiście Elaine opuściła 
szpital rekordowo szybko. 

Elaine reprezentuje jedną z dróg -
drogę walki. Jej oparcie to tradycyjna 
wiara chrześcijańska. l niezbędna jest 
zawsze choć odrobina nadziei. 

Badania medyczne dowodzą, 
że człowiek może dłużej przeżyć wierząc 

w coś. Chodzi o równowagę umysł -
ciało - duch. Victor Franki, więzień 

hitlerowskiego obozu koncentracyjnego 
opowiadał nam swoje tragiczne przeży

cia. Ludzie w obozie pozostawali przy 
życiu wbrew wszelkim okrucieństwom , 

gdy mieli jakiś cel - powód, aby przeżyć
nie ważne na ile doniosły mógł się 
komuś wydawać. 

Elaine nauczyła nas również, 
aby wybierać ludzi, którymi pragniemy 
się otaczać - bez poczucia winy! Dlacze
go nie opierać świata na sposobach 
sprzyjających nam, a nie piętnujących? 
Czemu by nie wskazać drzwi jadowitym 
członkom rodziny? (0, gdybyż to było 
takie proste!). Jestem całkowicie przeko
nany, że moja wspaniała Ciocia skończy
ła 102 lata tylko dlatego, że wyrzuciła 
za drzwi swego zgryźliwego męża, gdy 
nie mogła go już dłużej znieść. l przeżyła 
go o 50 lat! 

Kolejna lekcja od Elaine - prze
stać się rozczulać nad sobą i robić coś 
konstruktywnego - dla innych lub, równie 
dobrze, dla siebie. Elaine odmawiała 

swoją modlitwę i zabierała się za obiad 
dla rodziny, dzwoniła do siostry pytając 
jak się miewa. 

Nie zawsze jesteśmy pewni siebie 
wśród otaczających nas ludzi. Są chwile, 
kiedy współczucie dla samego siebie 
wydaje się najlepszą drogą. Ale pozosta
wanie na dłuższą metę w takim poczuciu 
jest szkodliwe. Trzeba się wyzwolić: jeś 
konieczne - eczeniem, jeśli możliwe -
działanie,.., Osoba nieustannie martv. ·a.-
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ca się swoim zdrowiem nigdy nie będzie 
żyła pełnią. Stercząc przed lustrem 
godzinami i wyszukując kolejną 
zmarszczkę, plamkę czy powiększającą 
się łysinę zadręcza się porównywaniem 
z innymi. Życie jest do przeżywania, 
a nie obserwowania go. Życie -jak 
mawiał Grek Zorba - jest czekaniem na 
śmierć, ale wszak możemy to czekanie 
uczynić przyjemnym. 

Końcowa analiza polaryzacji 
dotyczy próby sprowadzenia ciała 
i umysłu do syntezy, która może być 
nazwana .. duchem". 

Zgodnie z teorią Junga .,dusza" 
jest wewnętrzną siłą, która dąży do 
przekroczenia ograniczeń chronologicz
nego życia. Pozwolę sobie na opowie
dzenie historii jak przez lata próbowalem 
połączyć odmienności umysłu i ciała. 

.,Dlaczego robisz w życiu to, 
co robisz?" pytałem (.,dawny" ja) siedząc 
w aucie zatrzymanym przez uliczny 
korek. Skierowałem to pytanie do 
jakiegoś chłopaka przebiegającego 

właśnie obok. Chudy jak patyk, blady 
jak duch, nie usłyszał zbyt pochłonięty 
• wskrzeszaniem się". W zimny, deszczo
wy dzień stycznia -w lekkim podkoszulku 
włożonym na lewo . .,Czy on zbzikował?" 

.Co za dziwne plemię ten ród 
_czki?" myślałem . .,To całe zadyszanie, 

s:xx:enie, nadwyrężenie -co go w tym 
.:a.vi? Gdzie jest .homo ludens"? Rety! 
:.. jego twarz! Napięta jak w agonii. 
::::;::: on lubuje się w cierpieniu? 
;e c .... gie, żylaste kończyny i włosy 

::.::-e orzez deszcz - jak mokry 
::::::=_.- ::::=',. ~a upodobanie do publicz
,...=-;c=;r~--a!; -Oka?" 

-e ::C\-acając uwagi. 
- - en przefrunął. 
e:~ '"J~tów-

czy, pracująC) Ci' S'-C::rc:::.:.-: =:a :..
sił . Żeby os a_g-ąc - e::. : ::..· :: ~ 
swobodne OŹ'•'• .g a" e _ -~~ ... ::a::: 
i ducha. 

Teraz ja jes~rr za::-eo -s :-::=c
miotem kpinek, mnie 11aae--a_..ą .s::... 
różni jegomoście - nie US<rZ'J"'IlG"e 

rumaki: .Spójrzcie na tego ~ o 
mówiąc pomyleńca, orzeo ega}a_c:e:."'=' 
wokół całe Stanyl" 

Na peryferiach wszechświata 
wpatruję się w odległe gwiazdy. Zatra
cam się kiedy biegnę, n ieświadomy 

wszystkiego wokół lub ... głęboko 
świadomy Oeśli złapaliście mój tok 
myśli). Wtedy każda rzecz nabiera 
szczególnej intensywności. 

.,Taak, świetnie" powie ktoś, 
szydząc z takiej .,poetyckości" . 

.A co z bólem? Z jego szczególną 
intensywnością? Kto go potrzebuje?" 

Przypuśćmy, że mi się nawet 
.,dostanie". To jest warte zachodu
zdobyć peryferie wszechświata. Ale 
siedzenie w fotelu albo przed kompute
rem, do tego nie prowadzi. Jestem 
naprawdę wdzięczny za wszystko dobre 
wynikające z przemierzania każdego 
dostępnego nogom asfaltu. A czym 
to dla mnie jest? Jest zagłębieniem się 
w siebie, w świat. To prawdziwa odczu
walna łączność. Coś duchowego. 

Ciało ·umysł· dych. 
Sprawy ciała niewiele zajmują 

-Je_;sca re ·g·jnych rozważaniach 
~ó e o ·aczego dla większości 

-:::r :>OSZukiwaczy ciało to temat 
-- _- ' :.:::-, ~nie dla przykładu . Przez 

.. ~ - :::-~.:x::nejstwa , tylko raz miałem 
Ił - --~-a:=- ~emat. 
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l gdzie są w postanowieniach 
Zgromadzenia Generalnego UU akcenty 
kładące nacisk na potrzebę utrzymywa
nia ciała w dobrej kondycji fizycznej? 
My - unitarianie uniwersaliści - interesu
jemy się zbytnio naszymi głowami, 

widocznie nieświadomi (aczkolwiek 
błyskotliwi) , że istnieje coś zwanego 
.,ciałem", które dla niektórych z nas 
stanowi jednak istotną część trójkąta : 

ciało - umysł- duch. 
Odłóżmy książki i odłóżmy nasze 

niepokoje. Po prostu! A nasze mózgi 
zaczną lepiej pracować i niesprecyzowa
ne odczucia kim jesteśmy staną się 
jaśniejsze, a przynależność do ziemi 
oraz gwiaździstego nieba, oczywistsza. 

Stwierdzam, podobnie jak czynił 
to Whitman: .. Jestem poetą Ciał i poetą 
Duszy!" 

Biegam, bo wtedy czuję się 
częścią wszystkiego co badam ... Po 
pierwsze stań się dobrym zwierzęciem" 
mówi Emerson. Oznacza to dla mnie 
integrację ciała - umysłu - ducha. Przez • 
.,ducha" rozumiem to, co ożywia mnie -
domaga się bycia sobą i kimś ponadto . 
.Duch" sprawia, że czuję. To ,,życiowy 

napęd" - dla Henri Bergsona, francuskie
go filozofa, .siła życiowa" dla Georga 
Bernarda Shaw' a. To ludzki duch, który 
przekracza oczywistość i domaga się 
miejsca poza granicami entropii. To wola 
walki i przetrwania wbrew przeciwno
ściom, sięgania ku gwiazdom i pytania 
.,Po cóż jest niebo?". 

Biegnąc zrozumiałem reguły 

jednoczące wszelkie stworzenia. 
Jestem mieszkańcem świata w tym 
swoim .,biegającym" zajęciu. Biegam 
z sarną w wiosennym lesie, w trawach 
lata, z bezpańskimi psami na zimowych 
ulicach. Poruszam się w porannych 
mgłach Granady i po zakurzonych 
uliczkach starej Jerozolimy o świcie. 

Porozumiewam się ze starożytnymi 
władcami i prorokami - otoczony 
towarzyszącym i mi duchami, dopingują
cymi .,mój taniec". Moje stopy dotykają 
zamarzniętych chodników Broadway' u 
nocą, dusznych ulic Nowego Orleanu 
w południe, skalnych stopni odludnych 
egejskich portów. 

Bieganie jest moją medytacją, 
głównym sposobem regulowania ciała -
umysłu - ducha. Kilka dni bez tych 
ćwiczeń, a ja i otoczenie wyczuwają moje 
rozbicie i bywa- negatywną energię. 

Więc wtedy biegnę i następuje 
metamorfoza - czuję czystość i jasność. 
Myśli wędrują ze mną - korzystając 
z klarowności jaką przynosi rozwijająca 
się fizyczność. W ten sposób napisałem 
.w głowie" nie tylko kilka kazań, 
ale nawet pełną książkę; rozwiązałem 
problem państwowych zadłużeńi 
próbowałem rozwikłać prawdę o świę
tym Graalu; ułożyłem też plary osobiste: 
jak stać s·ę n·eorzyzwo;oe bogc:ty-·-
sze -o o znan JW 
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A wszystko to w samotności drogi i 
asfaltu. 

Nigdy nie będę atletą (żywym czy 
martwym). Nie przyjdązwycięstwa 
zasługujące na uznania. Biegam tylko, 
by odnaleźć siebie - sięgnąć w głąb, 
poza ziemniaczane chipsy i usiłowania 
innych do "zaszufladkowania" mnie. 
Biegnę i staję się jednym ze wszystkich 
stworzeń . Daleko poza mną niedomaga
nia- na skraju wszechświata, w towarzy
stwie odległych gwiazd. l kiedy biegnę, 
głęboko wierzę, że naprawdę tańczę. 
l - że jest tylko taniec! 

"Obejmuję świat!" 
Konkludując - narasta przeświad

czenie, zwłaszcza wśród futurystów 
(włączając mnie), że to jak odnosimy się 
do innych, samego siebie i całego świata 
ma istotne znaczenie, jest coraz ważniej
sze. Absolutne stwierdzenia, wiedza, 
fakty są zmienne, giętkie, dające się 
przystosować. Etnocentryzm zajmuje 
"tylne miejsce" w tyglu świata. Funda
mentalizm - w jakiejkolwiek postaci -
czy religijny czy naukowy- jest podejrza
ny. Ksenofobia - wrogość wobec obcych 
- czy są za sąsiednimi drzwiami czy na 
drugim końcu świata -jest przeżytkiem. 
Żeby użyć języka, który dla nas, liberałów 
religijnych powinien się stać własnym 
(od czasu, gdy jest częścią naszej 
tradycji) - musimy być uniwersalni. Nie 
tylko być w świecie , ale połączyć się 

z nim. To oznacza, że otwierając tę nową 
erę ludzkiej historii powinniśmy przybrać 
postawę podobną Margaret Fuller, 
XIX wiecznej myślicielce unitariańskiego 
pokroju: "Obejmuję świat!". Bądźmy 
w pełnej łączności ze światem, przestań
my być jedynie zjawami. Mówię 
o potrzebie myślenia w sposób postmo
dernisty~zny. Co to oznacza? W epoce 
postmodernistycznej nie usiłujemy dłużej 
porządkować procesów pomiędzy 
rozmaitymi dziedzinami. Raczej próbuje
my wiązać je, uświadamiać sobie, 
że bliższe prawdy jest badanie - nowe 
drogi, dzięki którym stajemy się bardziej 
zorientowani. Niewzruszoność każdego 
systemu jest ograniczona. Powinniśmy 
się nauczyć syntetyzować fakty i wpro
wadzać bardziej oryginalne myślenie. 
Przeciwieństwa mieszają się, wzajemnie 
anulują, pulsują. 

Więc pytam was dziś, Drodzy 
Przyjaciele, czy dołączycie do mnie 
w tańcu? W misternej sztuce tańczenia 
pomiędzy biegunowością: świętości 

i świeckości, relacji międzyludzkich, 
bycia żywym i martwym, walczących 
i spełnionych modeli osobowości oraz 
zależności między ciałem, umysłem 

i duchem. 
Bowiem, jest jedynie taniec. 

Ks. Don Beaudreault 
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Zbigniew Morsztyn 

W ucisku 
(Fragment) 

( ... )Widziałeś, o nasz Boże, jak nam z Ojczyzną 
Ciężko się było żegnać, z oną ziemią żyzną, 

Z krewnymi, z przyjacioły, z sąsiady dobremi. 
Ciężko się było rozstać z domkami własnemi, 

Ktorych nas okrucieństwo ludzkie pozbawiło 
I na gorżkie tułactwo nędznych wyprawiło. 

Drudzy zaś z nich uszedszy przed nieprzyjacioły, 
Nie powrodwszy jeszcze na swoje popioły, 

Z wygnaństwa na wygnaństwo poszli utrapieni, 
Ze wszystkiego ubostwa c~Je obnażeni .. 

A teraz w wioskach naszych rozciąga się drugi, , 
W nagrodzie za wojennę wz1ą':'Vszy je zasługi, 

Gdzie jako wilk drapieżny cudzem . · ' · · · 
Łzy niebożnik sierocie i 

Insi zaś nas zdradziwszy, 
I ustępują dobra 

W nich się jak w 
A nam z daleka '"'"t-ro7o•n 

W tułactwie, w nędzy, w 
Ledwie już wytrzymane 

To Ty, O Boże, widzisz, Twoje 
Oko wszystko u~'"''~"a•ua. 

Skrzywdzenie nasze, słyszysz 
Krzywda woła, o Sędzio · 

( ... )Mocną, gruntowaną wiarą 
Że chociaż tu wszystkiego 

Chociaż nam i sam żywot weźmie 

Byle dusza na wieki zachowana była 
W przyście Syna Twojego, a jakież nagrody 

Weźmiemy z ręki jego za doczesne szkody! . 
Ktorych z ciężarem ~hwały zrownane. · · 

Są jak".r:;rtonientd'o onej bez końć 
A lubo ojczfiii~-na'nas niełaskawa 

I ci, ktorzy sądzenia nas nie mieii;p ,awah , 
Bo im go z rąk cni nasi Przodkowie wyjęli, w\ 

I srodze wiarą cnotą sumnieniem zaklęli,~ 
Żeby tych świętych związkow nigdy nie targali, 

Które coraz przysięgą Krolawie stwierdżali. 
Nic my im jednak za to nie życzymy złego 

I owszem do świętego Majestatu Twego 
Modlimy się za niemi będąc tej nadzieje, 

Że po tej burzy jeszcze dobry wiatr zawieje 
I że odmianę weźmie wyrok na nas srogi, . , 

A my jeszcze Ojczyste oglądniemy progi./. 
Odpuść i tym, Boże, ktorzy, chociaż sami ·~ · 

Na tej łodce gdzie indziej pływają też 
Gdybyśmy się na tym morzu burzliwym ro~ 

I tego najbliższego brzegu uchwycW, 
Znowu przeciwko ludziom wrodzonejl~tąśc 

W też nas nazad wrzucają gwaHę~' nawałności, 
Nie pozwalają ludziom chodzić po tW'efziemi. ' 

Nie taka srogość między zwierzętami dzikiemi, 
Jakiej my doznawamy, ktorzyśmy bogatą 

Krwie Świętej Chrystusowej kupien i zapłatą. 
Ty, Boże, wiesz najlepiej, żeśmy nie zgrzeszyli 

Nic przeciwko twej ziemi, aleśmy życz:.·:i 
Wszystkiego jej dobrego; słyszysz, \o\ieczny Pa:-.:e 

I teraz dzienne za nią i nocne wzd:·c.:"1.3l"~~ 
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Z życia Kościoła Unitariańskiego 
; . . 

na swtecte 

Zapalamy ten płomień ... 

Uczestnicy 
konferencji 
Światowej 
Rady 
Unitarian 
i Uniwersali
stów 

W dniach 29 październ i ka - 2 listopada 1998 r. we Frankfurcie 
nad Menem w Niemczech odbyła się międzynarodowa konfe

rencja poświęcona nauczaniu rel igi i i edukacji religijnej. Konferencję 
zorg anizowała Światowa Rada Unitarian i Uniwersal istów (ICUU). 
W konferencji uczestniczyli reprezentanci Kościołów un itari ańskich 

z 16 krajów różnych części świata, w tym także z Polski. 
.Vykłady na temat podstawowych, najważniejszych zasad wiary unita
...;ańskiej prowadzili: ks. David Usher (USA) przewodniczący ICUU, 
ks . Richard Boeke (Anglia) sekretarz ICUU, ks. Patricia Hoertdoerfer 
JSA) z wydziału edukacji religijnej Kościoła unitarian - uniwersalistów 

J SA, ks . Jozsef Kaszoni (Węgry) oraz Peter Sampson (Anglia). 

::. konferencji p rzywozimy słowa otwierające jedno 
.;: u.a..:JOżeństw: 

~Y ten plomień dla uczczenia pamięci Jana Husa, obrońcy 
::..:. dociekań relig ijnych, spalonego na stosie w 1415 roku. 
G....CZdl nas: ,.Kochajcie się wzajemnie l zawsze głoścle 

......."~-=-- J ren plomień dla uczczenia pamięci Michala Serweta, 
~s= unitarianina spalonego na stosie w 1553 r. 

~-czaJ nas o błędach l niebezpieczeństwach myślenia 
c=;pil:)..., cznego. 

~-- ren płomień dla uczczenia pamięci Franciszka Dawida, 
a:::ra · •."Spółzaiożyciela Kościola unitariańskiego w Siedmiogro

.....:..~-.ego za wiarę i zmarłego w więzieniu w 1579 roku. 
~Ciii!S: \'Je musicle myśleć podobnie, aby wzajemnie 

.s;:;it:::::lli:ii~'" l mkrow&ć 

-=- 12 ' er G.lcl xzczenia pamięci Fausta Socyna, zmarłego 
~ - ecogmatycznego teologa, wspólzalożyciela 
==2::-..:nsiiC:':!:-'S:::: M ?olsce, prześladowanego za wiarę. 

)7a.JA~c nasze przekonania nikogo nie 
bid} swobodnie wypowiada swe zdanie 

-;e-~ uczczenLa p.unięcl tych wszystkich, 
p:;.SiELt!J clgd} nieug;ule śwutlo naszej wolnej. 
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Organizacja 

Zjednoczonych Religii 

W roku 1993 ks. William Swing, biskup kalifornij
skiej diecezji Kościoła episkopalnego (anglikańskiego) 
na zaproszenie ONZ odprawił w Nowym Jorku nabo
żeństwo ekumeniczne z okazji 50 rocznicy uchwale
nia Karty Narodów Zjednoczonych. Wizyta w siedzibie 
ONZ nasunęła mu myśl powołania, na wzór między
narodowej organizacji grupującej wszystkie państwa 
świata, międzynarodowej organizacji religijnej, w skład 
której weszłyby wszystkie Kościoły i wspólnoty wyzna
niowe naszego globu. Jeżeli istnieje tak zasłużona dla 
pokoju światowego i przyjaźni między narodami insty
tucja jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, to dla
czego nie miałaby powstać służąca tym samym ide
ałom, ale na innej płaszczyźnie -Orga n iza cja 
Zjednoczonych Religii? 

W ciągu następnych trzech lat biskup Swing i grupa 
działaczy ekumenicznych rozmawiali z wieloma przy
wódcami religijnymi świata i przygotowywali między

narodową konferencję przedstawicieli wszystkich reli
gii świata, która odbyła się w 1996 roku w San Franci
sco. Zdecydowano na niej o powołaniu Organizacji 
Zjednoczonych Religii 1

. W latach 1996- 98 ponad 
tysiąc uczestników sześciu konferencji regionalnych 
i trzech ogólnoświatowych opracowało szczególowy 
plan pracy i deklarację OZR. Celem OZR nie jest insty
tucjonalne zjednoczenie Kościołów różnych wyznań 
(co jest oczywiście niemożliwe), ale umożliwienie wy
znawcom wszystkich religii świata wspólnej pracy 
na rzecz pokoju i przyjaźni pomiędzy narodami 
i powszechnego braterstwa wszystkich ludzi nie
zaleźnie od ich światopoglądu, przekonań politycz
nych czy koloru skóry. 

OZR, aczkolwiek od jej powstania upłynęły zaled
wie cztery lata, zaznaczyła już wyraziście swoją obec
ność na wszystkich kontynentach. W Etiopii członko
wie OZR działają na rzecz porozumienia i przyjaźni 

z narodami Erytrei i Somalii, w Sudanie i Ugandzie 
o zakończenie wojen domowych w tych krajach. 
W Indiach utworzyli .. Forum na rzecz indyjsko-pakistań

skiego dialogu", organizację stawiającą sobie za cel 
przezwyciężenie wrogości i nawiązanie wielopłaszczy

znowej współpracy między narodami subkontynentu. 
W Brazylii trwają przygotowania do planowanej na wio
snę 1999 roku międzynarodowej konferencji poświę
conej opracowaniu programu walki z nędzą i niespra
wiedliwością społeczną W Niemczech, Austrii i Szwaj
carii działacze OZR podjęli skuteczne starania o na
wiązanie przyjaznego dialogu między Kościołami 

i wspólnotami religijnymi różnych wyznań. 
Jak przypomniał wydawany w języku esperanto ja

poński mięsiecznik .Oomoto"2 w roku 1922 powstaJa z 
inicjatywy Deguchi Onisaburo 3 Światowa Fede'C3cja 
Religijna i międzywyznaniowa wspólno!.a relig)la lin
rui Aizen-kai. Jednak dopiero cxgaruzaqa st~•.-o."ZZn.a ; 
dynamicznie kierowana przez bisqoa S'..roga ~ 
współpracowników potrafiła s q ':>IĆ ,., S'i'l)'al sze:egam 
wyznaWCÓW większości rertg·· -c=,•, ""\G_{: CZJa!a.OOŚĆ 

w kilkudziesięciu kra1acn ś\'.ia:.a. 

1. .;ę::-,~ es::EialLl '"2::1"\'2 '#ISiXJN:Cf = .Odl::ia:: :x:r 
- :ti;:rl:a =>~· g:J~ a-ges:r.:: .~:=a: "'.2i;n.s 
~'!::· 

L -'Ce ~-.~ ~ ·as' M:nx;' :-r-!.3: "F
:! ~ =-=-=-= ='1- ,."_,- = ::::;c;:-..::ej .:O.nt:JLS;_r-=-:e 

ws:ći.":ttj ~ J:r:a: 
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O tym, że wieczór pachnie inaczej 
niż poranek, wiedzą ci, którzy świat 
wokół siebie przeżywają nie tylko 
wzrokiem i dotykiem, lecz także 
każdym oddechem. O zmierzchu mury 
starych domów i uliczne bruki budzą 
się z dziennego odrętwienia, a wraz 
z nadejściem mroku ich tchnienia 
stają się szeptem. 

Cowieczornym kamiennym opowie
ściom przysłuchiwał się niegdyś 

pewien człowiek, ironicznie zwany 
poetą przez znajomych i sąsiadów. Jak 
większość jemu podobnych, był skrybą 
w pewnej kancelarii, o której istnieniu 
nikt dziś nie pamięta, nawet ci Kali
szanie, którzy mocą poczynionych 
w niej zapisów odziedziczyli po swych 
przodkach domy, sklepy lub warsztaty. 
Poeta ów -bo i my tak będziemy go 
nazywali, wszak poetąjest nie tylko 
ten, kto układa wiersze- siadał o 
zmroku za stołem i pisał opowiadanie 
nie dłużs=e niż świeca. To znaczy 
takie, które pisał nie dłużej niż pali 
się jedna świeca. Był bowiem, j ak 
przystało poecie, człowiekiem bied
nym, borykającym się z głodem 
i chłodem równie często jak z na
tchnieniem, i stać go było na wypale
nie co wieczór tylko jednej świecy. 

Z zadowoleniem wiódł swój papie
rowy żywot, dzień po dniu, godzina po 
godzinie przelewając na papier obce 
mu myśli i zarabiając w ten sposób 
na chleb i na świece, przy których 
blasku spisywał tajemnice zasłyszane 
w mroku. Jeśli się czegoś lękał, 
to nadchodzących z nieubłaganą 
regularnością niedziel. Skazany na 
odświętną bezczynność, nie uważał 
ich za błogosławiony czas odpoczyn
ku. Oderwany od papieru, pióra 
i kałamarza popadał w obezwładnia
jący nastrój beznadziei, podobnie jak 
każdy, kto zadumawszy się nad swym 
z wolna przemijającym żywotem, 
stwierdza, że jedynym celem, do 
którego nieuchronnie zmierza, jest 
j ego kres. Pogrążonemu w bezruchu 
i cis=y świątecznie odmienionego 
świata zdawało się, że nie wie nawet 
tego, kim jest. Ka::dej nied=ieli 

przerażał go grzmiący dźwięk orga
nów wylewający się z pobliskiego 
kościola na zamilkłe i opustoszałe 
ulice, zapach kadzideł mieszający się 
z zatęchłą wonią podwórzy, dostojny 
widok mieniących się złotem ornatów, 
kontrastujących z połataną szarością 
padającego na kolana tłumu. 

Nasz poeta byłby pewnie zmarniał, 
trawiony cierpieniami duszy, gdyby 
pewnego dnia nie wyruszył w podróż 
zleconą mu przez pryncypała. Wpraw
dzie niewiele brakowało, a jedynym 
wspomnieniem, jakie przywiózł 
z prowincjonalnego miasteczka, byłby 
zaduch karczmy. Jednakże, gdy 
załatwił zlecone mu sprawy, pożółkłe 
światło chylącego się ku zachodowi 
słońca, darzącego jesienny świat 
ostatkami ciepła, wywabiło go na 
przechadzkę. Wąskie uliczki miastecz
ka zaprowadziły przybysza do opusto
szałego klasztoru franciszkanów, 
wyrastającego dumnie z nadwarciań
skiej skarpy. Powitał go tam smutny 
widok wielowiekowego dziedzictwa 
porzuconego przez zakonnych braci 
na bezduszny rozkaz władz. 

Kulejący dozorca potężnego 
gmaszyska natarczywie domagał się 
odeń datku za wpuszczenie do swego 
królestwa. Zadowolił się w końcu 
trzema kopiejkami i zaprowadził 
go do popadłych w ruinę krużganków. 
Wskazał mu tam stare, niemal zupeł
nie zatarte malowidło pamiętające 
czasy, gdy gasnące słońce średniowie
cza ofiarowało różnym zakątkom 
chrześcijańskiego świata resztki 
swego blasku. Pośród plam wilgoci 
i pęknięć tynku wzrok poety odczytał 
wizerunek Archanioła Michała 
groźnie wznoszącego ku górze obna
żony miecz. Po jego lewej stronie 
dostrzegł duchownego w kardynal
skich szatach piastującego z czcią 
i dostojeństwem grubą księgę, po 
prawej zaś zakonnicę zdającą się 
podawać stojącym obok niej posta
ciom, a może zadumanemu widzowi, 
trzy bochenki chleba. Na próżno 
poszukiwał objaśniającej fresk 
inskrypcji. Wszak pochodził on 
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Paweł Fijałkowski 

z czasów, gdy odczytywanie obrCLcr 
było umiejętnością powszechniejs=.c_ 
od znajomości pisma i zastępującą 
ją większości z ludzi. 

- To święty Hieronim, a to święta 
Klara -podpowiadał dozorca, jakby 
odgadując pytania nurtujące przyby~ 

Czemuż dawny artysta ubrał 
świętego w kardynalską togę i kape
lusz, zastanawiał się poeta. A gdzie 
zapodział się lew, który zwykł odpo
czywać u jego stóp. Ten, któremu 
Hieronim wyjął cierń z lapy, który 
zamieszkał z nim w betlejemskiej 
grocie i strzegł spokoju myśli pustel
nika. Ten, który był pierwszym, choć 
bezrozumnym słuchaczem i strażni

kiem jego dzieła: ksiąg Starego 
i Nowego Przymierza, przełożonych 
na łacinę ku pożytkowi chrześcijań
skiego świata i będących przez wie/a 
jego duchowym pokarmem. Trzymam 
przez świętą Klarę bochenki chleba 
miały zapewne przypominać o chlebi 
Wieczerzy Pańskiej, którego cudowrn 
mocą odegnała najeźdźców od bram 
swego klasztoru. Jednakże naszemu 
poecie owe trzy chleby w rękach 
świątobliwej ascetki zdawały się być 
pouczeniem, że zwykli śmiertelnicy 
winni troszczyć się o chleb dla ciała 
nie mniej niż o chleb dla duszy. 

Coraz to nowe myśli nurtowały gc 
gdy wracał do karczmy i nakazały 
następnego poranka udać się raz 
jeszcze do klasztornych gmachów, 
by postawić kulawemu dozorcy 
najważniejsze z pytań: 

- Gdzie jest pokarm waszej duszy ! 
Gdzie Księgi Przymierza z klasztorn 
biblioteki ? 

- A gdzie mają być ? Zabrali je ze 
sobą braciszkowie. Na cóż by nam o 
były. Nam wystarcza to, co ksiądz 
w niedziele przeczyta i opowie. 

Dalszą podróż nasz poeta odbył 

furmanką_ a jego droga wiodla prze 
wsie nad Wartą. Ciepły jesienny wia 
rwał z drzew żółknące liście i mies=. 
je z pyłem świeżo zaoranych pól, 
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by z nadejściem j esiennych deszczów 
zamieniły się w zgniliznę, a z nasta
niem wiosny zrodziły nowe życie, 

nowe myśli i nowe słowa. Wjeżdżając 
do jednej ze wsi zauważył siedzącą na 
skraju łąki starą kobietę, pochylającą 

się nad grubą księgą. U jej stóp 
drzemała duża biała koza. Poprosil 
woźnicę, by zatrzymał konie i zszedł 
z wozu. 

- Co to za wieś ? - zagadnął staruszkę. 
- Holendry, panie - odpowiedziała 

podniósłszy wzrok znad księgi 
i przypatrywała mu się uważnie. 

- Cóż czytacie ? 
- BiblifCL panie. 
- Macie więc ów skarb, o który 

w miasteczku zbytnio nie dbają. 

- To złe miasto. panie. ::Ie. ::Ie -

wykrzyknęła, wygrażając podniesioną 

ku niebu sękatą laską. 
- Dziwne rzeczy mówicie - zaintere

sował się. - Dziwne i ciekawe - powtó
rzył przysiadając się do staruszki. 

- Posłuchaj, panie, byliśmy kiedyś 
p rzychodniami w tej krainie - zaczęła 

swą opowieść. - Niedostatek pracy 
i chleba przygnał tu moich pradzia
dów spod śląskiej granicy. Pierwszy, 
który postawił nogę na tej ziemi, był 
szewcem i pragnął osiąść w mieście, 

które właśnie poznałeś. Ale starsi 
cechu szewców znaleźli w dawnych 
przywilej ach swego bractwa, że żaden 
luter ani kalwin, ani inny heretyk i od 
prawdziwej wiary odstępca nie może 
do cechu być pgjęty. Ka:::ali mu więc 

11:nwsić się prec::. :: miasta i jes::c::e 
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szydzili zeń na pożegnanie: "Idź do 
Holendrów, co nad Wartą siedzą. Tacy 
sami to jak ty heretycy. lm będziesz 
buty szył". Poszedł więc do obcych 
mu przybyszów z dalekiego świata, 
których języka nie znal, a którzy 
przyjęli go jak swego. Poczuł sięjak 
jeden z nich, niczym wygnaniec, choć 
przecież na swojej ziemi. I siadał wraz 
z nimi nad rzekami babilońskimi, tam 
siadali i płakali, wspominając na 
Syjon. A później uczył ich rozumieć 
tę ziemię i język jej mieszkańców. 
Czyż Bóg nie obdarzył tej krainy 
swym Słowem z żydowskiego i greckie
go języka na polski pilnie i wiernie 
przetłumaczonym. Wszak to ono nas 
tu przywiodło. - Zerwała garść trawy 
i rozrzuciła ją na wietrze. - Wszelkie 
ciało jest jak trawa, a wszystka 
zacność j ego j ako kwiat polny. Trawa 
usycha, kwiat opada, skoro wiatr 
pański powianie nań, ale Słowo Boga 
naszego trwa na wieki. Przynieśliśmy 
na tę ziemię chleb dla naszej duszy, 
a ona darzy nas chlebem dla ciała. 
Pierwszego z nich szukasz od dawna, 
p anie, a ugościmy cię i jednym, 
i drugim. 

- Jak się nazywacie ? - spytał. 

- Szmytowa, panie, Klara Szmytowa. 
-A wasz mąż? 
- Niebawem poznasz go, panie. 

Poszedł nad Wartę, nałowić ryb na 
wieczerzę. O, właśnie wraca - wskaza
ła na idącego przez łąki, przygarbio
nego mężczyznę. - Hieronim - krzyk
nęła - a pośpiesz się, mamy gościa. 

- Przygarniacie tak mnie, obcego ? 
- Tyś już nie obcy, panie, bo wiemy 

czego ci trzeba. Pytaj się, proszę, 
bydląt, a one cię naucz4 i ptastwa 
niebieskiego, a oznajmi tobie. 
Albo się rozmów z ziemi4 a ona cię 
nauczy, i opowiedzą ci ryby z głębiny 
wód. Któż nie wie z tych wszystkich, 
że to ręka Pańska sprawiła. 

Poeta odprawił woźnicę i polecił 
mu pr=yjechać następnego dnia rano. 
A gd]· pov.rócił do rodzinnego miasta, 
:: -z.z::zr.iem mroku opowiedział swą 

hiswrię murom "~~śród których żył. 

S;::rre mzu:" porrafią równie:: słuchać. 
Pć3-Jej usi::.d! ::a stołem i napisał 

~c::e jedr.o opowiadanie nie dł!Csze 
- ŚK.-eca Po=nał smak Słowa 
~.al fu:::: g eL-te ::::naj(b e swoją 
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Maha Cihosananda HMedytacje o mądrości i współczuciu 

Droga środka 

Droga do pokoju zwana jest drogą środka. Znajduje się ona 
ponad wszelką dwoistością i przeciwieństwem. Czasem 

nazywamy ją równowagą. Równowaga harmonizuje wszelkie 
skrajności. Równowaga jest jak dobrze nastrojona struna instru
mentu, nie za mocno i nie za lekko. Wibruje idealnie i wybrzmiewa 
cudowną muzyką. 

Równowaga oznacza nieobecność walki. Pewnego razu 
wielki słoń wskoczył do kałuży z błotem aby się ochłodzić. Oczywi
ście utknął w niej. lm bardziej usiłował się z niej wydostać, tym 
głębiej się zapadał! Walka jest bezużyteczna. Pogarsza jedynie stan 
rzeczy. Nie walcz z cierpieniem. Znajdź swoją własną drogę. 
Nazywa się to ucieczką w Dharmę. Dharma jest drogą środka. 

Zanim Budda rozpoczął swą duchową podróż, doznawał 
zmysłowych rozkoszy różnego rodzaju, nie odnalazł jednak tJWałe
go szczęścia. Pościł potem przez wiele tygodni, aż zbladł i schudł, 
odnalazł jednak tylko ból. Praktyki te uzmysłowiły Buddzie, 
że rozpusta i umartwianie się to skrajności, a skrajności nigdy nie 
prowadzą do szczęścia. 

Pokój nadchodzi dopiero wtedy, gdy przestajemy walczyć 
z przeciwieństwami. Droga środka nie ma początku ani końca, nie 
musimy zatem iść daleko aby znaleźć na niej pokój. Droga środka 
jest nie tylko drogą do pokoju, lecz również drogą pokoju. Podróżo
wanie po niej jest bardzo bezpieczne i przyjemne. 

Szczęście i pech 

Przeciwieństorn nie ma końca. Dobro i zło, dzień i noc, 
prawda i kłamstwo, moje i twoje, chwała i niesława - wszystko 
to przeciwieństwa, wszystkie bez końca. 

Jedno przeciwieństwo rodzi następne. Dzień staje się nocą, 
śmierć ponownymi narodzinami. Jajko przemienia się w kurę, 
a kura składa jajko. W taki właśnie sposób szczęście i pech są nie 
kończącym się cyklem. 

Był sobie rolnik, który stracił klacz. Kiedy klacz zniknęła, 
ludzie ze wsi mówili: .Pech!". Kiedy jednak następnego dnia 
wróciła w towarzystwie wspaniałego, silnego konia, ludzie mówili: 
..Szczęście!". Wczoraj myśleli .pech", dziś myślą ,.szczęście". Wczoraj 
mówili .strata", ale dziś mówią .zysk". Co jest prawdą! Zysk i strata 
to przeciwieństwa. 

Kiedy syn rolnika jechał na pięknym koniu, spadł i złamał 
nogę. Wtedy wszyscy powiedzieli .Pech!". Nadeszła wojna i 
wszystkich silnych mężczyzn powołano do wojska. Wielu walczyło 
i zginęło na polu bitwy. Syn rolnika nie mógł iść na wojnę, 
ponieważ złamał nogę. Strata czy zysk! Szczęście czy pech! Kto wie! 

Nirwana 

Pewien mądry pastor unitariański zapytał mnie: . (idzie 
jest niJWana! Czy ludzie mogą wciąż jeszcze osiągnąć niJWanę!". 
Odpowiedziałem: .N iJWana jest tu i teraz". 

Nirwana jest 'v\ISZędzie. Nie znajduje się w jakimś okres1onym 
miejscu. Jest w umyśle. Może zostać odnaleziona w chwili obecnej. 

Nirwana to nieobecność cierpienia. Jest pusta. \Wina od koncepcji. 

Nic nie może objąć niJWany. NiJWana znajduje się poza przyczyną 
i skutkiem. NiJWana to największe szczęście. To pokój absolutny. 
Pokój na świecie zależy od warunków, ale pokój niJWany jest 
niezmienny. 

NiJWana to nieobecność karmy, owoców naszych działań. 

Karma może podążać za nami przez wiele wcieleń. Kiedy umiera
my, karma jest jak płomień przechodzący z jednej świecy na drugą . 
W stanie niJWany nie istnieje przywiązanie, oczekiwanie ani żądza 
Każda chwila jest świeża, nowa i niewinna. Cała karma zostaje 
zmazana, jak taśma magnetofonowa. 

Cierpienie prowadzi do niJWany. Kiedy naprawdę rozumie
my cierpienie, stajemy się wolni 

Chore ciało, zdrowy umysł 

W naturze ludzkiego ciała leży starzenie się i upadek. Jedna\; 
nawet gdy ciało słabnie lub okaleczy je wróg, umysł może pozostać 
jasnym. Nawet pośród bólu, umysł może zachować pokój. 

Ciało jest jak pojazd, jak samochód, samolot lub rower. 
Vżywamy ciała, lecz nie powinniśmy pozwolić, by ciało używało 
nas. Jeśli możemy kontrolować umysł, nawet w obliczu fizycznego 
cierpienia może on pozostać wolny i jasny. 

Budda powiedział: .Dbaj o zdrowie. Ono jest fundamentem 
wszelkiego postępu". (idy mieszkaniec Kambodży czuje fizyczny 
ból, mówi zwykle: .Ciało może być chore, ale umysł ma się bardzo 
dobrze!". 

Pomyśl zanim przemówisz 

Myśl objawia się w słowie. 
Słowo objawia się w czynie. 
Czyn staje się przyzwyczajeniem. 
Przyzwyczajenia utJWalają się, tworząc charakter. 
Charakter rodzi przeznaczenie. 
ObseJWuj zatem uważnie swoje myśli 
Niech płyną z miłości 
Zrodzonej z szacunku dla wszystkich istot. 

Uniwersalna miłość 

Wielu przywódców religijnych naucza, że ich religia jest 
jedyną drogą do zbawienia. Słucham ich z uśmiechem, lecz 
nie zgadzam się z nimi. 

Dwa tysiące pięćset lat temu Budda powiedział Kalamie, 
swemu uczniowi: 

Nie przyjmuj niczego tylko dlatego, 
że powiedział ci o tym twój nauczyciel, 

Albo dlatego, że zostało napisane 
w twojej świętej księdze, 

Albo dlatego, że wierzą w to miliony, 
Albo dlatego, że zostało ci to przekazane 

przez przodków. 
Przyjmij i żyj jedynie według tego, 

co pozwoli ci ujrzeć orawdę rwarzą w twarz. 
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W naszej świątyni w Providence mamy dobrego przyjacie
la, zwanego .Bodhisattvą". Naucza on mnichów angielskiego. 
Bodhisattva jest mądrym i cierpliwym nauczycielem, ma jednak 
jedną wadę: zacina się przy mówieniu. 

Pewnego dnia Bodhisattva udzielał lekcji mnichom . 
• D-d-dom", powiedział. Wszyscy mnisi powtórzyli dokładnie: 

.D-d-dom!". Bodhisattvę zatkało .• N-n-nie!", powiedział. Wszyscy 
mnisi unisono powtórzyli "N-n-nie!". 

Bodhisattva wskazał mnichom drogę do oświecenia. 

Prawda to nie tylko to, co słyszymy. Nie dowiemy się prawdy 
od nauczycieli, z książek lub dogmatów. Budda radzi nam spraw
dzać ją poprzez własne doświadczenie. Prawdę poznać możemy 
jedynie poprzez własne, świadome doświadczenie. 

Żadna religia nie stoi ponad prawdą. Celem nas wszystkich 
jako istot ludzkich jest osiągnięcie uniwersalnego braterstwa 
i jedności. Modłę się, aby udało się to uczynić na całym ogarniętym 
niepokojem świecie. Modlę się, abyśmy nauczyli się wspomagać 
jeden drugiego w poszukiwaniu pokoju. 

Obdarowywanie 

Jezus powiedział: .Cokolw iek daliście jednemu z tych braci 
moich, daliście mnie". 

W ielcy ludzie utrzymują równowagę psychiczną dzięki 
dbałości o dobro innych ludzi, pracy na rzecz ulżenia ich cierpie
niom, zadowoleniu z sukcesów innych i równemu traktowaniu 
wszystkich stworzeń. 

Wielcy ludzie odczuwają przyjemność w obdarowywaniu 
innych. Aby uniknąć sprawiania innym bólu, podporządkowują 
się pięciu regułom. Praktykują wstrzemięźliwość, aby udoskonalić 
swą cnotę. Praktykują medytację, aby jasno dostrzec, co jest dobre 
a co złe dla istot żywych. 

W ielcy ludzie nieustannie podnoszą swą energię pielęgnując 
w sercach dobro innych. Kiedy dzięki stosowaniu tej energii 
osiągają wielką odwagę, stają się wyrozumiali wobec cudzych 
przewin. Nie oszukują. Niewzruszenie poświęcają się dobru i 
szczęściu innych. Dzięki pełnej miłości dobroci, zawsze stawiają 
dobro innych przed swoim własnym. Ze spokojem nie oczekują 
żadnej nagrody. W ten sposób, począwszy od obdarowywania, 
doskonalą wszystkie dobre stany. 

Vścisk miłości 

Lud Kambodży ma specyficzny sposób pozdrawiania: 
znajomi składają ręce jak do modlitwy i nisko schylają głowy. 

azywa się to sompeah, .Kłaniam się przed twoją naturą Buddy". 
Kiedy mieszkańcy Kambodży pozdrawiają kogoś niezwykle 

ważnego, obejmują go długo i gorąco . Lekko podnoszą honorowe
~c- ~<&ia z ziemi. Qest ów powoduje, że głowa osoby, której 
:-o:.:~ crcit, :-.a;duje się nad naszą. Mówi on: .Żywię dla 

.:sd:y - · :odziw . 
~;.w:=-.. ua >e.~<Xiach Watykanu papieża Pawła 11, 

....... ---'=--=~ ~--~ w celu okazania szacunku, 
;;:::.::.:;;::::;:::::::::~ 3d.l -ał-,nn mnichem, a papież 

j::'::~ pa:-ę następnych 

~t::x:~:::~ ~~;ją 

List do Redakcji 

Mam dwadzieściaosiem lat i pragnę rozwijać się duchowo, 
światopoglądowo. Od dłuższego czasu moje przemyślen ia zaczęły 
kierować mnie w stronę racjonalizm u religijno-filozoficznego i wolnej 
bezdogmatycznej myśli religijnej. Do tej pory miałem kontakt 
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z tradycyjnymi Kościołami dogmatyczny mi, aż moją uwagę przykuł ruch 
radykalnej Reformacji czyli Braci Polskich zwanych też - jak wiadomo -
unitarianami czy socynianami. Ruch religijny. z którego wywodzi się 
Kościół unitariański i uniwersalistyczny. Zapragnąłem więc nawiązać 

kontakt z unitarianam i. l właśnie wtedy stało się coś wspaniałego: 

będąc w księgarni w Katowicach natrafiłem na czasopismo unitarian 
polskich., Wolną Myśl Religijną" (nr 2-3, Lato-Jesień 1998). 

Artykuły zamieszczone w czasopiśmie są - moim zdaniem -
bogate w treść duchową, filozoficzną; skłaniają do głębokich i wszech
stronnych przemyśleli. Zawarta w artykułach treść bliska jest mojemu 
sposobowi patrzenia na świat. Utożsamiam się z chrześcijmistwem 
unitarimiskim, ale nie jest mi też obca filozofia uniwersalistyczna. 
Uważam bowiem, że również na przykład w islamie (sufizm) czy 
buddyzmie (zen) dużo jest prawd wspólnych z nauką Jezusową. 

Szczególnie zainteresowała mnie wizja religii neutralnej 
Ludwika Zamenhofa, artykuł., Wiara twórcza" pani Marii Żochowskiej 
oraz wywiad z ks. dr Davidem Usherem -przewodniczącym Światowej 
Rady Unitarian i Uniwersalistów. Całkowicie podzielam jego punkt 
widzenia: o wolności sumienia; o tym, że żaden Kościół nie mo:e rościć 
sobie prawa do jedy nej Prawdy oraz że człowiek w kon/C/kcie :: Absolu
tem-Bogiem nie potrzebuje żadnych pośredników w postaci duchow
nych. kapłanów ani wyszukanego rytuału. ceremoniali::mu. bo pr::ecie: 
wa::mejs::a od fonny jest Treść . 

.\'a koniec pragnę pozdrowić gorąco całą Redakcję .. Wolnej 
.\(•śli Religijnej" i ~·c::yć Wam obfitego Bo:ego błogosławieństwa 
" JJG.s=ej pracy wydawnic::ej. 

Pros::ę równie: o udostępn ienie na łamach Jfas::ego c::asopisma 
~o ;;ry->~atnego adresu. chciałbym bowiem nawią::ać konta/a 

:: osob=: podobnie myślącymi lub ~~·y::nającymi religiJne ::asady 
=i.d:i~ 1 :minersalisryc::ne 

?ror~ puać na adres. 
M=rc-...d. .:J-: 50 C:.Lf.Jzd1. (~oj. śl~i~). uL Spon o-..·a 13 _; 
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ZABYTKI BRACI POLSKICH - RAKÓW 

Anonim 

Pieśń poranna 
Wieczny Boże z wysokości, 
Bądź cześć, chwała twej miłości, 

Żeś nas bronił w tej ciemności 
Od czartowej okrutności, 
Pokój tej nocyś darował 
I w dobrym, zdrowiu zachował. 

Raczże też nas i dnia tego 
Zachować od wszego złego, 

Niech serca tobie dufają, 

Niech zawsze k tobie wzdychają, 

Bo krom ciebie my owieczki 
Nie mamy indziej ucieczki. 

Ku czci swej, Ojcze łaskawy, 
Racz obracać nasze sprawy. 
I własne, i p ospolite 
N iech zawsze biorą obfite 
W łasce twojej pomnożenie, 
Boś ty nasze wspomożenie. 

Anielską straż miej nad nami, 
Nad swoimi dziateczkami, 
Tak się nas nie tkną żałości, 
Które z szatańskiej chytrości, 

Na ludzie zwykły przychodzić, 
D uszom ich i ciałom szkodzić. 

O to prosząc nie wątpiemy, 

Że wysłuchani będziemy 
Przez Chrystusa Pana swego, 
Pośrzednika jedynego, 
Gdyż w niebie kroiuje wiecznie 
Z tobą, Ojcze nasz, społecznie. 

,z ,. Ańanie polscy w świetle własnej poezji") 

Foto: KrzysztofTusiewicz 

Ten jedyny zachowany budynek 
dawnego kompleksu Akademii ra

kowskiej. "murowaniec z XVI wieku", 
uważany jest (choć brak jednoznacz
nych dowodów) za mieszkanie ministra 
zboru. 

Miasto Raków założył 1569 roku Jan 
Sienieński. Zaczęli tu ściągać najbar
dziej radykalni przedstawiciele Refor
macji polskiej. Odbywały się tutaj, w cią

gu pierwszych lat, niekończące się, 

burzliwe dysputy religijne i społeczne. 

Najważniejsze i szczególnie twórcze 
w dziejach Rakowa, a także całego ru
chu Braci Polskich były lata 1602- 1638. 
To w Rakawie odbyły się 33 unitariań

skie synody, działała niezwykle aktyw
nie znakomita drukarnia , ale przede 
wszystkim czynna była Akademia 
rakowska. 

Raków był wówczas głównym ośrod

kiem intelektualnym nie tylko Braci Pol
skich, ale polskim w ogóle i jednym 
z najwartościowszych w Europie. Likwi
dacja -po tzw. incydencie rakowskim -
Akademii i drukarni położyła kres dal
szemu bujnemu rozwojowi tego cen
trum wolnej myśli i wiary . • Raków uległ 
likwidacji - pisał przed laty prof. J.Ta
zbir - ponieważ w świadomości szero
kich rzesz szlachty był typową posia
dłością szlachecką, w której z uwagi na 
narodowość mieszkańców "herezja" 
nie powinna była panować." 

Raków nękany był także licznymi epi
demiami, pożarami i nieustannymi na
jazdami, szczególnie lisowczyków. Po 
skazaniu Braci Polskich na banicję 
(1658) miasto szybko podupadło. Po
zbawienie go w 1869 roku praw miej
skich było już tylko formalnym , przypie
czętowaniem jego degradacji. 
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ZAPRASZAMY 

Członków Kościoła unitariań

skiego z Warszawy i z całej 
Polski oraz wszystkich, którym 
bliska jest religia bezdogma
tyczna, liberalna, wyrastająca 
z doświadczeń tolerancji, 
racjonalizmu, humanizmu 
i swobodnego poszukiwania 
prawdy 

zapraszamy na najbliższe nie
dzielne nabożeństwa warszaw
skiej Kongregacji Unitarian Uni
wersalistów im. Braci Polskich, 
które odbędą się -jak zwykle - w 
kościele ewangelicko-reformowa
nym (Warszawa al. Solidarności 

7 4, bl iżej placu Bankowego) 
w dniach 7 lutego, 7 marca, 

4 kwietnia, 9 maja, 13 i 27 
czerwca 1999 r. o godz. 12.30. 
Po nabożeństwie zapraszamy na 
agapę-dyskusyjne spotkanie przy 
herbacie. 

Informacje o Kościele unitariańskim 
w Polsce oraz 11 Wolnej Myśli Religijnej" 
dostępne są również w Internecie 
na stroniewwwpod adresem: 

http://friko4.onet.pl/bb/unijan 

"Wolna Myśl Religijna." 
Czasopismo Unitarian Polskich. 
Kwartalnik. Rok założen ia 1936. 
Redaguje Kolegium. 
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