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SL 
RELIGIJNA 

CZASOPISMO UNITARIAN POLSKICH 

Wyrażając nasze przekonania, 
nikomu niczego nie narzucamy. 
Wypowiadając nasze poglądy 
na nikim przymusu nie wywieramy. 
Niech każdemu wolno będzie mieć 
własny sąd, własne zdanie 
w sprawach religii (. . .). 
Wszyscy jesteśmy braćmi, 
z których żadnemu nie dano władzy 
i panowania nad sumieniem bliźniego (. . .). 
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1. Wierzymy w jedynego Boga 
i w jedność świata. Nie ma zasadnicze
go konfliktu między wiarą i nauką, 
sacrum i profanum - ponieważ wszystko 
ma swoje źródło w tej samej rzeczywi
stości Wszechświata . 

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

i sprawiedliwości. Życie człowieka jest 
ważniejsze od jakiejkolwiek ideologii 
czy filozofii. 

3. Wierzymy w wolność wyznawania 
religii. Każdy człowiek ma prawo do 
własnej religii, do wyrażania otwarcie 
swoich pog lądów religijnych oraz 
swobodnego wypowiadania się 
w kwestiach wiary - bez obaw przed 
potępieniem i prześladowaniem. 

4. Wierzymy w równouprawnienie 
wszystkich religii. Wszystkie religie, 
niezależnie od czasu, w którym powstały 
i kultur, do których należą- posiadają 

wartości nie tylko dla swoich wyznaw
ców, ale również dla wszystkich ludzi 
chcących je zrozumieć. 

5. Wierzymy w autorytet ludzkiego 
rozumu i sumienia. Najwyższym sędzią 
w sprawach religii nie są dogmaty ani 
duchowni Kościołów, ale osobisty wybór 
i decyzja każdego człowieka. 

6. Wierzymy w nieustające poszukiwa
nie i dociekanie Prawdy. Jeżeli rozum 
i serce są w pełni wolne i otwarte, 
człowiek może dokonać cennych 
i wspaniałych odkryć. 

7. Wierzymy w etyczną wartość religii. 
Naturalnym rezultatem i świadectwem 
dobrej wiary są uczynki oraz zaangażo
wanie w pracę dla innych. 

8. Wierzymy w sprawczą siłę miłości. 
Podstawowym prawem wspólnoty 
ludzkiej jest prawo miłości, które dba 
o dobro innych, nikogo nie krzywdzi 
i niczego nie niszczy. 

9. Wierzymy w demokrację: jawność 
życia publicznego, wolne wybory, prawo 
do informacji, krytyki i samorządności. 

10. Wierzymy w znaczenie wspólnoty 
religijnej. Pozwala ona swoim członkom 
na dzielenie się doświadczeniami oraz 
wzajemne wsparcie i pomoc w dążeniu 
do prawdy, wolności i sprawiedliwości. 
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Wcowi 
Pierwszym wątkiem unitarianizmu 

jest h u m a n i z m. Akcentuje on wiarę 
w możliwości człowieka i przekonanie 
o konieczności stałego polepszania nasze
go świata. Jeśli rozum jest darem bożym, 
to nie wolno go ograniczać. Humanizm po
lega na pełnym uznaniu praw człowieka -
zarówno politycznych i religijnych, jak i mo
ralnych. Humanizm podkreśla wagę tego, 
co naturalne i odwieczne. 

Drugim wątkiem jest c h r z e ś c i
j a ń s t w o. Chociaż pierwsi unitarianie 
traktowali siebie jako nieodłącznych człon

ków rodziny chrześcijańskiej, jednak pod
dawali w wątpliwość niektóre ustalone do
gmaty chrześcijańskie, przede wszystkim 
dotyczące Trójcy, objawienia i zbawienia. 
Robili to nie po to, żeby zniszczyć wiarę 
chrześcijańską. Byli po prostu przekonani, 
iż odkryli bardziej prawdziwe chrześci
jaństwo. 

Cechami tego chrześcijańskiego 
wątku w unitarianizmie są głęboka wiara 
w Boga, objawionego w Piśmie $więtym 
i w osobie Jezusa. Podkreślenie szczegól
nej roli Jezusa. Wiara w zbawienie po śmier
ci jako cel życia człowieka na ziemi. 

Dla trzeciego wątku w unitarianizmie 
trudno znaleźć jednoznaczne określenie. 

Nazwę go wątkiem u n i w e r s a l i s ty
c z n y m. Za istotną cechę tego uniwersa
lizmu uważam, że jest on religią naturalną, 
która szuka wspólnej prawdy w różnorakich 
przejawach wiary. Ten uniwersalizm jest 
międzynarodowy. Pojmuje filozofię i teolo
gię jako coś metaforycznego, nie dosłow
nego. Często ma charakter mistyczny, po
szukuje raczej przejawów ducha niż drobia
zgowo ustalonych zasad wiary. 

Te trzy wątki są ze sobą splecione, 
oddziałują na siebie, żaden z nich nie istnieje 
oddzielnie. Konsekwencją spotkania i przeni
kaniasięhumanizmu i chrześcija ń
s t w a jest przekonanie, że Bóg przestaje 
istnieć poza nami a jest w nas, tym samym 
uświęca to, co ludzkie. Jezusa nie postrzega
my jako kosmicznego zbawiciela ludzkości, lecz 
jako dany nam wspaniały przyklad, wzór po
stępowania. Nasz rozum i nasze doświadcze
nie wskazują nam czym jest wiara chrześci
jańska. Ponieważ człowiek jest istotą boską, 
więc i to, co świeckie staje się uświęcone. 
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A kiedy spotykają się h u m a n i z m 
i u n i w e r s a l i z m otrzymujemy jeszcze 
inne powiązania. Powstaje religia bez kon
kretnych objawień. Ludzkość jest postrze
gana np. jako strażnik natury a nie jako jej 
pan. Religia może być pojmowana jako zja
wisko bardzo osobiste i wtedy sfera psy
chiczna staje się szczególnie ważna. Rów
nież socjologia pomaga zrozumieć religię, 
ponieważ jest ona również zjawiskiem spo
łecznym. 

l trzecie połączenie- chrześcijań
stwa z uniwersalizmem. Wwyniku 
tego spotkania rodzi się e k u m e n i z m. 
Chrześcijanin powinien mówić: "Taka jest 
moja tradycja, ale akceptuję również inne 
tradycje, przekonania innych ludzi". W tym 
miejscu spotkać się mogą np. mistycy -
chrześcijanie i buddyści. Ziemia jest świę
ta, bo Bóg na niej mieszka. 

Czynimy słusznie podkreślając zna
czenie wolności sumienia. Ale wolność su
mienia nie oznacza anarchii. Wolność su
mienia musi być zdyscyplinowana. Przyna
leżność do jakiejkolwiek wspólnoty wyma
ga przyjęcia samodyscypliny. Naszym ce
lem powinno być nieskrępowane,ale odpo
wiedzialne poszukiwanie prawdy 

Wszyscy pragniemy kochać i być 
kochanymi. Wszyscy zmagamy się z życiem 
w tym często niezrozumiałym i wrogim świe
cie. Wszyscy szukamy odpowiedzi na py
tania, które trudno nam nawet sformułować. 
Niezależnie od róźnic jakie nas dzielą -
wszyscy jesteśmy ludźmi. Wiemy, że jeste
śmy ograniczeni - stoimy wobec wieczno
ści i nieskończoności. Wiemy o ogranicze
niach czasu, choć staramy się sięgnąć poza 
jego granice. Wiemy, że mamy wady i czę
sto się potykamy Ale doświadczamy także 
chwil wzniosłych i świętych. Nasze ludzkie 
pragnienia tworzą naszą wiarę. Wyzwanie, 
które jest stale przed nami umacnia nas 
w naszej wierze. Każe się jednak również 
wsłuchiwać w wiarę innych. 

(Z kazania, wygłoszonego w Warszawie przez 
ks. dr Davida Ushera, podczas jego pobytu w Polsce 
w 1998 roku). 
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e ig 'a prawdy, wolności i miłości 
:;·::~::czen e Cuu- Vvęgry, 3a a·on 4- 10 maja 1999 ro ku 

·"'"" ~;: : .c stan·u Światowa Rada Unitarian i Uniwersalistów 
=-; =-a:.z..ta sęporaz drugi na spotkaniu, w którym wzięło 
_ ::·==:.,.antó 'l z 25 organizacji członkowskich. Obrady 

c::;;ll::i:!~~ c.n.ach od 4 do 10 maja 1999 roku na Węgrzech, 
=-=erencyjnym nad jeziorem Balaton. 

$:;;~zdanie ks. dr. Davida Ushera. 

==~-· :::·czaso.'ry przewodn iczący 
:~ ~ s . dr David Usher złożył 

s:Ya.•.ozcar e ogólne z działalności 
za cZiero1em1 okres, w dwóch kolej
nych Kadencjach. 
Światowa Rada Unitarian i Uni

wersalistów (ICUU) powstała 

cji duchowej liderów ruchu unitariań
skiego i uniwersalistycznego, a także 
problemom organizacji i rozwoju 
nowych kongregacji, wychowaniu 
religijnemu w niedogmatycznej ducho
wości unitariańskiej oraz specyfice 
nabożeństw unitariańskich; 

w kwietniu 1998 r. w Great Hucklow 
(Anglia) przedstawiciele środowisk 

unitariańskich i uniwersalistycznych 
z jedenastu krajów z różnych części
świata uczestniczący w międzynarodo 

zgromadzeniach wspólnot unitariań

skich i uniwersalistycznych, 
m.in. w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, 
Niemczech i Stanach Zjednoczonych. 
Spotkani.a i prowadzone rozmowy 
przyczyniły się do dalszej konsolidacji 
międzynarodowego ruchu unitarian 
i uniwersalistów. 
Przewodniczący ICUU ks. dr David 

Usher w ciągu ostatnich dwóch lat 
odbył wiele oficjalnych podróży wizytu
jąc wspólnoty un itariańskie i uniwersa
listyczne w Wielkiej Brytanii, Cze
chach, Danii, Finland ii, Niemczech. 
Łotwie, Polsce i Rosji. 

Sekretarz ICUU ks. dr Richard 
Boeke oraz ks. Keith Gilley, wice

przewodniczący 

Kościoła un itariański e

go w Wielkiej Brytanii , 
wizytowali w 1998 roku 
środowiska unitariań
skie w Republice 
Południowej Afryki, 
wspierając je w trudnej 
sytuacji po śmierci, 
w krótkim czasie, 
trzech zasłużonych 
liderów. 

•. -narcu 1995 r. po blisko dziesięcio
emim okresie dyskusji i przygotowań. 

Obecnie Światowa Rada jest po
.·.szechn·e uznawanym forum między
.,a-u-:::::;:.1m dzięki któremu unitarianie 
_- e-sa .ści mogą rozprzestrzeniać 

sv.-:::,::_- ecogmatyczną wiarę na całym 
sv. e-:- e 1-a_cząc razem swoje umysły 

Uczestnicy 1/ Zgromadzenia $wiatowej Rady Unitarian i Uniwersalistów 
ICUU. W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: p. G. Hertz- wiceprzewodni
cząca ICUU, ks.P.Guild, ks.O.Usher, ks.J.McAI/ister- przewodnicząca 
/CUU, ks.R.Boeke · sekretarz ICUU. 

Rozwija się wspólny 
program Rady Part
nerskich (Bratnich) 
Kościołów (Partner 
Church Council), 
który, przy wsparciu 
Amerykańskiego 
Stowarzyszenia 
Kongregacji Unitariań

1 se-:::a c ... ct>u braterskiego wspiera-
- a s~ -z.a.emnej zachęty. Od czasu 
: :- -s=e-;o s:::>atkania delegatów 

: - _ • 997 r. (G re at Hucklow, 
~-;a -as:a_::>l,ej znaczący rozwój 
:-;a.--.::a::-. "'" ,, .vielu kierunkach 
-:::::--·:: -ej cz atalności religijnej 

l s::=~-= " 

.... :r-ZJ.....,arodowe konferencje 
szkc er:o , e 

S a;::: •• a ~aca Unitarian i Uniwer
sa s'::W (IC-u zorganizowała dotych
c.:.as :.7 . - ę:::: narodowe konferencje 
sz..::; e- : e c a cerów ruchu unita
ria"'s ego .... ., .-.ersalistycznego 
z \',ie.u <ra,óv •. 

w lis topadzie 1996 r. w Klinberg 
(Niemcy) 25 reprezentantów wspólnot 
unitariańskich z Europy zgromadziło 

się na konferencji poświęconej forma-

wej konferencji mogli pogłębić swoją 
wiedzę na temat bogatych i różnorod
nych tradycji wiary unitariańskiej 
w rożnych krajach świata - co przyczy
niało się do wzajemnego budowania ich 
niedogmatycznej formacji duchowej; 

w październiku 1998 r. we Frank
furcie n. Menem (Niemcy) odbyła się 
ważna konferencja poświęcona 
prowadzeniu nabożeństw i wychowa
niu religijnemu zorganizowana dla 
liderów małych środowisk unitariań

skich i uniwersalistycznych. Uczestni
czyli w niej reprezentanci z trzynastu 
krajów świata. 

We wszystkich tych konferencjach 
brali udział przedstawiciele Kościoła 
unitariańskiego w Polsce . 

Rozwój kontaktów międzynarodowych 

Przedstawiciele Światowej Rady 
uczestniczyli w wielu narodowych 

skich i Uniwersalistycznych (UUA) 
oraz Światowej Rady Unitarian i 
Uniwersalistów (ICUU) ma służyć 
za wzór do wypracowania nowych 
form wzajemnych, braterskich kontak
tów pomiędzy kongregacjami 
z Ameryki Północnej a kongregacjami 
z Europy Wschodniej. 

Ks. Polly Guild (dyrektor 
ds. programów ICUU) zorganizowa
ła grupę współpracowników 

z Bostonu i okolic do koordynowan iu 
międzynarodowego projektu 
dla wybitnych, doświadczonych 
duchownych unitariańskich wizytują
cych i usługujących kongregacjom 
i wspólnotom z różnych krajów świata 
(tzw. ,.visiting minister program"). 
Z programu tego skorzystały już 
kongregacje z Australii, Nowej 
Zelandii, Czech, Rosji, 
Połudn iowej Afryki i Polski. 
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wydawan~ JeSt Oluletyn infonnacyjny 
w języku angielskim - .The Global 
Chalice", będący oficjalnym organem 
Światowej Rady Unitarian i Uniwersali
stów (ICUU). Biuletyn informuje 
o najważniejszych wydarzeniach 
w międzynarodowym ruchu unitarian 
i uniwersalistów oraz o rozwoju naszej 
religii w wielu krajach świata . 

Pornoc i wsparcie 

Choć fundusze i możliwości finanso
we ICUU są ograniczone, jednak 
w ostatnim czasie Światowa Rada 
wsparła finansowo niektóre, znajdują
ce się w trudnej sytuacji organizacje 

11 Zgromadzenie /C U U. Nowowybrany Komitet 
Wykonawczy ICUU, od lewej siedzą: ks.Ji/1 MeAliister 
- przewodnicząca JCUU, p. Gevene Hertz- wiceprze
wodnicząca JCUU, stoją: ks.John Sialtery- skarbnik, 
ks.Ciiff Reed, ks.Richard Boeke- sekretarz, ks. Elek 
Rezi, p. Wolfgang Jantz 

członkowskie umożliwiając w ten 
sposób na przykład wynajem pomiesz
czeń, w których organizowane są 
spotkania i nabożeństwa oraz na 
publikacje i inne istotne cele religijne. 

Komitet Wykonawczy ICUU 

Od czasu ostatniego zgromadzenia 
Światowej Rady w kwietniu 1997 roku 
Komitet Wykonawczy spotkał się 
trzykrotnie na obradach roboczych. 
Proponowane zmiany w konstytucji 
i statusie Światowej Rady poszerzają 
skład Komitetu Wykonawczego z 
pięciu do siedmiu członków (przewod
niczący, wiceprzewodniczący, sekre
tarz, skarbnik oraz trzech członków). 

Finanse na działalność ICUU 

Po sprawozdaniu ustępującego 
przewodniczącego ICUU, ks. Jill 
MeAliister (skarbnik) przedstawiła 
sprawozdanie finansowe i projekt 
budżetu na następną kadencję. Po 
czterech latach działalności Światowej 
Rady poprawiają się sukcesywnie 
możliwości planowania zwiększonego 
budżetu i wydatków na coraz bardziej 
ambitne cele służące rozwojowi 
światowego ruchu unitarian i uniwersa
listów. Finanse ICUU powstająze 

:·race· o.~a:=aą c:z.;::;, ..... o-.·,-sde: cez 
:a~· co~q pocnocząC) ch ze 
śrooo.•."sk tmitariańskich i uniwersali
stycznych, a także ze źródeł niezależ

nych i od indywidualnych darczyńców 
z przeznaczeniem na wskazane cele 
i projekty realizowane przez ICUU. 

Działalność dyrektorów ds. programów 

Ks. Polly Guild i jej mąż p. Te d Guild 
od początku zorganizowania światowe
go ruchu U U i powstania w 1995 roku 
Światowej Rady Unitarian i Uniwersali
stów pełnią nieodpłatnie funkcje dyrekto
rów ds. programów realizowanych przez 
ICUU, wspierając wydatnie pracę 
Komitetu Wykonawczego ICUU. 

Pomimo wielu ograniczeń, wynikają
cych z niedostatku czasu, środków 
i zdrowia, starają się realizować 
i wspierać te cele działalności progra
mowej ICUU, które powinny być 
realizowane w pierwszej kolejności 
dla dobra światowego unitarianizmu 
i uniwersalizmu. Ich wielka odpowie
dzialność, entuzjazm i poświęcenie 
zaowocowały w ciągu ostatnich 
czterech lat rozwojem ICUU jako 
międzynarodowej organizacji jedno
czącej i reprezentującej światowy 
unitarianizm i uniwersalizm. To m.in. 
dzięki ich społecznej, ciężkiej pracy 
ICUU przeszła długą drogę wzmacnia
nia struktur organizacyjnych w tak 
krótkim czasie. 

Ostatnio ks. Polly Guild i jej mąż Ted 
Guild zaangażowali się w zbudowanie 
programu dla kongregacji chcących 
gościć doświadczonych pastorów 
unitariańskich w różnych krajach 
(wspominany już "visiting minister 
program"). 

Z programu tego w Polsce skorzy
stały m.in. Kongregacja Unitarian 
i Uniwersalistów im. Braci Polskich 
w Warszawie oraz wspólnota unita
riańska w Bielsku-Białej. Unitarianie 
polscy gościli na przełomie maja 
i czerwca br. ks. dr. Phillipa Hewetta 
z Kanady, który usługiwał poprzez 
kazania, wykłady, konwersatoria 
i spotkania połączone z nauczaniem 
naszej niedogmatycznej religii. Była 
to ważna dla rozwoju polskiego 
unitarianizmu wizyta znanego duchow
nego unitariańskiego. Piszemy o niej 
obszerniej na stronie 18. 

Komitety regionalne 

W czasie 11 Zgromadzenia ICUU, 
podczas rozmów i dyskusji nad 
dalszym usprawnieniem i aktywizacją 
międzynarodowych kontaktów we
wnątrz światowego ruchu Unitarian 
i Uniwersalistów powstała idea powoła-

1-L H-1~) 

r !Ci Komitetów regionalnych ~Re

gional Advisory Comittees· , rea iz'-
jących zadania, wynikające ze współ

pracy regionalnej Kościołów i wspól
not. Powołane zostały dwie grupy 
regionalne: azjatycka i europejska, 
które zorganizowały się i rozpoczęły 
działalność pod koniec obrad Zgroma
dzenia. 

Nowy Komitet Wykonawczy ICUU 

Podczas obrad 11 Zgromadzenia 
Światowej Rady Unitarian i Uniwersali
stów dokonano wyboru nowego, posze
rzonego do siedmiu osób Komitetu 
Wykonawczego. Na kolejną kadencję do 
Komitetu Wykonawczego wybrani zostali: 

ks. Jill MeAliister-przewodnicząca 
ICUU (skarbnik w dwóch poprzednich 
kadencjach, duchowna w Kalamazoo, 
Minnesota, USA) 

p.Gevene Hertz- wiceprzewodnicząca 
ICUU (lider Stowarzyszenia Europejskich 
Unitarian i Uniwersalistów- EUU, Dania) 

ks. dr Richard Boeke - sekretarz 
ICUU (działacz IARF, od wielu lat 
zaangażowany w międzynarodową 
działalność unitarian i uniwersalistów, 
Wielka Brytania) 

ks. John Slattery- skarbnik 
(duchowny unitariański z Coquitlam, 
Brytyjska Kolumbia, Kanada) 

p.Wolfgan Jantz (lider Niemieckich 
Unitarian w Niemczech, od lat zaanga
żowany w międzynarodową działalność 
unitariańską, Niemcy) 

ks. Cliff Reed (duchowny unitariań
ski, Wielka Brytania) 

ks. Elek Rezi (duchowny unitariański 

z Transylwanii, wykładowca z Unitariań
skiej Akademii Teologicznej w Cluj
Koloszwar, Rumunia) 

11 Zgromadzenie Światowej Rady 
Unitarian i Uniwersalistów (ICUU) , 
w których aktywnie uczestniczył repre
zentant Kościoła Unitariańskiego 
w Polsce, było bardzo ważnym wyda
rzeniem w rozwoju międzynarodowego 

ruchu unitarian i uniwersalistów. Zgro
madzeni reprezentanci z Kościołów, 
wspólnot i organizacji członkowskich 
zrzeszonych w ICUU podjęli ważne 
decyzje oraz dyskutowali nad problema
mi współczesnego unitarianizmu 
i uniwersalizmu - tworząc lepszą, spójną 
wizję dalszego rozwoju naszej wiary. 

Nasza otwarta, ekumeniczna wizja 
re ligii prawdy, wolności, sprawiedliwo
ści, miłości i tolerancji oraz szacunku 
dla odmiennych tradycji religijnych 
i kulturowych ma swoje głębokie, 
niewyczerpane źródła w humanizmie 
i racjonalizmie, z których wypływają 
nasze niedogmatyczne zasady i idee 
religijne. 

Czesław Głogowski 
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Próba odrodzenia unitarianizmu w Polsce 
40 rocznica śmierci ks. Karol GryczaĄmiłowskieso 

A 6 lutego 1959 r. w szp i tal u woj s kowym w Krakowie zmarł ks . 
Karol Grycz -Śmiłowski (Karol Grycz przybrał pseudo nim liter acki 
~Śmiłows k i" o d nazwy m iej scowości, w której się urodz i ł) . Kim był 
człowie k, k tórego w 40 roczn i cę śmierc i my, polscy unitari a nie, 

·spomin amy i któremu składamy hołd . Był d la nas przede wsz y s t
kim jednym z wybitn ych odnowic ieli polsk iego un i tarianizm u 
w XX .,_ Li be raln ego t eologa -ja kim niewątpliwie był K arol Grycz 
za:ascynowała tragiczna h i storia wygnanych w XVII w. z Ojczyzny 
~- ·~ar i an po l skich -Brac i Pol skich - socyn ian. K rzewieniu ide i 
~e ·g~jnyc h B rac i Polski c h -unitarian poświęcił połowę s w ego 

1 ::o"osłeg o życi a. 

.e;= ::;·aorys zamieszczony został 
-- • 98 .Wolnej Myśli Religijnej". 

=:x:z-::; :. nim kilka istotnych faktów 
.: e;c ::-; aa. zdarzeń , dokonań . 

=-=.:: '2a ~o postać K.Grycza- syna 
-:::.:::.a-:eJ ziemi cieszyńskiej, gorącego 
:.a:.-::;:; p~otestanta , liberalnego 
·::0 ::-;a-~a:>elana, publicysty i w reszcie 
-e:::-.a::xa życia religij nego. Przybliża 

:= :::c.=. a e nie oddaje go w pełni. 
'.~-:::.·. · o oogatej osobowości tego 

s=.c:.-e::-ego człowieka . Nie wyjaśnia 
-:::- -:::..•. <::órymi kierował się ten 
.: -a._ "1 sool<ojny, zrównoważony 
s ·:u--J czlmviek, decydując się na 
'a.~czne (choć nieformalnej zerwanie 
z Kościołem ewangelicko-augsbur
skim, w którym wyrósł i z którym był 

związany całym swym życiem. Krok 
ta-<i · to podjęty przez znanego du
cro :mego w 49 roku życia wymagał 

-e adaodwagi cywilnej. A le odwagi 
Ka•o o•Ni Gryczowi nigdy nie brakowało 

::; :::zy•n .....,oże świadczyć Krzyż 

• c ecz..-1 en nadany mu za udział 
-:: - e ::;o ska-bolszewickiej 1920 r.). 

·.~--= ::.. :::qypomnieć jego odważ

-::_ -'*"2.;:; ocrości postawę w dniach 
--=-=sr- :: 81 ·:!.ęski. W pierwszych 

--::o -==s-·a A939 r. Rada Koście!-

-:: pa.c_- _-;:ec: "'skiej zwróciła s i ę do 
?::, :-;.: :.:.::::s:a~ącego w Krakowie 
:::.c.-:- -:-;:: -~ no!'.< Karola Grycza 
:: ::--:: -=-:.=::-e c::>Sadzenie stanowi-

~=-~ -: : .+c n~osta, gdyż 
·loS • :;- = ?""-:_ s . :S: urząd w 1932 r. 
:::::_ą =:=.-a: ::s:: . da·.·miczą 

=:- e -:::c ;:_:::c:_ .: :: x -::.c:: e,.., a i d e i 
:.ds· e;:;::; _-:a-e::::;-_ 0 o przyjęciu 
c ·res :r) ~ .. -a-_-· ~ .. <..G rycz stanął 
-a cze e "a<a.·.s ~~o z:JOl1.J ewange-
~--o-augs:>urs ..;~o. ? er,•.sze nabo

.:ensr-.·. o odDia :.--'! ·:: dniu 17 września 
• 939 '· ••. ~ roczr'cę swoich urodzin 

c~ .._ 'laoaśo z,., 1ązku Radzieckie
;~ ~a 0osKę .• \\' kazan·u swym 
-.s 2-1 c:: za,ą• oos~ ·:ę ooważną, 

::.::-::;:; ::::::.:-'2_ •, "a:cr'1·onych słowach 

krzepił strapionych, dodawał odwagi 
strwożonym, budził wiarę w przyszłość 
(J.Bienarzówna, K.Kubisz, ,,400 lat 
reformacji pod Wawel em ", wyd. 
Strażnica Ewangeliczna, Warszawa 
1958). Opisując to zdarzenie autorzy 
historii zboru krakowskiego stwierdza
ją: "Opatrzność sama tu czuwała i swą 
ręką kierowała, że żarliwy kaznodzieja 
mógł dzi ałać bez przeszkód przez 

ks. Karol 
Grycz
Śmiłowski 
(1885-
1959) 

blisko trzy miesiące." l jeszcze z tego 
samego źródła: "Ks.Karol Grycz 
odprawił swoje ostatnie nabożeństwo 
w Sylwestra (z 1939 na 1940 r.) i jego 
niezwykle mocne, krzepiące kazanie 
długo pozostało w pamięci zborowni
ków. Powrócił w zacisze prywatnego 
życia, jednakże późn iej musiał ucho
dzić z Krakowa przed Gestapo i szukał 
schronienia u przyjaciół na prowincji, 
spędzając resztę lat okupacyjnych 
w Ziemi Proszowickiej." 

Zebrani w dniu 9 listopada 194 7 r. 
członkowie Komitetu Parafialnego 
wyrazili mu uznanie jednomyśln i e 

stwierdzając: " ... swą patriotyczną 
postawą i rzetelną pracą w ciężkim 
okresie okupacji, dobrze zasłużył się 
zborowi. " Ten fragment życia K.Grycza 
świadomie uwypuKliłem. gclż dobrze 
charakteryzuje follT'a: ~e: ::::os;ad. 
Odwaga. rze:e "OŚĆ ~ ę:::: - ::x:::---o-

tyzm i pomimo doktrynalnych różnic -
lojalność wobec byłych współzwyznaw

ców, do których zawsze żywił głęboką 

sympatię. Polski ewangelicyzm darzył 
szczególnym sentymentem, choć już 
od wielu lat wyznawał liberalne poglą
dy religijne, a drogi jego i Kościoła 
augsburskiego rozeszły się bezpow
rotnie. Utrzymywał nadal żywy kontakt 
z przedstawicielami różnych wyznań, 
zwłaszcza z luteranami. 

W biografii pastorów ewangelickich 
(Eduard Kneifel, "Die Pastoren der 
Evangelischen Kirche in Polen") 
znajdujemy następującą charakterysty
kę K.Grycza: "Tragiczna postać
niespokojny duch - religijny bojownik, 
zupełnie od chrześcijaństwa kościelne
go się oddalił . " To trafna ocena. Tra
giczny rys tej postaci dopełnił tragizm 
niewspółmierny do poświęceń i efektów 
reformatorskich wysiłków K.Grycza. 
Zastanówmy się chwilę nad tym. 
Człowiek lubiany, szanowany 

i ceniony jako duszpasterz, nieżle 

sytuowany materialnie, postanawia 
w pełni swej zawodowej kańery ujawnić 
publicznie wolnomyślne poglądy religijne 
i realizować swe najskrytsze życiowe 
marzenie o odbudowie Kościoła Braci 
Polskich- Unitańan . W 1931 r. K.Grycz 
zrezygnował ze stanowiska kapelana 
WP i przeszedł na wcześniejszą emery
turę. Podejmuje wyzwanie, za które 
trzeba było zapłacić wysoką cenę. 

Działalność wydawnicza i promocja religii 
liberalnej pochłania zasoby jego całego 
oszczędnego życia, umiera omal 
w ubóstwie, otoczony garstką bliskich mu 
światopoglądowo i wyznaniowo ludzi. 
Ale nawet i oni po jego śmierci zawiedli. 

Czasy powojenne nie sprzyjały 
popularyzacji liberalnej myśli religijnej 
w naszym kraju. Polska politycznie 
wojnę przegrała dostając się w orbitę 
sowieckich wpływów. Totalitarne 
państwo siłą narzucało swą "ateistycz
ną religię zastępczą" jaką miał być 

"diamat" czyli dialektyczny materializm 
w dogmatycznej interpretacji leninow
sko-stalinowskiej . Nowy, ledwie 
kiełkujący ruch liberalno-rel igijny, 
po zdziesiątkowaniu swoich sympaty
ków przez wojenną machinę i Holo
caust, bez zaplecza finansowego, nie 
miał żadnych szans. Kurczył się, a po 
śmierci Karola Grycza w 1959 r., 
faktycznie załamał się organizacyjnie. 
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l<iEdy NAdcHodzi NOWE -.ysiĄClECiE 
"Wokół nas światy umierają i nowe światy się rodzą 
Wokół nas życie umiera i życie się rodzi 
Owoce dojrzewają na drzewach 
Korzenie cicho pracują w ciemnościach ziemi 
Nie bacząc na czas nowych liści, świeżych kwiatów, zielonych owoców. 

Zbliża się przełom" 

Khoren Arisian 

'ZA.cl:'fNAJĄC oo SAMYCH SIEBIE 

Obecnie wydajemy się żyć gdzieś 
pomiędzy utratą tradycyjnych wartości, 
pewników, a niepewnym, złudnym 
poczuciem nowych możliwości. Stan taki 
wydaje s i ę być najzupełniej uzasadniony, 

jeśli weżmiemy pod uwagę fakt, że 
żyjemy właśnie u schyłku dwudziestego 
wieku, który ostatnie sto lat kultury 
zachodniej naznaczył niepokojem 
i eksperymentem. 

Najbardziej może uderzającą cechą 
naszego wiekujestjego stopniowe 
świadome i lekkomyślne odcinanie się 
od korzeni. Proces ten zawdzięczamy 
z pewnością efektownym dokonaniom 
naukowo-technologicznym, które 
osiągnęły swoiste, jak dotychczas, 

apogeum. W konsekwencji, zasypywa
ni ogromem słów, szukamy rozpaczli
wie końca. Podczas gdy coraz więcej 
informacji staje się łatwo dostępnych, 
musimy zmierzyć się ze znacznym 
kryzysem wiedzy, a co za tym idzie -
mądrości. Trudno uzyskać dzisiaj 
spójność komunikacji: jeś li pierwsze 
półwiecze było czasem propagandy, 
obecnie mamy do czynienia z narodzi
nami pierwszego w historii świata 
społeczeństwa globalnej informacji. 
Nic więc dziwnego, że kultura Zachodu 
trwa w przedłużającym się duchowym 
kryzysie przynajmniej od 1914 roku, 
który stanowi bardzo wyraźny punkt 
zwrotny w podejściu do przeszłości. 

Jeśli Reformacja początkowo zdruzgo
tała duchowąjedność Zachodu tworzoną 
i podtrzymywaną przez autorytatywny 
Kościół katolicki, o tyle l wojna światowa 
zadała śmiertelny cios pozostalościom 
duchowej samoświadomości. To była 
katastrofa, spod której się w pełn i nie 
podnieśliśmy. Zanim nie dostrzeżemy i nie 
zaakceptujemy tej prawdy psychologicz
nej, nie pojawi się nowa duchowa synteza 
na nadchodzące tysiąclecie. Przecież to 
właśnie l wojna światowa umożliwiła 
rozwój nazizmu, dojście Hitlera do władzy, 

holocaust i powstanie niektórych 
z dzisiejszych odłamów faszyzmu. 
Jednym słowem, nie można nie zauwa
żać, że spuścizna wojny 1914-1918 
jest obecna w naszym współczesnym 
życiu, chociażby ze względu na użyte 
wtedy po raz pierwszy i używane do dziś 
miny lądowe czy broń chemiczną 

Przed sobą mamy zadanie wynikające 

z czasu, w którym przyszło nam żyć. 
Musimy być częścią "zbliżającego się 
przełomu". W przeciwnym razie oderwa
ni od własnej przeszłości, będziemy 

odsunięci od formowania przyszłości . 

Precyzując można powołać się na słowa 
Theodore'a Zeldina z Uniwersytetu 
Oksfordzkiego pochodzące z jego 
zadziwiającej pracy ",ntymna historia 
ludzkości" ("An lntimate History of 
Humanity"): "Aby mieć nową wizję 
przyszłości, należy zawsze mieć 

najpierw nową wizję przeszłości". 

Bo przeszłość żyje w teraźniejszości 
zawsze w formie zmodyfikowanej, 

ucharakteryzowanej. Przeszłość 
bowiem nie jest zdeterminowana. 
Podobnie zresztąjak teraźniejszość. 

Albert Einstein miał rację mówiąc 
niedługo po l wojnie światowej, że zanim 
destrukcyjne dzieła naszych rąk zostawią 
nas w tyle i zaczną żyć swoim życiem, 
musimy zgromadzić niezbędne zapasy, 
po to byśmy poprzez nowy sposób 
myślenia umieli stworzyć nową globalną 
moralność. Innymi słowy, musimy 
zadbać o naszą przyszłość, a tego 
w żadnym okresie nie można zrobić 
bez zadbania o to, co poprzedzało 
naszą obecną sytuację. 

Zrywając tak zdecydowanie ze swoją 
przeszłością, XX wiek będący ostatnią 
fazą współczesności, która zaczęła się 
około 1700 roku, wykazał pewien 
nihilizm, który nieświadomie wrócił do 
nas teraz. Przez te dwieście do trzystu 
lat "współczesności", my ludzie rado
śnie zastąpiliśmy mechanicznymi 
ocenami nasze przed-współczesne 
kryteria naturalnej świadomości. 
Stopniowo zastępowaliśmy logiką, 
matematyką i przede wszystkim 
technologią nasze zmysły, zdolności, 
a przede wszystkim rozsądek. 
Przekonaliśmy się , że zmysły są 

zwodnicze, człowiek zaś zawodny. Po co 
liczyć w pamięci, jeśl i są kalkulatory? 
Nieświadomie przekazujemy tę utratę 
wiary w nasze wrodzone zdolności 
następnym pokoleniom. Oczywiście 
dramatyczne zatonięcie Titanica w 1912, 
po zderzeniu ze zwykłą górą lodową, 
stanowiło szok dla ludzi ślepo i bezkry
tycznie wielbiących postęp i technologię, 
ale nie zniechęciło ich to do okazywania 
pełni ufności maszynom a nie człowieko
wi. Dzisiaj stajemy się coraz bardziej 
wyznawcami komputerów i Internetu. 

Niektórzy poniewczasie zorientowali 
się, dokąd wiedzie obrana przez nas 
droga. Stąd popularny ostatnio "powrót 
do żródeł", rosnące zainteresowanie 
ziołolecznictwem czy starożytnymi 
technikami medycznymi np. akupunkturą. 
Dużo z tego zainteresowania można 
właśnie przypisać reakcyjnemu naturali
zmowi. W XIX wieku, przypomnijmy 
sobie, ludzie miel i bezpośredni kontakt 
ze zwierzętami i naturą. Dzisiaj żyjemy 
w zurbanizowanym społeczeństwie w 
pełnej izolacji od środowiska. Z tego 
powodu warto przypomnieć Ralpha 
Emersona (1802-1832), który był zarów
no klasycznym natural istą, jak i wielbicie
lem i propagatorem dokonującego się 
na jego oczach przełomu w technice. 
Emerson był w stanie utrzymać duchową 
równowagę V! gwałtownie zeświecczają-
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ORZ)IĆ NOWĄ wizjĘ pRZyszłości 
::E ::OS ~nscendental ną 

- :.-=~:r- ~.,....era ną człowieka. 

~-~-• .::. od natury w XX wieku 
~~s~ ~~em, a wyobcowanie
---;::,: "E:"e : porywającą błyskotl iwo

~::<:_ =-·s =euiniego "Słodkie życiu"
s:a.:o się nieodłączną częścią współ
czesnego oddzielenia ludzkości od 
bezpoś redniego doświadczania 

natury. Oczywiście to tylko niewielki 
· :::;~ent naszej rzeczywistości. Aby 
:;-- :c-zyć się z nadchodzącym milenium, 
-aez.ałoby, moim zdaniem, przyjrzeć się 
-:-:;c :::okładniej tym dziedzinom, których 
-:.:-.•.-r;_ ,•,ywiera znaczący wpływ na 
-.,s.,ą ś.'.'iadomość. 

e.•.rielu pokoleniom dane było 
:: -::cżyv1ać jednocześnie koniec wieku 
:xx:zątek nowego milenium. Przez 

:;s-.atnie ćwierć wieku, byliśmy świadkami 

.·,'e..., wybuchów apokaliptycznej paniki 
;erroru, chociaż z drugiej strony nic to 

.,owego w historii powszechnej, 
a w historii Stanów Zjednoczonych 
•.•• szczególności. Kiedy baptystyczny 
~<aznodzieja angl ikański William Miller 
przepowiedział koniec świata na 1843 
i on nie nastąpił, po prostu go ,.przełożył" 
na następny rok. Chociaż koniec świata 

nie nadszedł zgodnie z proroctwem, nie 
powstrzymało to następnych spekulacji -
nierzadko komicznych i wykrętnych jak 
np. twierdzenie, że koniec świata już 
nadszedł, my jednak nie jesteśmy na tyle 
wrażliwi, by to odczuć. 

Milenijny zapał wyrasta w dużej 
mierze z chrześcijaństwa, które jako 
r-eligia eschatologiczna całą przy
szłość podporządkowuje eschalonowi 
::r1 ~ońcu czasu, kiedy Chrystus 
::xllr.'Óci w g lorii i zapoczątkuje tysiąc
:c: rządów światła i sprawiedliwości. 
_st::..-:: e"'e nieba na ziemi poprzedza
-: -z ::Jf: apokaliptyczną burzą, pod
::::a5 ·~-ej szatan zostanie pokonany 
· = - -:l.· a:1y. Taka jest doktryna 

-= .ą:::a :J ::-.... gim adwencie, za którą 
::c .acz.a_ s ę niektóre fundamentali
;;:;r:::::::e ·::ola crrześcijańskie . 

-:::~ sce...,a...;uszy re ligijnych końca 
s a :.z ::: =.='j ~. oo 11 wojnie światowej 

s ·~· :; =-:;e':'. przepowiednie 
::a::::ę-. s -ę :.o ::::::...ceniu bomb atomo
·,•.·1~ -a - --::s:::~ę agasaki. Według 

_e:: - ::::-' ·::.- ec ś.'lia:a ma przyjść 
;; 12~ - e ec ·ug innych nastąpi 
~a;x- e sioi)f'·o-.·.o. Niektóre teorie za 
OJ'-"'.: ••• 1~ o:zyjmują efekt cieplarnia
ny· są ;a. ·s '\Lóre zagłady upatrują 
w wojnie o surov,ce naturalne (istotnie 
jesteśmy na dobrej drodze, aby ogołocić 

planetę z większości nieodnawialnych 
źródeł energii). Jeszcze inni prorokują 

koniec nadchodzący z niewielkiej, 
o wymiarach średniej walizki, bomby 
atomowej znajdującej się w rękach 
terrorystów, którzy mogą ją uruchomić 

w ciągu pół godziny. W związku ze 
startem rakiety NASA napędzanej 
plutonem pojawiły się obawy, 
że eksploduje ona zanim opuści 
ziemską orbitę, nieodwracalnie zatru
wając cały Przylądek Canaveral, 
a może większość Florydy śmierciono
śnymi chemikaliami. 

Jeśli nie zgładzi nas apokalipsa 
atomowa jesteśmy skazani, jak głoszą 
niektórzy na długofalowe skutki przelud
nienia. W 1798 roku Thomas Malthus 
przepowiedział, że jeśli populacja rośnie 
szybciej, niż rosną ludzkie możliwości 
produkcji i rozdzielania jedzenia dopro
wadzi to do wybuchu dramatycznego 
konfliktu. Rzeczywi ście istnieje - zgodnie 
z pesymistycznymi wizjami- zagrożenie, 

że całe społeczeństwa kierując się 

potrzebami. których nie będą mogły 

zaspokoić zaczną wędrówkę na północ, 

powodując bezprecedensową konfron
tację bogatej Północy z biednym 
Południem. 

Aby złagodzić lub zażegnać spełn ienie 

takiej apokaliptycznej wizji relacje 
międzyludzkie muszą ulec znacznym 
przeobrażeniom . 

Wszyscy jesteśmy spokrewnieni; n ie 
tylko się nawzajem potrzebujemy, ale 
także jesteśmy nierozerwalnie związani 
naszym genetycznym rodowodem oraz 
równymi prawami członków tego 
samego gatunku. Ludzkość to nie jest 
elitarny klub. To wielka p lanetarna 
rodzina. Nikt nie ma wrodzonego prawa 

do narażenia albo wykiuczenia kogoś ze 
wspólnoty. Bo poza nią człowiek nie ma 
dokąd pójść. Ta olbrzymia rodzina stoi 
teraz u progu XXI wieku, a tym samym 
na początku nowego milenium. 
Słuchając zawziętych sporów na temat 

nadejścia nowej ery, możemy dojść do 
wniosku, że czekają nas dwa największe 
sylwestry: 31 grudnia 1999 i 31 grudnia 
2000. Moim zdaniem trzecie milenium 
zacznie się 1 stycznia 2001. Jeszcze 
większe spory towarzyszą ustalaniu 
dokładnego czasu, kiedy po raz pierwszy 
na ziemię padną promienie nowomilenij
nego słońca. Ale najżywiej dyskutowa
nym tematem, ze względu na poważne 
konsekwencje i olbrzymie koszty, jest 
proces zmuszenia komputerów, aby 
dwucyfrową notację roku ,.00" odczytywa
ły jako 2000, a nie 1900. 

Przyszło nam żyć w doprawdy niebez
piecznym świecie, w którym głos turkaw
ki bardzo często zagłuszają strzały 
z karabinu i wybuchy eksplodujących 

bomb. Ta sytuacja powinna prowoko
wać do przemyśleń nad tragicznymi 
wydarzeniami XX wieku - od l wojny 
światowej do dżisiaj. Przecież część 
z nas żyje często w dostatku a jednocze
śnie w czasach pozbawionych duchowo
ści . Sytuacja ludzkości nigdy nie przypomi
nała beztroskiego pikniku i nigdy nie 
będzie. Ale to my wprowadziliśmy ludzkość 
w to położenie, zatem w naszej mocy jest 
je zmienić. Nasze możliwości są właściwie 

nieograniczone. Ponieważ jestem przeko
nany, że jest to nasz obowiązek, chciałbym 

powiedzieć, jak ja patrzę na świat i na 
nasze w nim miejsce przez pryzmat 
humanizmu religijnego. 
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DROGA HUMANIZMU 

To chyba Cyceron powiedział, 
że wszyscy mądrzy ludzie wyznają tę 
samą religię, chociaż o tym nie mówią. 
Najbystrzejszy ze wszystkich założycieli 

Republiki Amerykańskiej , Benjarnin 
Franklin na pewno zgodziłby się z tym 
tajemniczym stwierdzeniem. Bo przekazu
je ono prostą prawdę - czasami przyzna
wanie się publicznie do swoich wątpl iwo

ści dotyczących wiary w tradycyjne 
dogmaty jest trochę niebezpieczne. 

Prezydentami Ameryki bywali deiści, 

z pewnością był nim Jefferson. Nato
miast Lincoln, jestem o tym przekonany, 
był ateistą. Franklin miał wszystkie cechy 
wyznawcy etycznego kulturoznawcy. 
Wszyscy trzej jednakże nie omijali słowa 
"Bóg" w swoich wystąpieniach, jeśli tylko 
mogło ono przybl iżyć cele, które chcieli 
osiągnąć. Nie kusili się jednak 
o tłumaczenie znaczenia słowa .,Bóg" 
-żyli przecież w przeszczepionej na 
grunt amerykański europejskiej 
kulturze pełnej teologicznych wy
znaczników, a oni woleli zawsze 
działać niż wdawać się w bezowocne 
teologiczne dysputy. 

Humanistyczna wrażliwość w naszych 
czasach nie ma nic wspólnego z języ
kiem religii. Jak powiedział filozof grecki 
Protagoras: my ludzie chcąc nie chcąc 

jesteśmy miarą wszech rzeczy. Nawet 
jeśl i mienimy się konserwatystami albo 
zapalonymi teistami, nie możemy mówić 
o Bogu, nie włączając w naszą wypo
wiedź samych siebie. Osobiście mam 
dosyć semantycznej rozwiązłości, 
niezależnie czy mowa o religii czy nie. 
Nie wierzę w tak zwany "łagodny huma
nizm", który zbyt łatwo rezygnuje 
z własnych racji lub oddala na margines 
życia pod wpływem najmniejszych nawet 
oznak sprzeciw otoczenia. Ale nie wierzę 
także w humanizm ortodoksyjny. Wyzna
ję humanizm myślenia sercem 
i odczuwania rozumem . Aż nazbyt 
często w przeszłości, zwłaszcza przy 
zaangażowaniu uniwersyteckiego 
akademizmu, mieszano się do humani
stycznego liberalizmu odzierając go 
z emocjonalnych niuansów na korzyść 
zimnej dominacf rozumu. N;eoroporcjo-

nalna emfaza abstrakcyjnego rozumu nie 
ma więcej sensu niż fetyszyzm emocji. 
We właściwym humanizmie równie 
eksponowane miejsca muszą zajmować 
rozum i uczucia. Przecież jako ludzie 
staramy się być całością. 

Zdrowy, rozsądny humanizm sprze
ciwia się jakiemukolwiek bałwochwal

stwu i dlatego nie daje się łatwo 
wpasować w ograniczone ramy kultu. 
Kult bowiem sam w sobie zakłada 
uwielbienie i oddawanie czci jakiemuś 
obiektowi uznanemu za wartościowy • 
to może być siła nadprzyrodzona, 
wzniosła moralność czy ideał este
tyczny. Humanizm · tak, jak ja go 
widzę- nie patrzy w górę ani w dół, 
patrzy prosto przed siebie i uważnie 
dookoła. Jest z natury egalitarny, 
stanowi antytezę hierarchi i. Nie 
wymaga zamykania oczu, pochylania 
głowy ani zginania kolan. 

Istnieje problem czy Kościół jako 
instytucja ma jakąś realną więź z życiem 

wiernych. Spostrzeżenie jest proste: 
coraz więcej ludzi na Zachodzie obywa 
się bez religii, co nie oznacza, że nie 
zaspakajają w ogóle swoich ducho
wych potrzeb. 

Jakakolwiek fi lozofia uważająca się za 
prawdziwą musi wyjść poza indywidualne 
relacje z jednostkami i zająć się również 
poprawą bytu całej ludzkości Uakkolwiek 

nie za cenę jeszcze większego zniszcze
nia Ziemi). Religijny humanizm nie jest 
jednym ze zwykłych powierzchownych 
świeckich nurtów, które na ogól bez 
zastrzeżeń akceptują świat i to, co on 
oferuje, rzadko przeciwstawiając si ę 

kulturze czy polityce. 
Każda prawdziwa postawa religijna 

powinna być teoretycznie przygotowa
na do złamania w ekstremalnej sytu
acji zwykłych nakazów; prawdziwa 
religia w otwartymi ramionami wita 
analizy i krytyki, które mogą powodo
wać rozwój . Nie darmo dostojnicy 
francuskiego Kościoła katolickiego 
przeprosili za kolaborowanie z nazistow
skimi okupantami i za antysemickie 
działania polegające m.in. na pomaganiu 
w deportacji Żydów do obozów śmierci 
we Wschodniej Europie. Lepiej póź'1o 
niż wcale - rróglby ktoś oo:. ecz;es 
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Upadek moralny francuskiego kościola 
katolickiego nie ma, rzecz jasna, źródła 

w chrześcijaństwie, ale w tych, którzy 
deklarowali więcej niż wdrażali w życie. 

Aby podsumować moją definicję 

humanizmu religijnego i jego postulatu 
świętości w świeckości, pozwólcie mi 
krótko nawiązać do opublikowanej w 
jednym z numerów "New York Times'a" 
recenzj i o nowej książce "Mądrość ciała" 
("The Wisdom of the Body") napisanej 
przez Sherwina B. Nulanda, uznanego 
chirurga z Uniwersytetu Yale, a jedno
cześnie bioetyka. Zgodnie z opinią 
jednego z recenzentów "u Nulanda 
namiastką duchowej pobożności jest 
respekt, zaduma nad tajemnicą ludzkie
go ducha i zadziwiającą ekonomią 

fizjolog ii ... rezultatem jest książka 
świecka, a zarazem podnosząca na 
duchu". Inny recenzent pisze "tym, 
co czyni wizję autora nieodpartąjest 
podwójna perspektywa, z jakiej ocenia 
on świat, jako znany lekarz, a zarazem 
humanista". Owo "podnoszenie na 
duchu" może być potraktowane jako 
próba podkreślenia uniwersalistyczne
go wymiaru .,bycia człowiekiem". 
Współczesny humanizm wyrósł z 

wieku oświecenia, ale jako jedyny 
"wielkiej piątki" religii nie jest absoluty
styczny ani autorytarny. Hebrajski nakaz: 
nie będziesz miał Bogów cudzych obok 
Jahwe, zostało powtórzone przez 
chrześcijańskiego Jehowę i islamski 
radykalny monoteizm: nie ma boga prócz 
Allacha. Te trzy religie narodziły się na 
pustyni, a wykarmil je fanatyzm. 

Marksizm, który przemienił się w 
totalitarny komunizm, był i jest absolu
tystyczną, świecką religią pod płasz
czykiem politycznej ideologii. Tym, 
co komunizm próbowal zabijać pod 
pozorem osiagania równości społecznej 

(przeciwstawionej wolności jednostki) 
była prywatność i życie wewnętrzne , 

co tak prawdziwie odmalawal Boris 
Pasternak w "Doktorze Żywago". Dla 
komunizmu wszystko bylo zewnętrzne, 
materialne, polityczne, ojczyźniane, 

nawet jego początkowy idealizm był 
poczęty w przymusie. 

Po co więc były chrześcijańskie 
wyprawy krzyżowe, katolicka inkwizycja 
albo zamachy islamskich ekstremistów? 
Były odpowiedzią na chęć kontrol i, 
przymusu, dominacji, zemsty. 

Natomiast humanizm jest swobodnie 
wnioskującą religią otwartego umysłu 
oświecenia .' Humaniści mogą być 

kłótliwi czasami, ale nie ma nigdzie 
danych o masakrach popełnianych 
w imię ich p rzekonań . 

Generalnie jednak religie mają 
większą s iłę pozytywną niż negatyw
ną. Założycie le nowych religii mieli 
jas ną wizję treści, które chcieli przeka
zać swoim ootencjalnym wyznawcom, 
dotyczące "C łtego ideału, bogactwa 



' · ł (U · ł4 ) 

-::.::j~=s-·a dotychcza-
--:osci niemateriaf-

. e<i stanowiły 
~ ::e::: ... szności, brakowi 

~=-==.;; 

--=s:;-:::-;."., .'lieku, a co za tym idzie 
~~--.~ mi.enium, wielkie religie 

~ e:.:. co potwierdzają liczne dane, 
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edługo przed swoją śmiercią, 
23 stopada 1976, francuski powieściopi
sa-z eseista, minister kuftury w gabine
::e de Gaulle'a, Andre Malraux, przepo-
. edział , że "albo XXI wiek będzie 

religijny, albo w ogóle go nie będzie". 
'.'ożna się zastanawiać, co miał na 
..... ,śl i. Blisko końca swojego życia 
'.'alraux stwierdził, że sztuka stała się 
..rniwersalnym językiem późnego moderni
zmu i głęboki dla niej podziw mógłby 
służyć jako podstawa nowego humani· 
zmu. Sztuka ma wydźwięk uniwersalny, 
co do tego nie ma wątpliwości, ale to, że 

może służyć ona za podstawę masowego 
ruchu jest raczej nieprawdopodobne. 

ŚMIERć KsiĘżNICZKI 
Federico Fellini, bezkompromisowy 

moral ista, podobnie jak T.S.Eiiot, był 
przekonany, że zachodnia cywilizacja jest 
olbrzymią duchową ziemią jałową. 

W swych filmach portretuje kilka dróg, 
którymi dekadencja - która zazwyczaj 
składa się z nietypowej mieszanki 
nadmiernego samo-pobłażania i podnie
cenia, moralnego otępienia, zafascyno
wania dziwną zmysłowością, fałszem 
i wymyślnością- może całkowicie tłumić 
ludzkie uczucia, a co z tego wynika, 
również poczucie rzeczywistości. 

Dekadencja, którą przewidział Fellini, 
manifestuje się najdobitniej w perwersyj
nym postmodernistycznym tańcu godo
wym tak zwanych "p ięknych ludzi" 
· profesjonalnych obserwatorów. Pierw
szymi są gwiazdy, dopiero później 
dziennikarze i paparazzi, polujący jak 
drapieżniki i to nie tylko na schadzki 
i rozejścia sławnych i bogatych, ale także 
na budzące litość codzienne ludzkie 
tragedie, chaos, ból, destrukcję . Ten typ 
siadomości proponuje dzisiaj dziennikar
stwo jako rodzaj popularnej rozrywki. 

.Słodkie życie" było niesamowitym 
z-:;iastunem śmierci księżniczki Diany 
:. .vypadku samochodowym 31 sierpnia 
· gg- ·oku zaś powszechna publiczna 
ż.ałoba okazała się zjaw iskiem bezpre
cedensowym ' e~'"' '"' lO-a::, +a :>e ~a 

teatralność pogrzebu księżnej Diany, 
który oglądało ponad miliard żałobników 
na całym świecie. Zobaczyliśmy ducho
we ubóstwo kultu sławy jako substytut 
prawdziwej religii. 

Od dziesięcioleci ludzie widują Elvisa 
Presleya, niewątpliwie zaczną wkrótce 
oglądać cudowne nawiedzenia Diany. 
Dziś produkujemy bogów i boginie 
z całkowicie niedoskonałych, wątłych 
śmiertelników. Wiele kobiet identyfikowa
ło się z Dianą i jej poszukiwaniem 
elegancji, osobistego znaczenia oraz 
przeżywało odrzucenie ją przez otocze
nie. Jeśli "świat jest teatrem, aktorami 
ludzie" jak postrzegał Szekspir naszą 
ludzką komedię, to jaką szansę ma 
rzeczywistość? Czy jest jeszcze coś 
prawdziwego, czy musimy zadawalać 
się postmodernistycznymi pozorami 
zamiast ziarnistej istoty rzeczywisto
ści? Aktualna rzeczywistość, trzeba to 
powiedzieć, jest tlenem życia, wirtualna 
rzeczywistość jest znieczuleniem. 

Fenomen księżnej Di pozwala uzmy
słowić sobie, że w naszych przeindywidu
alizowanych i zbyt subiektywnych czasach 
rozpatrujemy nasze perspektywy 
i problemy oraz świat w ogóle, raczej 
w kategoriach terapeutycznych niż 
moralnych, dlaczego nie w obu naraz? 
Dlaczego nie potrafimy sobie radzić 
i pokonywać tego, co nas nęka? Żeby 
tego dokonać trzeba odkryć i stać się 
samemu skrajnym przykładem autentycznej 
moralności. To nam daje siłę charakteru. 

Ciągle największy nacisk kładziemy 
na tolerancję, która wszystko usprawie· 
dliwia. Prawdopodobnie ta tendencja 
wyjaśnia dlaczego akceptujemy niecywili
zowane zachowania. Dzisiaj źle jest 
postrzegane bycie krytycznym, wszak 
wszyscy jesteśmy ludźmi. Moim zdaniem 
prawda jest często pierwszą ofiarą w życiu 
Ameryki od prawie pół wieku, ponieważ 
moralność społeczeństwa się załamała. 

Pomimo namiastki jak i prawdziwej 
religijności faktem jest, że w społeczeń
stwie pozbawionym duchowości, w którym 
zasady stają się nużące albo abstrakcyjne, 
moralna jasność nie ma szans, podobnie 
jak poczucie tego, co w życiu człowieka 
jest najważniejsze. Publicysta Newsweek'a 
Jonathan Alter podsumowuje dylemat 
moralny naszych czasów tymi słowami: 
"To świat, w którym "komunikacja" 
jest ważniejsza od treści komunikatu, 
gdzie słowa są mylnie brane za czyny, 
a pozory za osiągnięcia" . 

Nie wierzę, że cokolwiek służy nam 
bardziej efektywnie niż stosowanie się 
sztywnych norm moralnych, służą
cych m.in. do odróżniania dobra od 
zła, prawdy od fałszu oraz do osią· 

gnięcia stanu zgodności z naszymi 
najgłębszymi moralnymi nakazami. 
Moralna filozofia stanowi kręgosłup 
humanistycznej w iary. Podtrzymuje 
nas ;eśli istn:e;e rJ"Z'J o słabości 
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i uodparnia nas przeciwko nie mającym 
znaczenia intelektualnym rozważaniom. 
Etyka wiąże nas razem, pozwala nam 
wzrastać w miłości, co musi oznaczać 
także posiadanie miłości i szacunku do 
samego siebie. Mówiąc prosto: historia 
rozwoju człowieka wskazuje, że 
moralność poprzedza duchowość, 
a nie odwrotnie. 

KuLTURA PlENIĄDZA, POTĘGA 

STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

Stany Zjednoczone są potęgą świato

wą w dziedzinie finansów i pozostaną nią 

na progu XXI wieku, podobnie jak będą 
nadal mil itarnym i politycznym arbitrem. 
Już wkrótce jednak pojawią się siły 
konkurencyjne opierające się hegemonii 
Stanów Zjednoczonych. W XXI wieku nie 
będzie już ekskluzywnej hegemonii 
amerykańskiej: globalizacja przyniesie 
rozproszenie dóbr i sił. Najwcześniejsze 

wyzwania przyjdą ze strony Zachodniej 
Europy, tworzącej silny blok zjednoczony 
wspólną walutą oraz z Chin. Profesor 
Harvardu Samuel Hunlinglon przewiduje 
ostre konflikty pomiędzy islamem 
i społeczeństwami azjatyckimi z jednej 
strony, a z drugiej, pomiędzy tymi 
grupami i Zachodem. w tej chwili bogac
two USA czyni je niejako automatycznie 
potęgą finansową - jeśli jej rynek papie
ró: . .-. a "'iośao.·.ych się zai<rz!us g&::, 
e_ -:l :Je, s ·· e a::. a': C" e --e :-ę::ą ~a 
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zgagę. W 1996 wartość kapitałowa 

papierów wartościowych w Stanach 
przekroczyła produkt narodowy brutto. 
Wcześn iej zyski przedsiębiorstw 

pod niosły się o 80% w stosunku do roku 
1991. W 1982 magazyn Forbes opubl iko
wał l istę 400 najbogatszych ludzi - było 

na niej tylko 13 miliarderów, w 1996 -
135, w 1997 - 170. Wielu z tych magna
tów dorobiło się z dnia na dzień wdraża

jąc nowe technologie. 
Obok tych zaskakujących p rzeobrażeń 

rynku finansowego, istnieje wie le 
zatrważających zjawisk i faktów. 
Na przykład w Nowym Jorku istnieje 
dzisiaj więcej fabryk i zakładów wykorzy
stujących robotn ików n iż na przełomie 
wieków. 

Miejsce pracy stało się siedliskiem 
stresów i niepewności. Działa również 
kierująca, podświadoma, nienazwana 
siła, którą możemy określić jako 
impuls kalwiński: wybrani będą mieli 
najwięcej, większość będzie miała 

bardzo niewiele. Od rewolucj i przemy
słowej stawaliśmy się l udźmi coraz 
bardziej zdenerwowanymi, zestresowa
nymi, znerwicowanymi, roztrzęsionymi, 
ukształtowanymi w ten sposób przez 
kultu rę kapitalistyczną, której jesteśmy 
uczestnikami . 
Oczywiście istnieją konsekwencje 

takiego stanu rzeczy. Jaka istnieje 
relacja między tym, co dzieje się w 
miejscu pracy a tym, co dzieje się w 
społeczeństwie? Mnożą się artykuły 
i debaty na ten temat. Okazuje się, że 

relacje międzyludzkie są coraz gorsze. 
Niecywilizowane, niedbałe zachowanie 
nie jest rzadkie. W coraz większej i lości 

zakładów pracy zatrudniony pozbawiony 
jest prywatności - komputery, telefony, 
faksy uniemożliwiają prywatność i, 
paradoksalnie, utrudniają bezpośredni 
kontakt z drugim człowiekiem. 

Kto dba dzi ś o to, żeby było 
spraw iedliwie? Kto się troszczy 

o dobrobyt masy zatrudnionych albo 
ich standardy życiowe? Lepiej, bo 
taniej, zapłacić za nadgodziny najbar
dziej wydajnym wybrańcom, podczas 
gdy pracownika półetatowego pozba
wia się wszelkich dodatkowych 
świadczeń . Dążymy do ideału prze
pracowanego, super-wydajnego, 
wyspecjalizowanego społeczeństwa 
pozbawionego energii i współczucia, 
nastawionego raczej na konsumpcję 
niż na trwałe zainteresowania ku ltu
ralne . 

Czy to nazywał Jefferson "gon itwą za 
szczęściem"? Nie do końca . Sprzeczno
ścią moralną jest, że mówiąc o potrzebie 
zmiany społeczeństwa amerykańskiego 
(aby było ucieleśnieniem socjalnego 
szczęścia, o którym myślał Jefferson), 
robimy jednocześnie wszystko, aby tego 
ideału nigdy nie osiągnąć. lm bogatsi 
jesteśmy (co odnosi się do nie więcej 

niż 20 procent populacji), tym bardziej 
uciekamy do naszych izolowanych 
enklaw zapewniających dobrobyt 
i bezpieczeństwo, odosobnionych 
przez przyzwyczajenie do elektronicz
nych substytutów kontaktu, stajemy się 

na koniec oratorami, których mowa 
nie niesie ze sobążadnych treści ani 
przekazu. 

Cywilizacyjne i socjalne ruchy zaczyna
ły się od rozmowy pomiędzy różnymi 

ludźm i: rozmowy, która kreowała spo
łeczność zjednoczonych wspólnym 
celem. Wrodzona wartość i godność 
jednostki i zbiorowości stanowi 
kamień węgielny humanizmu i demo
kracji. W przytłaczająco materialistycz
nym środowisku takim jak amerykańskie, 

łatwo utożsamiać osobistą wartość z 
wysokością dochodu. "American dream" 
potęguje jeszcze tendencję do zapomi
nania o tym, co w życiu najważniejsze -
o wartości etycznej naszych relacji 
międzyludzkich. To też jest celem etyki 
religijnej. 
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PosTSCRIPTUM: OSIĄGNIĘCIE 

LuDZKIEJ NIEZALEżNości 

Victor Franki, były więzień obozu 
koncentracyjnego założył tzw. trzecią 

(po Freudzie i Adlerze) szkołę wiedeńskie, 

psychiatrii. Swoją teorię nazwał logotera
pią Zaprezentował ją w swojej słynnej 

pracy z 1946r. "Ludzkie szukanie znacze
nia" ("Man"s Search for Meaning"). Jego 
doświadczenia z nazistowskich obozów 
zagłady przekonały go, że determinacja 
i akceptacja własnej odpowiedzialnośc i za 
los to jedyne wyznaczniki tego, 
czy osiągniemy stan wystarczającej siły 

wewnętrznej 'do zachowania zdrowia 
psychicznego. Logoterapia skupia się na 
.,ja" moralnym , podczas gdy psychoterapia 
często posługuje się twierdzeniem, 
że cierpienie leży przeważnie poza nami, 
a co się z tym wiąże, jest niemożl iwe do 
kontro lowania. 

Franki stwierdza, że musimy wybrać 
sposób radzenia sobie z kłopotami. 

Jeśli nie dokonamy wyboru, uniemożli
wimy sobie przejęcie odpowiedzialności 

za nasz los, staniemy się defetystami 
jęczącymi nad własnym położeniem 
i przemienimy się w ofiary. Przez wolę 
i świadomość prowadzi jednak droga 
do stworzenia moralnej wytrwałości 
pozwalającej na posług iwanie się naszą 
godnością, nawet w takich miejscach 
jak Auschwitz. Przeszłość nigdy nie jest 
dla nas w pełni zamknięta. Możemy jej na 
powrót doświadczyć w wyobraźni i w ten 
sposób zmien ić jej siłę oddziaływania na 
nasze obecne życie . 

"Logos" to słowo, które odsyła nas do 
stoików. Zawiera ono konotacje przywodzą
ce na myśl źródło wszelkiej aktywności 
i tworzenia w kosmosie, moc ludzkiej 
duszy. Stąd przekonanie Frankla, że mamy 
siłę, aby chwycić wartość życia mniej lub 
bardziej racjonalnie. Innymi słowy: zależy 

to bardziej od nas niż od dziedziczności, 

przypadku czy środowiska. 
Chociaż potrafimy przezwyciężać ból, 

będziemy zawsze nosi ć go ze sobą; 
potrafimy przezwyciężyć strach, ale nie 
możemy go wyel iminować z naszego 
życia. Droga do zwycięstwa prowadzi 
poprzez zanurzenie w uczuciu, które 
nas ogarnia, całkowite jego doznan ie, 
zaznajomienie się z nim, a potem 
wykroczenie poza nie, chociaż pozosta
nie z nim w kontakcie. Do tego trzeba 
praktyki i odwagi. 

Koncepcja Frankla na temat indywiduali
zmu człowieka przystaje w pełni do teorii 
nonteistów czyli religijnych humanistów. 
I n teresujące, że założyciele Republiki 
Amerykańskiej mieli niemal identyczne 
poglądy na temat niezależności jednostki. 
Jednostka nie jest nieskończenie podatna 
na wptywy. Mamy wewnętrzny żyroskop 

odróżniający potencjał służący estetyczne. 
autokreacji, która pozwala na stanie się 
duchowymi wyznacznikami naszej his!or . 

Jeśli mamy ruszyć świat, musimy 
nauczyć s'ę ruszać samych siebie. 
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To o czym mówimy jest więc poczu
ciem własnej wartości, samoakcepta
cją, a owocem tego stanu jest wol
ność. Pamiętajmy, że odkrywszy, jak 
głęboko w każdym z nas znajduje się 
wpojona nam kultura, Freud moralista 
r:>e stracił z oczu indywidualnego 
odrębnego bytu. Każdy z nas jest 
j edyny, niezastąpiony, zdolny do niesa
mo.•,itych wysiłków, godny szacunku. 

KILKA BEZCEREMONIALNYCH 

l KILKA DOBROTLIWYCH UWAG 

1 Na całym świecie potęga ekonomicz 
na przyćmiewa potęgę polityczną; 

coraz więcej rządów staje się coraz 
mniejszym producentem PKB. Talent 
ludzki jest coraz częściej wykorzystywa
ny do robienia pieniędzy, globalna 
konkurencja staje się naprawdę ciężka. 
Moralne rozważania zajmują coraz mniej 
miejsca w ludzkich umysłach, zwłaszcza 
w umysłach tych, którzy powodują 
przyspieszający rozwój ekonomii świato
wej. Nic zaskakującego, że w tym 
kontekście ludzki umysł jawi się jako 
procesor danych - mózg. To bardzo 
pasuje do świata, w którym lingua franca 
stal się język internetu. 

2 Kongresmenowi Alanowi Greenspa 
nowi, który za pomocą uniesionej 

brwi lub samej wymowy powoduje 
natychmiastową euforię lub panikę na 
rynku światowym płaci się za bycie 
starym dobrym purytaninem, zrzędliwym 
i g rożącym paluszkiem. Ludzie stali się 
tępi od słuchania miarodajnego bębnie
nia pedantycznych gróźb dotyczących 
inflacji. To trochę bardziej niż oczywiste, 
że ekonomia amerykańska jest nastawio
na na wynagradzanie posiadaczy 
obligacji państwowych, których finanso
wa sila przebicia jest po prostu obez
władniająca. 

Jako humanista, uważam, że uwagi 
Greenspana są zbyt ślepo przyjmowane 
przez światowe wspólnoty finansowe. 
Stal się nagle figurą mityczną, a mitycz
"e :-gury zasługują na zdemaskowanie. 
~es orzewidywanie ekonomiczne jest 
-:L·a_ to bardzo nieprecyzyjną 

3 --=ła!Jckie społeczności przez 
- esr,cyjną charakterystykę swojej 

- ~ :- sa. c;Ji:o lepiej dostrojeni do 
:er..:: ::O:. -.a;> lalistycznych niż społe
:ze-s.-.. a ...,uzulmańskie. Azjatyckie 
::a-s:-.~a mają religijną spuściznę 

'<!_czając w to Indie - miejsce konfron
::.::~ ::scnodu z Zachodem), ale to od 
:- s\ eckości zal eży globalna gospodar
= ' ..:Zu"Tlańskie wspólnoty natomiast 

t::· e .a· '1:'1 czy Arabia Saudyjska są 
:v::::.•.ia::"l3,a_co ·e 'gijne. No właśnie, 
a• :::le ~a.a. ~. :J e onom''? Importowa
-a =a::-x--a :ec:--:: os a s ..=a_:a co 

naftowej w połączona z średniowiecz
nym systemem wartości. 
Islam jest liczącą się światową potęgą -
z miliardem wyznawców a jednocześnie 
przejawiającą tendencje do religijnego 
i politycznego fanatyzmu. Na przykład 
w Algierii fundamentaliści islamscy 
utożsamiając zabójstwa ze świętymi 
zadaniami i celami swej wiary. Ciągnąca 
się w nieskończoność spirala wzajemnej 
przemocy na Bliskim Wschodzie ilustruje 
pustynny fanatyzm, z którego powstały 
judaizm, chrześcijaństwo i islam. 

4 Nie wierzę, że którakolwiek z tych 
tzw. wielkich religii przyczyni się 

znacząco do nowej syntezy świętości 
i świeckości, ponieważ skupiają się 
głównie na przywoływaniu przeszłości. 
Nie większa jest moja nadzieja 
w przypadku zorganizowanych liberalnych 
religii. Starają się one bowiem być ciche 
i przystosowują się do świeckiej kultury, 
z której wyrosły; szukają poważania raczej 
niż znaczenia, a w konsekwencji ofiaro
wują małą silę etyczną i niewielką 
odwagę w praktykowaniu humanizmu. 

5 Jeśl i chodzi o czysto humanistyczne 
grupy, są one przeważnie nieefek

tywne organizacyjnie, nawet jeśl i poten
cjalnie ich założenia są dobre. Czysto 
świecka ideologia humanistyczna, 
chociaż użyteczna jako projektor 
XX wiecznych paranormalnych i nienau
kowych twierdzeń, jest niewystarczająca 
intelektualnie z powodu swojego obse
syjnego nawyku odrzucania religijnego 
poszukiwania. Religia stanowi empirycz
ny fakt i emocjonalną potrzebę czy tego 
chcemy czy nie. Jest realna, więc nie 
można jej nonszalancko usunąć 
z powodu jej mniej pożądanych aspektów. 

6 Prawdziwą religiąjest ta, która 
pozostaje w kontakcie z ludźmi 

rzeczywistymi, a nie z takimi, jakimi 
powinni oni być; prawdziwa religia 
pozostaje w ścisłym związku z rzeczywi
stością. To, co nazywamy prawdąjest 
oczywiście przybliżonym subiektywnym 
wrażeniem. Kwintesencją religii tak 
zdefiniowanej jest zdecydowany nacisk 
na etykę. Każda z wymienionych wcze-
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śniej religii zmaga się teraz z zasadni
czym problemem podtrzymywania 
tradycji w świecie całkowicie innym od 
tego, w którym te tradycje powstały. 

Współczesność opiera się głównie na 
świeckości, nauce i wartościach względ

nych. Konserwatywne lub zachowawcze 
odłamy tradycyjnych religii żądają 
zaadoptowania współczesnej techniki, 
maszyn, broni, ale odrzucają jednocze

śn ie świecki system wartości. Rezulta
tem jest schizofrenia, kiedy wyznawca 
wiedzie nowoczesne życie, ale w tym 
samym czasie zagorzale próbuje obrócić 
wstecz wskazówki teologicznego 
i politycznego zegara. 

Religie liberalne takie jak Unitarianizm 
i uniwersalizm czy zreformowany judaizm 
idą w kierunku drugiej skrajności próbu
jąc zharmonizować swoje poglądy 
z wiodącym , czysto świeckim podejściem 
dożycia. 

* 
Jeśl i ultra-konserwatyści stawiają sobie 

za cel życie w dzisiejszym świecie, ale 
z wczorajszą religią i polityką, to liberalo
wie zazwyczaj po prostu przystosowują się 
do panujących wzorców kulturalnych 
i norm obyczajowych. Prawdziwa relig ia to 
radykalna religia; świadoma historii, 
współczesna w poglądach , nie u legająca 

modom. Pozostaje w kontakcie z ludźmi 
i rzeczywistością. W sercu religijnego 
humanizmu wyhodowanego na warto
ściach i praktykach etosu demokratyczne
go leży nacisk na etykę, która pozwala na 
kształtowanie charakteru każdej jednostki 
i wzbogaca struktury wzajemnego wspar
cia, co czyni ludzką wspólnotę społeczeń

stwem zdrowym, z możliwymi do osiągnię
cia celami. Taka religia pozwala ci myśleć 
i wierzyć tak, jak czujesz. Zachęca Cię do 
pozostania całością, na ile to tylko możli
we. Na tym etapie jesteś gotowy do 
zmierzenia się ze światem i wykreowania 
rzeczywistej zmiany sytuacji poprzez 
rozwin ięcie nowej wizji przeszłości po to, 
by stworzyć nową wizję przyszłości. 

Tłumaczenie Kinga Kac 

ks. Khoren Arisian jest emerytowanym 
duchownym Kościoła Unitariańskiego w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej 
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Na unitariańskiej drodze -
Cezariusz Kazańczuk 

Dokończenie z poprzedniego numeru. 

l Uniwersalizm 
konfesyjny 

Uniwersaliści amerykańscy nie 
zgadzając się z religijnymi poglądami 
o predestynacji odrzucali ideę wiecznej 
kary i nauczali, że dzięki milosierdziu 
Boskiemu wszyscy ludzie zostaną 
zbawieni. 

Kościół uniwersalistyczny w Ameryce 
powstal na terenie Nowej Anglii na 
drodze działalności religijnej Johna 
Murraya (1741-1815) i Hosea Baliowa 
(1771-1852), rozszerzając swoją 
działalność na całe Stany Zjednoczone 
i Kanadę. Wobec zbliżenia ideowo -
doktrynalnego w roku 1961 doszło do 
połączenia Kościołów unitariańskiego 

z uniwersalistycznym. 
Ewolucja współczesnej myśli unita

riańskiej nie tylko wchłonęła poglądy 
amerykańskich uniwersalistów, ale 
poszła zdecydowanie dalej wzbogaca
jąc unitarianizm również elementami 
niechrześcijańskich religii. 

Unitarianie wyzbyli się zresztą prozeli
tyzmu, który w zasadzie był im zawsze 
obcy, uznając, że do prawdy wiedzie 
wiele dróg. Nie należy więc "nawracać" 
np. Azjatów, choćby nawet na unitariań
skie chrześcijaństwo, bowiem mają oni 
swoją drogę, swoją bogatą i bardziej 
odpowiadającą ich mentalności kulturę 
religijną. Należy natomiast szukać wśród 
nich ludzi podobnie myślących, otwar
tych na wartości innych kultur, nie 
zasklepiających się we własnej tradycji 
i wierzeniach. Z tymi właśnie ludźmi 

różnych religii, ras trzeba działać 
dla dobra wspólnego. 

l Parlament Religii czyli droga 
do uniwersalizmu 

Istotnym czynnikiem wpływającym 
na ukierunkowanie współczesnego 
unitarianizmu był fakt dostrzeżenia 
przez unitarian i uniwersalistów znacze
nia innych religii dla rozwoju duchowego 
ludzkości. Przekraczając ramy chrześci
jaństwa nadali oni wyznawanej przez 
siebie religii charakter bardziej uniwer
salistyczny. 
Zbliżenie z przedstawicielami innych 

światowych religii nastąpiło jesienią 
1893 r. na zwołanym w Chicago (USA) 
pierwszym Parlamencie Religii. 
Bodźcem zwołania takiego parlamen

tu była światowa wystawa zorganizowa
na w 400-lecie wylądowania flotylli 

Krzysztofa Kolumba na karaibskiej l Unitariański 
wyspie San Salvador. Wystawa cieszyła uniwersalizm 
się olbrzymim powodzeniem. Zjechały 
tłumy przybyszów z różnych stron 
świata. Była to wyjątkowa okazja do 
spotkania również przedstawicieli 
różnych religii oraz dla zastanowienia 
się nad rolą religii w zmaterializowa
nym, hedonistycznym świecie. 
Aktywną rolę w zwołaniu Parlamentu 

Religii odegrali unitarianie i uniwersali
ści, których wspierały inne denominacje 
chrześcijańskie (kongregacjonaliści, 
prezbiterianie), ponadto przedstawiciele 
grup niechrześcijańskich np. reformo
wani judaiści, hinduiści, buddyści, 
swendeborgianie, bahaici a także 
zorganizowani w 1875 r. przez Helenę 
Blawacką wyznawcy teozofii. 
Był to praktycznie pierwszy szerszy 

kontakt Amerykanów z hinduizmem 
i buddyzmem zen. Szczególnie entuzja
stycznie przyjęte zostało wystąpienie 
Vivekanandy 1 na forum Parlamentu. 

W obradach Parlamentu Religii wzięli 

udział - z pewnymi oporami - nieliczni 
przedstawiciele hierarchii anglikańskiej, 
a nawet profesorowie miejscowego 
uniwersytetu katolickiego. 

Wymiernym efektem obrad było 
utworzenie dwóch katedr religioznaw
stwa porównawczego na Uniwersytecie 
w Chicago i fundacji odczytowo -
wydawniczej (ośrodki te funkcjonują 

do dnia dzisiejszego). Ponadto 
przewodniczący Parlamentu 
John H. Barrows (prezbiterianin) wydał 
zbiór wypowiedzi i uchwał obrad. 

Nie podjęta jednak decyzji kontynu
owania tego przedsięwzięcia; drugi 
Parlament Religii w tym samym 
mieście obradował dopiero 100 lat 
później w dniach 23 sierpnia -
5 września 1993 roku. 

Ideę Parlamentu Religii rozwinęli 
unitarianie tworząc w 1909 roku 
w Bostonie Międzynarodową Radę 
Unitarian i Innych Liberalnych Wolno
myślicieli (lnternationaiCouncil 
of Unitarian and Other Libera! Thin
kers and Workers) , której sekretariat 
po kilku kongresach przeniósł się 
do Londynu, a następnie do Amster
damu. Na jednym z kongresów 
zmieniono nazwę na Międzynarodo
we Stowarzyszenie Wolnego (liberal
nego) Chrześcijaństwa i Wolnośc i 

Religijnej. Obecnie stowarzyszenie 
działa pod nazwą Międzynarodowego 
Stowarzyszenia na Rzecz Wolności 
Religijnej (IARF) z siedzibą w Londy
nie i stanowi forum współpracy 
i dialogu międzyreligijnego w duchu 
tolerancji, wolności i praw człowieka. 

Aktywne współdziałanie unitańa'"' 

i uniwersalistów z przedstawiciela.
niechrześcijańskich religii w ramac~ 
IARF wywarło niewątpliwy wpływ ra 
kształtowanie się idei unitariański~: 
uniwersalizmu jako kolejnego etapL. 
ewolucji i rozwoju religijnej myśli 
unitariańskiej. 

Idea ta zrodziła się na ziemi ame~
kańskiej, w tym prawdziwym tyglu ras 
narodów, kultur, religii; w warunkach 
umożliwiających swobodny rozwój m __ 
społeczno-religijnej. 

W obrębie UUA (Amerykańskiego 

Stowarzyszenia Unitarian i Uniwersa -
stów) powstają struktury (porozumieP c. 
skupiające i reprezentujące różne 
tendencje światopoglądowe, różne 
tradycje kultury rel igijnej, czy też 
wreszcie skupiające członków wokół 
określonych. działań społecznych . 
Głównąjednak przyczyną powstania 

tak pojemnej wspólnoty religijnej jaką 
jest unitariański uniwersalizm jest to, 
że immanentną niejako cechą unitarian
zmu była zawsze szeroko rozumiana 
wolność myśli, swoboda wyznwania 
wiary i tolerancja religijna. 
Sądzę, że istotę uniwersalizmu 

unitariańskiego najbardziej oddaje 
wypowiedź dr Williama Schutza, 
ówczesnego prezydenta UUA, zamiesz
czona w nr 2/1989 dwumiesięcznika 
amerykańskich unitarian i uniwersali
stów "World". 

Na pytanie: co to jest uniwersalizm 
unitariański, W.Schutz, zastrzegając 
się, że skrótowe odpowiedzi deformują 
rzeczywistość, odpowiada: 

"Nasza religia oparta jest na 
przekonaniu, że znaczenie życia, 
jego tajemnica i wielkość przekracza
ją ludzkie usiłowanie wyrażenia tego 
w jednym zdaniu. Większość religii 
uczy, że znaczenie życia zostało 
ujawnione w postaci pojedynczej 
oso~y, wydarzenia, metafory lub mitu. 
Dla Zydów jest to Przymierze, 
dla buddystów jest to Oświecenia. 
Dla ortodoksyjnych chrześcijan -
łaska Boża objawiona w postaci 
Chrystusa, zaś dla unitarian uniwer
salistów -jest to wszystko, co powie
działem i jeszcze więcej. Wierzymy, 
że wspaniałość życia jest tak wielka, 
że nie da się wtłoczyć jej w wąską 
kategorię. Dlatego nasza wiara nie 
posiada credo ( .. . ). W naszych 
kongregacjach nie ma tekstowego 
credo dla członków. Można do nich 
przystąpić bez przyjęcia określonego 
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od chrystianizmu 
do uniwersalizmu 
:z:=:s=-ołu wierzeń. Ale nie znaczy to, że 
- .: posiadamy stałego zespołu afirma
~j stwierdzeń) opartych na naszej 
tradycji, naszych doktrynalnych 
zasadach i celach, które określają, 
czy jest się praktykującym unitariani
nem. Należy rozróżnić między przyna
leżnością do Kościoła, a byciem 
unitarianinem w wierze i praktyce. 
Przykładowo jeśli ktoś nie wierzy w 
proces demokratyczny albo w wartość 
i godność osoby ludzkiej ( ... ) to jego 
poglądy byłyby poza zakresem unita
riańskiego uniwersalizmu." 

Na pytanie: w co tak dokładnie wierzą 
unitarianie, W.Schutz odpowiada: 

" My czcimy świat naturalny, nasze 
zasady nazywają to "siecią egzysten
cji", której jesteśmy częścią. Odrzu
camy natomiast pogląd , że akt 
stworzenia świata może dzielić się na 
część naturalną i nadprzyrodzoną. 

Wierzymy, że ludzie są odpowiedzial
ni za przyszłość i że historia jest 
w naszych rękach, a nie w rękach 
gniewnego Boga lub ślepego losu 
(fatum). Wierzymy, że błogosławień
stwo życia należy się wszystkim, 
a nie tylko tym, którzy umieją wyrecy
tować jakiś katechizm. Wierzymy, 
że błogosławieństwo życia manifestu
je się nie tylko w sprawach "cudow
nych" lub niezwykłych, ale w prostych 
radościach życia codziennego". 

Na pytanie: czy unitarianie wierzą w 
Boga, W.Schutz odpowiada: 
"Większość z nas czuje się dobrze 

z pojęciem Boga ( ... ). Ci z nas, którzy 
mówią o Bogu, czynią to w sposób 
niekonwencjonalny, np. niewielu 
unitarian rozumie Boga jako Osobę 
lub Istotę, która interweniuje w 
sprawy ludzkie. Niektórzy spośród 
nas identyfikują Boga z większym 
• osmicznym układem lub procesem, 
..ctóry kiedyś umożliwił akt stworzenia. 
Inni widzą Boga jako źródło darów 
życia, które otrzymujemy bez prośby 
i niezasłużenie. Jeszcze inni doświad
czają Boga poprzez to, co inspiruje 
w nas poczucie wartośc i i czci do 
otaczającego nas świata . Nie jest 
·azne , jakimi słowami wyrażamy 
-aszą największą duchową tęsknotę, 

-azne, że traktujemy tę tęsknotę 
: :.ważnie• 

-a os;a::- e zadane D/tan e: co v.edlt;g 
.r ..a:-G::::::. - --..s ~) CZ'.:··'ić ab J b /Ć 
::::e er:,- :.a,s o.., za•.a. oc::x:1 e.'""" 

"Żyć z maksymalną aktywnością, nie 
obojętnie, w prawości i z troską 
o siebie i innych. Należy pamiętać, że 
każdy z nas jest tu na krótkiej 
i niebezpiecznej pielgrzymce. Jeśli 
potrafimy ucieszyć serce tych, którzy 
pielgrzymują z nami, jeżeli możemy 
pokochać ich, życie, świat, wówczas 
zbawienie- czymkolwiek ono jest
samo się dokona". 

Unitariański uniwersalizm - z tej krótkiej 
charakterystyki -jawi się jako idea 
głęboko humanistyczna, koncentrująca 
swoje zainteresowanie na życiu ludzkim 
na ziemi. Ziemskie bytowanie człowieka 
nie jest jedynie epizodem uwięzionej 

w grzesznym ciele duszy. Ma swój 
samoistny sens. Życie jest darem, którym 
obdarowała człowieka sprawcza Siła 
Wszechświata, Wieczny Znak życia. 

Dar życia to nie tylko człowiek, 
ale przestrzeń i czas, w którym to życie 
się realizuje. Ta przestrzeń to nie tylko 
nasz dom, wieś, miasto, region, kraj, 
a więc nasza ,.mała i duża ojczyzna", 
ale również i ta najszersza ,.ojczyzna 
ludzkości", to jest Ziemia i cały świat. 

Na progu XXI wieku wszelki wąski 
pragmatyzm jest ciężkim grzechem nie 
tylko przeciw innym, ale równ ież 

przeciwko samemu sobie. 
Dziś w ,.światowej wiosce" wszyscy 

zależą od wszystkich. Uświadamia nam 
to chociażby czarnobylska katastrofa, 
a przecież nie było to największe 
nieszczęście, które mogło nas spotkać. 

Unitarianie nie postrzegają człowie
ka jako .. władcę przyrody", ale jako jej 
n iepodzielną część (..sieć egzystencji", 
wzajemna zależność między człowie

kiem a przyrodą). Biblijne wskazanie 
,.czyń ziemię sobie podległą" nabiera 
złowieszczej wymowy. Jeśli chcemy 
jako ludzkość przeżyć, musimy 
nauczyć się pokory wobec otaczające
go nas świata naturalnego i jego praw . 
Ziemia jest naszym domem, jedynym 
domem. Póki co, nie możemy się 
przenieść do innego, bo takiego nie 
ma. Można go zniszczyć, ale razem 
z nami. Unitarianie odnoszą się 
z czcią do Matki-Ziemi , której wraz 
ze światem zwierzęcym i roślinnym, 
minerałami, wodami i przestrzenią 
powietrzną my, ludzie, jesteśmy 
dziećmi. 

Nakłada to na wszystkich i każdego 
z -as OO:>O•· eaz a "Ość n· e lylko 
za -asze ,ec-:;s:.<o s ::; :::.e ży~e 
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naszych najbliższych , ale równ ież za 
nasz wspólny dom - Ziemię. 

Unitarianie są przekonani, że historię 
tworzą ludzie i to właśnie ludzie są 
odpowiedzialni za przyszłość (oczywi
ście w granicach ludzkich możliwości) . 
Dla ludzi religijnych jest to również 
odpowiedzialność przed Bogiem. 
Odpowiedzialności tej nie można 
przerzucić na siły pozaziemskie. 

Dla unitariańskiego uniwersal izmu, 
tak jak dla każdej religijnej doktryny, 
relacje ,.Bóg - człowiek" posiadają nadal 
istotne znaczenie. 

Prezentowana przez ten uniwersal izm 
szeroka paleta poglądów dotycząca idei 
Boga wynika z ich wielowiekowej 
tradycji wolności dla myśli religijnej . 
Stwarza ona pomost dialogu i współpra
cy (a nawet pewnego przenikania się) 
różnych religii na zasadach równości 

dla poszukiwania wspólnych uniwersal
nych wartości. Ponad stuletnie współ
działanie unitarian z innymi wyznaniami 
i religiami w instytucjonalnych ramach 
jest tego dowodnym przykładem. 

Unitarianie uważają wszelkie spory 
o istotę Boga za jałowe. Czy warto 
toczyć zażarte utarczki (nie mówiąc już 
o konfliktach na tym tle) o wyobrażenie 
czegoś·, co stanowi największą tajemni
cę? Przecież żadne z tych wyobrażeń 
może nie oddawać istoty tej tajemnicy. 

Praktycznie jednak użyteczność idei 
unitariańskiego uniwersalizmu zależeć 

będzie od odpowiedzi na pytanie: 
"w jakiej ·mierze idea ta może przyczynić 
się do zmiany mentalności umożliwiają

cej ludziom skuteczniejszą walkę ze 
wszystkimi zagrożeniami naszej kultury 
i cywilizacji." Można wyrazić przekona
nie, że swą działa lnością unitarianie na 
miarę swych sił dają na to pytanie 
odpowiedź pozytywną. 

1. Vivekananda (1863-1902) · uczeń i następca 

wielkiego mistyka hinduskiego XIX wieku 
Ramakrishny był postacią cieszącą się międzyna· 
rodową sławą. Urodzony w arystokratycznej 
rodzinie bengalskiej, otrzymał europejskie 
wykształcenie uniwersyteckie. W młodości 
Vivekananda uważał się za agnostyka. Po 
zetknięciu z Ramakrishną stopniowo pozbywa się 
swego sceptycyzmu stając się zwolennikiem tego 
hinduskiego mistyka. 

Vivekananda szerząc orędzie swego mistrza 
nadal mu zasięg ogólnoświatowy. Upowszechnia· 
jąc mistyczną doktrynę Ramakrishny, aby ułatwić 
do niej dostęp wszystkim ludziom, Vivekananda 
nadaje jej formę racjonalistyczną, bliską filozofi i i 
nauce zachodu. W 1897 r. Vivekananda zakłada 
Misję Ramakrishny, która prowadzi obecnie 
ośrodki w Indiach i za granicą, a także szkoły, 
szpitale, biblioteki. Misja nie uprawia żadnego 
prozelityzmu. jej celem jest .z hindusa uczynić 
lepszego hindusa, a z chrześcijanina -lepszego 
chrześcijanina". Znamienna dla poglądów 
Vivekanandy jest jego wypowiedź: .Przyjmuje 
wszystkie religie przeszłości i wielbię Boga z r ' rni 
wszystkimi. Swoje serce pozosta•~ia'll ot.·.a'1}'M ra 
n"SZ)'SWe re'ig e przyszłości . .<s.ęga Obja-.'vie- n~ 
s-ct-.czya s;ę ,.eszcze" 



. 
Zyć, 

Żeby spróoo.'tać znaleźć capo
wiedź na to pytanie , zebra li się 

Niemieccy Unitarianie 
w Weimarze, tegorocznej stolicy to zna czy kulturalnej Europy (21 -24 maj 
1999). Burmistrz miasta w swoim 

• ; posłaniu skierowanym do 

zyc razem gospodarzy i gości Dni Unita
' riańskich podkreślił, ze w roku 

1999 przypada 250 rocznica ale jak~ urodzin Johanna Wolfganga 
Goethego. 

Przewodnicząca Wspólnot Religijnych Niemieckich Unita
rian Hildegunda Hartmann przypomniała o przypadających 
w tym roku jeszcze innych, jakże znamiennych rocznicach: 
50-leciu utworzenia NRD i 1 O-leciu upadku muru berlińskiego. 
Z Weimarem związani byli nie tylko Goethe i Schiller; żyli 
i pracowali tu także m.in. Johann Sebastian Bach i Lucas 
Granach, a później sławny architekt Walter Gropius. 
W Weimarze uchwalono w 1919 roku republikańską konstytucję 
Niemiec. W pobliżu tego miasta znajdował się, zbudowany 
w 1937 roku hitlerowski obóz koncentracyjny Buchenwald, 
w którym przeprowadzano zbrodnicze eksperymenty medyczne. 

Pamiętając o choćby tylko tych datach i faktach szukanie 
odpowiedzi na tytułowe pytanie nabiera specjalnego znaczenia 
i sensu. 

J ak żyć razem? Istnieje wiele możliwości i rozwiązań. Ale które 
nam służą? Nas wspierają, dodająnam odwagi, pomagają 

uporać się z życiem? A gdzie są granice, których przekroczenie 
mogłoby nas zniszczyć, sprowadzić na manowce? 

Na tegoroczne Dni Unitariańskie w Weimarze składały się 
zarówno dyskusje na postawione zasadnicze pytania, jak 
i ogólnokrajowe zebranie niemieckich unitariańskich wspólnot 
religijnych. A także medytacje, spotkania tematyczne poświęcone 
cudzoziemcom i problemowi "obcości", prawom człowieka, 
odwadze cywilnej i zaufaniu, stosunkowi człowieka i wszechświa
ta, doświadczeniom w pracy z dziećmi różnych narodowości, 
współżyciu w rodzinie, miejscu pracyi-szerzej-w społeczeń
stwie oraz sytuacjom kryzysowym jakie wszyscy przeżywamy. 

Program spotkania był bardzo bogaty, ciekawy i ważny. 
Towarzyszyły mu widowiska artystyczne i prace w trzech 
grupach twórczych. Zadaniem jednej było przygotowanie 
oryginalnego słuchowiska, drugiej- wydawanie gazety 
Dni Unitariańskich, trzeciej - wspólna praca przedstawicieli 
trzech pokoleń. 

Odbyły się też wybory nowych władz Niemieckich Unitarian. 
Przewodniczącym Wspólnoty Religijnej Niemieckich Unitarian 
został Eike Moeller. Urodził się w 1934 roku. Studiował łacinę 

i nauki o sporcie na Uniwersytecie w Hamburgu. Pracował 
następnie jako nauczyciel a w końcu dyrektor liceum w Hambur
gu. Działał także czynnie w klubach i organizacjach sportowych 
i rekreacyjnych. Ma żonę (Ingrid, od 1960 roku) i troje dorosłych 
dzieci (dwóch dyplomowanych inżynierów i historyka sztuki). 

W 1997 roku przeszedł na wcześniejszą emeryturę, żeby 
poświęcić się całkowicie pracy we wspólnocie unitariańskiej. 
W roku 1986 został wiceprzewodniczącym, a następnie prze
wodniczącym wspólnoty hamburskiej. Coraz aktywniej działał 
we władzach krajowych. Obecnie wybrany został przewodniczą
cym Wspólnot Religijnych Niemieckich Unitarian ... Jest- jak to 
ujął - przekonany, że unitariańskie idee odegrały wielką rolę nie 
tylko w przeszłości. Zawarte, w skrótowej formie, w Głównych 
Założeniach i Myślach koncepcje mają sens i znaczenie także 
w naszych czasach, ponieważ wskazują drogę, która pozwala 
ludziom na wartościowe i pełne współżycie z innymi ludźmi 
we współczesnym świecie." 

Unitarianizm jest religią bez dogmató;·. i 
bez Boga plZedstawianego pod konl<rel-
postadą; 

Unitańanie uwaźaj4 że Bóg jest wszędzi 
i we wszystkim; 

Człowiek jest częśdą a nie panem świat.= 

Sens żyda zawiera się w samym żyd u. 

Z nami ... ponieważ unitarianie gwarantują wol
ność w myśleniu o religii i nie roszczą sobie pra~-. a 
do wyłączności i nieomylności. 

Z nami... ponieważ będąc unitarianinem można 
czynnie uczestniczyć w przeobrażaniu społeczeń
stwą na przykład broniąc wolności wyznanią 
religii/ zabiegając o zachowanie przyjaznego lu
dziom środowiska czy przyczyniając się do integra
cji współobywateli innych narodowośc~ ras i 
wyznań. 

Z nami... ponieważ unitarianie cenią szczególnie 
osobistą inicjatywę. Wspólnota inspiruje jednostkę 
do postawy aktywnei do zajmowania stanowiska, 
do wspólnego rozwiązywania problemów a tym 
samym do dalszego rozwoju. 

Z nami... ponieważ unitarianie uczą się od siebie 
wzajemnie i w ten sposób eliminują konflikty 
między pokoleniami. 

Z nami... ponieważ kontakt z innymi ludźmi -
oparty na woli zrozumienia i wzajemnym szacun
ku - pobudza do twórczego działania. 

Z nami... ponieważ we wspólnocie unitariańskiej 
można zachować całkowitą wolność osobistą i 
pełne poczucie odpowiedzialności za swoje czyny. 

Z nami... ponieważ jesteśmy wspólnotą ludzi 
podobnie myślących w sprawach religii/ ludzi/ z 
którymi można realizować nowe zadania i wśród 
których można znaleźć prawdziwych przyjaciół. 

Z nami... ponieważ unitarianie są nowoczesną 
wspólnotą religijną nastawioną na aktywną i 
twórczą działalność. 
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Unitańanie Deutsche 

Dwaj znani działacze Deutsche Unitarier zaangażowani w rozwój przyjaciel
skich kontaktów pomiędzy wspólnotami unitariańskimi z Niemiec i z Polski. 
Od lewej: Manfred Paul i Wolfgang Jantz 

/(im 
jesteśmy 

Unitariański sposób myślenia 
i życia opiera się na re ligii bez 
dogmatów, bez tradycyjnych 
struktur autorytarnych Kościoła, 
bez przykazań i przymusów. 

Unitarianie są wspólnotą ludzi, dla których bardzo ważne 
jest samodzielne i odpowiedzialne myślenie i działanie . 

Wyznacznik stanowią opracowane wspólnie Główne 
Założenia i Myśli. 

Myś l unitariańska realizuje si ę poprzez poczucie odpowie
dzialności za siebie, za innych ludzi i za świat. 

Wymagająca religia 
Unitarianizm nie jest "wygodną religią": nie zwalnia nikogo 

od myślenia, przeciwnie - domaga się i preferuje indywidual
ne i wspólnotowe myślenie oraz odpowiedzialne działa nie . 

Unitarianinem zostaje się wyłącznie dobrowolnie. Unita
rianie nie chcą nikogo "sobie przywłaszczyć" albo użyć 
do jakichkolwiek obcych mu celów. Nie chcą nikogo na siłę 
przekonywać; nie prowadzą żadnej akcji misjonarskiej. 

Wiemy, że istnieje wielu ludzi na leżących do różnych 
grup wiekowych czy zawodowych, którzy myślą podobnie 
jak my. Nasze wspólnoty czekają na nich. 

Podejmować wezwania 
Żyjemy w czasach pełnych najróżniejszych wyzwań . Jako 

,.mitarianie mamy tę przewagę, że nie musimy s ię trzymać 

zadnych Zasad Wiary ustalonych przed wiekami. Nasze 
GtO\'Jne Założenia i Myśli formułujemy i korygujemy wspól-
- e biorąc pod uwagę aktualny stan i rozumienie świata. 
.". ie'l sposób nie powstaje konflikt między osobistymi poglą
:a~ re igijnymi a rezultatami badań współczesnej nauki. 

: . soó 110ty unitariańskie działają zgodnie z zasadami 
:e-cąa:ycznym·. Dlatego też jest w nich wystarczającą dużo 

c:: e s:::a -a •ćżnorodność pogląoów i własne zdanie, 
-a :- c.~::lSc ~o eranqę. 

Nasze Głó~"\.ne Założenia i Myśli 

~== ::·:-:-s- -a :--a~:==-::- 1 ::~=~=- .. s=- _s:a :-

Unitarier 
uwzględniającą nowa sytuację na przykład społeczną czy 
ekonomiczną, nowy sposób odczuwania i tak dalej. Aktualnie 
obowiązuje Niemieckich Unitarian wersja Głównych Założeń 
z 1995 roku, mówiąca o religijnej odpowiedzialności, demo
kratycznych zasadach działania , swobodzie własnych 
przemyśleń religijnych i twórczej pracy nad sformułowaniem 
wspólnych ustaleń . 

Niemieccy Unitarianie związani są z wielowiekową 
tradycją wolnej myśli i bezdogmatycznej religii, tradycją 
własnąjak i europejską i światową. Niemieccy Unitaria
nie zdają sobie sprawę jak trudno wyrazić słowami 
religijne wyobrażenia i doznania. Sformułowali jednak -
zachowując prawo każdego do własnych poglądów 
następujące Główne Założenia i Myśli: 

O religii 
Re l igijność jest jednym z podstawowych składników 

ludzkiego istnienia. Umożliwia ona człowiekowi pojmowa
nie życia jako całości i s kłania go do szukania sensu 
istnienia. Na relig ijność mają wpływ osobiste doświadcze
nia oraz interpretacje i sposoby kształtowan ia własnego 

życia. Religijność daje poczucie bezpieczeństwa , dodaje 
życiowej odwagi i pozwala odna leźć swoją drogę postę

powania. 
Z relig ii jednostek powstaje religia wspólnoty. Wspólno

tę tworzą ludzie o podobnych pog lądach religijnych po to, 
aby razem wypracować formy działan i a. 
Żadna religia nie może rościć sobie prawa do 

posiadania absolutnej prawdy, ponieważ źródłem 

religii jest człowiek . Nic nie może usprawiedliwić 
pozbawiania go wolności religii i sumienia. 

O unitariańskiej wierze 
Wierzymy, że wszystko co istniej e tworzy jed ność . 

Jej różnorodne formy pozostają we wszechoga rniającym 

związku. My wszyscy j esteśmy częścią tego wszech
zw i ązku, któremu podlegamy, ale który też współkształ

tujemy. W nas i wokół nas działają twórcze s iły, które dla 
wielu maj ą cha rakter boski. Przejawi ają się one zarówno 
w sp rawach wielkich, zasadniczych , jak i małych, drob
nych. Są zawsze obecne, choć czasami ich działania nie 
dostrzegamy czy nie odczuwamy. 

Religia unitariańska jest otwarta na nowe pozna
nie i nowe doświadczenia. 

Ożyciu 
Życi e jest n ieustającym procesem powstawania, 

przemian i przemijania. Dokonuje się ono poprzez 
zmienne, wielostronne współzależności. 

Odczuwamy g łęboki szacunek dla życia mimo jego 
licznych sprzecznośc i i surowości. Różnorodność 
przejawów życ ia uważamy za jego bogactwo. Sprzeci
v. arry się stanowczo próbom ograniczania tego bogac
i a ::lrzenijan·e ;ecnoste-< ;est koniecznym ,•, arL.n:<le--



16 

O człowieku 
Człowiek -jako jeden z wie lu fenomenów przyrody

włączony jest w ewolucję życia. Stanowi niepodzi e lną 
całość. Fizycznie, myślowo i duchowo rozwija się wraz 
z różnorodnośc i ą środow iska, w którym żyje. Wszy
scy ludzie, z ich indywidualnymi cechami są równo
uprawnieni . 

Każdy człowiek dzięki swym umiejętnościom do 
poznania i wartościowania ponosi odpowiedzialność 
za swoje czyny i poniechania wobec innych i wobec 
siebie . We wszystkich wyborach jakich dokonuję kryją 
się zarówno możliwości rozwoju jak i rozlicznych zagro
żeń. Słabości , ciosy losu i różnorakie uwikłania wymaga
ją rozpatrzenia i przezwyciężenia . 

Życi e człowieka kończy się śmiercią. Nikt nie wie na 
pewno, co następuje po niej. Dlatego też powinniśmy 
wzmacniać nasze starania, by przejść przez życie świa

domie i sensownie. 

O potrzebie życia we wspólnocie 
Osobisty rozwój dokonuje się między dążeniem do samo

dzielności a potrzebą miłości i bezpieczeństwa, dlatego 
człowiek potrzebuje wspólnot, które go wspierają i które 
on może współkształtować. 

Nasze życie rozwija się najlepiej w bezkonfliktowym 
kontakcie z innymi odpowiedzialnymi ludźmi. Dlatego 
jest naszym celem aktywne uczestnictwo aktywne 
uczestnictwo w życiu społeczeństwa, państwa i ludz
kości. Konflikty chcemy rozwiązywać bez użycia siły 
i przemocy starając się o wzajemne zrozumienie. 
Zdajemy sobie sprawę, że istnieją konflikty, których nie 
jesteśmy w stanie rozwiązać i dlatego musimy je 
tolerować. 

Żyjemy wśród przyrody i jesteśmy je częścią. Dlatego też 
czujemy się zobowiązani do rozważnego traktowania jej, 
nawet rezygnując z osobistych wygód i korzyści. 

Zrozumieć 
unitarian 

Łacińskie słowo 'unitas' 
znaczy jedność. Jaki to ma 
związek z naszą wspólnotą 
re lig ijną? 

W tradycyjnym Kościele katolickim Bóg występuje pod 
postacią Trójcy: Bóg - Ojciec, Bóg - Syn i Bóg - Duch 
Święty. 

Tego dogmatu nie zmieniła reformacja, nawet Marcin 
Luter go nie podważył. Ale istnieli już wówczas krytycy 
dogmatu Trójcy, dla których Bóg był tylko "jeden" 
( .. unus"), był też "jednością". Z tego łacińskiego określe
nia powstała w końcu, nazwa "unitarianie". 

Duchowe korzen ie rel igii unitariańskiej sięgają jednak 
znacznie dalej, przed chrześcijaństwo - do antycznej 
Grecji i starożytnych Indii . 

Krytycy dogmatu Trój cy uważani byli przez Kościół 
za heretyków i w większości krajów europejskich 
prześ ladowani , czasami krwawo. Tylko wspólnotom 
w Siedmiogrodzie i na Węgrzech udało s ię , choć 

w okrojonych ramach, przetrwać bez przerw, po dziś 
dz i e ń . Z innych krajów, na przykład z Polski , zosta li 
unitarianie (Bracia Polscy) w czasach kontrreformacji, 
wypęd zen i. Szukali oni sch ronienia w zachodniej 
Europie i Am eryce Północn ej. 

tii Ol•a at Sl IHIGIJIUI III 1- 1 ( U 

* * * 

Wiara w jednego Boga i w boskość wszechprzyrody 
jest pierwszym, podstawowym założeniem religii uni!a
riańskiej. Drugim jest ludzki rozum, którego znaczen·e 
wzrosło szczególnie w czasach Oświecenia. W wyniku 
rozwoju obu tych elementów Biblia straciła dla un itaria.
rolę Księgi Objawienia. 

Wolnościowa konstytucja Stanów Zjednoczonych (które, 
współtwórcami byli, w znacznym stopniu, również unitanar ;: 
umożl iwiła powstanie na terenie Ameryki Północnej już 
w końcu XVIII wieku licznych wspólnot unitariańskich. 
W Europie nastąpiło do dopiero w następnym stuleciu. 
W Niemczech powołano do życia "Wspólnotę Religijnych 
Wolnych Protestantów" w 1876 roku. Jej czasopismo otrzyr".c
ło w 1911 roku podtytuł "Czasopismo Niemieckich Unitariar 
nastąpiło to po nawiązaniu ścisłych kontaktów z unitarianam 
amerykańskimi. "Wolni Protestanci" zmienili w 1950 roku naz. Ę 
na: "Wspólnota Religijna Niemieckich Unitarian". Z niej 
rozwinęły się dziś istniejące wspólnoty unitarian niemieckich. 

Życie wspólnot 
Organizacja wspólnot oparta jest na zasadach w pełni 

demokratycznych. Nie istnieje podział na duchownych 
i świeckich. Kobiety i mężczyźni mają te same prawa i obo
wiązki. Wszystkie funkcje i zadania organizacyjne pełnione 
i wykonywane są honorowo. 

Niedogmatyczna religia wymaga stałego określania 
swojego stanowiska- zarówno przez wspólnotę, jak i każdeg: 
jej członka. Stąd liczne spotkania dyskusyjne, seminaria, 
stała wymiana poglądów, ale równie ważne jest ksztaltowan.e 
i pielęgnowanie uczuć. 

Wiele uwagi poświęcamy spędzaniu wolnego czasu 
dostosowując jego formy do pór roku i rytmu ludzkiego życia 
Organizowane są uroczystości związane z narodzinami, 
ślubami a także pogrzebami; prowadzone są zajęcia i zabaw·: 
z dziećmi, rozmowy z rodzicami, ludźmi starszymi. 

Szczególną naszą troską jest opieka i pomoc niesiona 
osobom starszym i chorym a także naszym współbraciom 
z innych krajów mieszkającym w Niemczech i borykającym 
się z wieloma trudnymi problemami. 

Wspólnoty nie działają oczywiście wyłącznie na rzecz unitanar 
pomoc świadczona jest wszystkim potrzebującym bez względu 
na wyznanie, rasę czy narodowość. Działalność ta ujęta została 
w określone ramy. Warto wymienić trzy główne organizacje. 

Pierwszą jest: Akcja Pornocy Niemieckich Unitarian 
(Hilfswerk der Deutschen Unitarier), koncentrująca się na 
wyżej wspomnianej działalności. 

Drugą jest, istniejąca od 1970 roku, Akademia unitariańska 
(Unitarianische Akademie), prowadząca prace naukowe 
i edukacyjne z zakresu: od religii, poprzez sprawy rodziny, 
po ochronę środowiska i trudny problem eliminacji konfliktó\', 
wobec osiągnięć współczesnej nauki i jej wpływu na jakość 
ludzkiego życia. 

Trzecią organizacją jest, powołany w 1956 roku Związek 
Młodych Niemieckich Unitarian (Bund Deutsch-Unitarianischer 
Jugend), którego głównym zadaniem jest uczenie młodzieży 

odpowiedzialnego i tolerancyjnego stosunku wobec innych 
i wobec otaczającego nas świata; organizowane są spotkania, 
dyskusje, wycieczki, obozy w kraju i zagranicą i tak dalej. 

Niemieccy Unitarianie należą do Światowego Związku Wspó
not Wolnomyślicielskich , Światowego Związku Wolnych Relig. 
(IARF) oraz Światowej Rady Unitarian i Uniwersalistów (ICUU 

Opracował na podstawie materiałó.•1 Niem,eckich Umca,..a
(esjo : 
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" " JEDEN, WSPOLNY SWIAT 
dr Richard Boeke 

Niemieckim unitarianom przekazał w Weimarze 
specjalne pozdrowienia dr Richard Boeke, sekre
tarz Światowej Rady Unitarian Uniwersalistów 
(ICUU). Poniżej drukujemy fragmenty jego wystą
pienia, ponieważ zawiera ono wiele ciekawych 
uwag i informacji. 

Religia unitariańska, wywodząc się z chrześcijańskiej 

tradycj i, kształtowała się pod silnym wpływem wizji "Jed
nego, wspólnego świata". Jak astronauci, którzy oglądają 
naszą planetę z Kosmosu, uważamy się- wraz z wszyst
kimi ludźmi - za członków załogi statku kosmicznego 
"Ziemia". 

Naszym dziedzictwem jest cała tradycja ludzkości. 
Wszyscy też ponosimy odpowiedzialność za tę planetę -
Gaję. Świat nie 
jest chrześcijań
ski, muzułmań
ski, hinduski 
czy buddyjski. 
Świat jest. 
Powołana do 

życia w 1995 roku 
Światowa Rada 
Unitarian Uniwer
salistów (ICUU) 
uznała za główny 
swój cel "służyć 
Nieskończonemu 

Duchowi Życia 
w wspólnocie 
ludzkiej poprzez 
wzmacnianie 
w świecie unita
riańskiej i uniwer
salistycznej wiary". 

Poproszono mnie, żebym opowiedział o liberalnym dusz
pasterstwie w świecie - w ciągu ośmiu minut... Kilkanaście 
lat temu uczestniczyłem w pogrzebie Howarda Thurmana, 
zasłużonego działacza o Prawa Człowieka. Każdemu 
z mówców dano trzy minuty. Pastor Jessie Jackson powie
dział wtedy : "Mam trzy minuty, ale Howard Thurman wyko
rzystałby ten czas na ... ciszę." 
Powinniśmy się także nauczyć milczeć. W czasie na

szych nabożeństw, spotkań, nawet kazań. 
... Zmienia się nasze duszpasterstwo, zmieniają nasi 

c ... szpasterze. Nastał czas duszpasterstwa powszechne
go. r as wszystkich. Konieczny jest żywy, twórczy udział 
-ażeego członka wspólnoty w jej nabożeństwach, działal
~osa . . evmętrznej i zewnętrznej .. 

... Prooonuję krótką podróż dookoła świata. W Stanach 
Z. ecnoczor,ch. po połączeniu unitarian i uniwersalistów 
• i 950 re ·-~ set-<i naszych duszpasterzy (pastorów) brało 
-Fi ~. '!..."'7 ic -ue ...... obro'1y Praw Człow·eka i występo-

-a: :-::s::; -·c Ojn e .. :tetr•arr'e. 
-_ysą::a :s:;.:; :o::Xe;a;a_ą d' a •.czesr.a_ OO::)t<ę ' .·.'Oj~ę 

- ...s:--:-.::~·~ a e =-: s::<:. c- LZ1a.":e oczacr 

nowego pokolenia. Dzisiaj sześciuset młodych ludzi (w tym 
czterysta kobiet)przygotowuje się na trzyletnich studiach 
teologicznych do objęcia funkcji duszpasterzy. Ale zanim 
to nastąpi muszą wszyscy odbyć praktykę w szpitalach 
lub więzieniach i roczny staż we wspólnocie pod kierunkiem 
doświadczonego pastora. Ci nowi duszpasterze znajdują 
swe miejsce pracy w nowych wspólnotach. Amerykańskiemu 

Kościołowi unitariańsko-uniwersalistycznemu przybyło 
ostatnio piętnaście tysięcy nowych członków. 

Na przykład w Japonii unitarianie i uniwersaliści działają 
od końca XIX wieku. Kościół unitariański w Tokio należy 
do bardzo mocnych. Przywódcą unitarian japońskich był 
przez prawie wiek dr lmaoka, który żył sto sześć lat. 
Kiedy zmarł tysiące przyszły by go pożegnać - w strumie
niach ulewnego deszczu. Ja też tam wtedy byłem . 

Głównym celem dra Imaoka nie była budowa Kościoła 
unitariańskiego, ale uczenie czym jest prawdziwa demokra

cja i wolna religia. 
Byłjednym 

z najszlachetniej
szych ludzi, 
jakich znałem. 
Jego nauki 
poznajemy 
z modlitw 
i nabożeństwa, 

praktykowanych 
przez sześciomi
lionową rzeszę 

członków Rissho 
Kosei kai. Zaś 
"szacunku dla 
przyrody" uczymy 
się od dra Yama
moto, kapłana 
i przywódcy religii 
shinto, przewod
niczącego 

Międzynarodowegap Stowarzyenia Wolnych Religii (IARF). 
Na Filipinach, w Madras, i w górach Khasi (Himalaje) 

tworzyli kościoły unitarińskie i uniwersalistyczne lokalni 
przywódcy religijni. W Rumunii, w seminarium w Cluj, 
kilkudziesięciu studentów przygotowuje się, by służyć 
siedem dziesięciu tysiącom unitarian, żyjących w tym 
kraju. To najstarszy (obok polskiego, ale jego ciągłość 
przerwało skazanie Braci Polskich w 1658 roku na banicję 
- przyp. red.) Kościół un itariański na świeci e, który dz iała 

nieprzerwanie od XVI wieku . 
Są unitarianie w Czechach; ich czołowy przywódca 

i ojciec duchowy, Norbert Capek, zginął w hitlerowskim 
obozie koncentracyjnym w Dachau. Istnieje piękny 
kościół unitariański w Kopenhadze, w przyszłym roku 
obchodzić będzie swoje stulecie. W Capetown, 
w Po/udniowej Afryce, stoi stu czterdziestoletni kościół 
un ita ri ański. W Lagos, w Nigerii , czynne są dwa kościo 

ły. W Argentynie działa mała , h iszpańsko-języczna 
wspolnota unitariańska ... 

Ale. niestety, muszę. już kończyć. zamilknąć, bo prze
znaczone c la mnie osreM mirut właśnie rn1nęło .. 
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Gościliśmy 
Remonstrantów 

z Uniwersytetu w Leydzie 

W maju przebywała w Polsce 
ośmioosobowa grupa pracowni

ków naukowych i studentów Seminarium 
teologicznego remonstrantów przy 
Uniwersytecie w Leydzie (Leiden). 
Przewodniczył jej prof. dr Theodor Marius 
van Leeuwen, kierownik tegoż semina
rium, teolog, specjalista w zakresie 
teologii systematycznej a zwłaszcza 
hermeneutyki oraz historii Kościoła. 
Jest on autorem pracy doktorskiej na 
temat hermeneutyki filozoficznej Paula 
Ricoeura (1981). W skład grupy wchodził 
również prof. Dr Eric H. Cossee, szef 
katedry historii i doktryny unitaryzmu 
przy Uniwersytecie w Groningen, pastor 
remonstrancki w Rotterdamie, teolog 
i historyk Kościoła. Jest on profesorem 
powołanym przez Związek imienia 
Zwinglego, organizacji skupiającej 
najbardziej pryncypialnych zwolenników 
wolnej myśli religijnej. 

W czasie swej podróży studyjnej 
w Polsce przebywali oni w Warszawie, 
spotkali się w Polskiej Akademii nauki 
z prof. dr hab. Lechem Szczuckim, 
odwiedzili Kraków, Zelów, Łódź i Lusławi
ce, miejsce kilkuletniego pobytu Fausta 
Socyna; tu znajduje się też jego symbo
liczny grób (zmarł w 1604 roku). Grób 
Socyna oraz "dwór ariański" leżą na 
terenie posiadłości Państwa Penderec
kich, którzy serdecznie przyjęli gości 
z Holandii. 
Będąc w Warszawie holenderscy 

remonstranci spotkali się z członkami 
Kongregacji warszawskiej im. Braci 
Polskich naszego Kościoła unitariań

skiego. Spotkanie to było bardzo 
interesujące, twórcze a niekiedy nawet 
burzliwe. Wynikało to z różnicy poglą
dów i odmienności przemyśleń, dotyczą
cych zarówno spraw fundamentalnych, 
teologicznych jak i stosunku do nieraz 
skomplikowanych, dramatycznych, 
tragicznych zjawi9sk i wydarzeń współ
czesnych. 

Punktem wyjścia rozważań 
prof. T.M. van Leeuwena była problema
tyka Ducha Świętego, konkretnie Zesła
nie Ducha św. Jest on -zdaniem 
prof. van Leeuwena - wskazaniem na 
potrzebę bycia razem, otwarcia się 
i nieustannego szukania odpowiedzi 
na rodzące się pytania. Wobec wyzwań 
dzisiejszych czasów jesteśmy - podobnie 
jak kiedyś byli Apostołowie po śmierci 
Jezusa - chrześcijanami zasmuconymi. 

Często nie wiemy co robić, jak postępo

wać, jaką przyjąć postawę. 
Na pewno jesteśmy przeciwni stoso

waniu przemocy. Znowu pojawił się 

problem wojen sprawiedliwych i niespra
wiedliwych; czy można jednak usprawie
dliwiać przemoc nawet w imię najszla
chetniejszych ideałów i celów ? 
Jaką drogą poszedłby Jezus? 
Kiedy nie znajdujemy prostych odpowie
dzi - a prostych odpowiedzi, rzecz jasna, 
nie ma - zaczynamy się bać, ogarnia 
nas strach. l wtedy zamykamy drzwi, 
tworzymy reguły, ograniczenia, dogmaty. 
Tak działo się przed wiekami, tak często 
dzieje się i dziś ... 

... Remonstranci nieraz powołują się 
na hasło, które już w 1626 roku sformu
łował niemiecki teolog luterański Meider
linus: " Jedność w tym, co konieczne, 
wolność w niekoniecznym. W obydwu 
zaś - miłość". Remonstranci holenderscy 
wywodzą się liberalnego protestantyzmu 
czasów Reformacji . Ich duchowym 
nauczycielem był Arminiusz, przeciwsta
wiający się doktrynie predestynacji. 
A także wielki humanista Erazm 
z Rotterdamu. 

Prof. dr Th.M. van Leeuwen (z prawej) 
i ks.Jarosław Kubacki 

Współcześni remonstranci dalecy 
są od naiwnej wiary w łatwe i niejaoko 
automatyczne zwycięstwo Dobra nad 
Złem. Jak pisał jeden z teologów: 
"Nie próbujemy udawać, że nic złego 
wokół nas się nie dzieje. Wierzymy 
jednak w potężny ładunek Dobra, który 
Bóg umieszcza w człowieku ... " Wiele 
postulatów remonstrantów stało się już 

dobrem powszechnym: naukowo
krytyczne badanie Biblii, swoboda 
wewnętrznego życia Kościoła, ordynacja 
kobiet..." . Bo jak mówił apostoł Paweł: 

"Wszyscy do wolności powołan i zostali
ście bracia" . 

Dokładniej z holenderskimi remon
strantami - ich historią i współczesnym 
obliczem -zapoznamy Czytelników w 
jednym z następnych numerów "Wolnej 
Myśli Religijnej" w artykule Ja rosława 
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Kubackiego, kończącego studia 
w Seminarium teologicznym remon
strantów przy Uniwersytecie w Leydz.e 
towarzyszył on też remonstranckiej 
grupie w jej studyjnej podróży po Polscc 
i służył nam jako znakomity znawca 
problematyki i tłumacz. 

Dodajmy jeszcze, że goście z Holanc 
interesowali się szczególnie dziejami 
Braci Polskich. Wszak, kiedy Bracia 
Polscy skazani zostali na banicję, 
to właśnie holenderscy remonstranci 
udzieli li im pomocy i schronienia. 

Dr. Phillipa Hewetta 

Od 27 maja do 5 czerwca 1999 roku 
przebywał w Polsce - na zaprosze

nie Rady Naczelnej Kościoła unitariań
skiego w Polsce - dr Phillip Hewett, 
wizytujący pastor ze Światowej Rady 
Unitarian Uniwersalistów (ICUU) . 

Dr Ph. Hewett urodził się w 1925 roku 
w Dorchester (Anglia). Magister nauk 
humanistycznych i doktor teologii. 
W czasie 11 wojny światowej służył jako 
pilot w RAF-ie (Królewskich Siłach 
Powietrznych). Od 1951 roku żonaty 
z Margaret Smith, pochodzącą z Londy
nu. Ma dwoje dzieci i troje wnuków. 

Swe obowiązki duchownego unitariar
skiego pełnił od 1953 do 1992 roku, 
(kiedy to przeszedł na emeryturę) 
m. in. we wspólnotach w Wielkiej 
Brytanii (lpswich) oraz w Kanadzie 
(Montreal, Victoria i Vancouver, 
gdzie od lat mieszka). 

Za swą pracę otrzymał doroczną 
nagrodę Amerykańskich Unitarian 
i Uniwersalistów (UUA). Był członkiem 
Kanadyjskiej Rady Unitariańskiej 
(1992 - 94 ), jest przewodniczącym 
Akcji Wielereligijnej (dawniej - Kanadyj
skiej Akcji Ekumenicznej). Wiele lat 
działał czynnie w Miedzynarodowym 
Stowarzyszeniu Wolnych Religii (IARF 
w 1983 otrzymał wraz z żoną doroczną 
nagrodę IARF. 

Przez wiele lat przewodniczył Kana
dyjskiemu i Brytyjskiemu Unitariańskie
mu Stowarzyszeniu Historycznemu. 
Aktywnie uczestniczył w życiu organiza
cji kościelnych i planowania rodziny 
oraz pracował na uczelniach teologicz
nych. Brał udział w akcjach pokojowych 
przeciwko zbrojeniom i w obronie 
środowiska naturalnego. 

Jest autorem książek m.in . "Niesk·ę
powana wiara" (1956 ), "Nie wyrzeże :
ne oblicze" (1962), "Być unitariani
nem" ( 1969), "Unitarian ie w Kanadz = 
(1978, 11 wyd. 1995), "Unitariańska 
droga "(1985) , "Rozum i ejąc unitar a
(199 2) oraz haseł w Encykloped·· 
Kanadyjskiej i Kanadyjskim Słov.r _ 
Biograficznym. 

W Polsce zapoznał Się z życ'e

Korg•egac_ •,a•sza .s< e_ --- 3·a: 
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Polskich, z pracą Rady Naczelnej 
naszego Kościoła, uczestniczył 
w wielu oficjalnych i nieoficjalnych 
spotkaniach z członkami polskiego 
Kościola unitariańskiego, przede 
wszystkim w Warszawie. M. in. spotkał 
sięw Polskiej Akadem ii Nauk 

Jesteśmy w podróży 
ks. dr Phi/lip Hewett c~yc~ uwazaJą, ze tys1ąclecie rozpocznie 

s1ę pierwszego dnia stycznia przyszłego 

z prof. dr hab. Lechem Szczuckim. 
Najistotniejszym tematem była przygo
towywana międzynarodowa konferen
cja naukowa poświęcona życiu 
i twórczości Fausta Socyna i znacze
nia jego prac i nauki. W 2004 roku 
przypada bowiem czterechsetna 
rocznica śmierci tego wybitnego 
odnowiciela ruchu Braci Polskich. 

Dr Ph . Hewett odwiedził również 
ognisko unitariańskie w Bielsku-Białej; 
spotkał się z redakcją "Wolnej Myśli 
Religijnej", która zorganizowała mu
!ako, że j ednym z ulubionych jego zajęć 
Jest wspmaczka i turystyka górska -
wycieczkę na szczyt Pilsko w Beski-
dach. · 

30 maja uczestniczył dr Ph.Hewett 
w niedzielnym nabożeństwie Kongre
gacji warszawskiej, w czasie którego 
wygłosił kazanie a następnie wziął 
udział w tradycyjnej agapie. Przekazał 
też Kościołowi unitariańskiemu 

w Polsce m.in. zbiór wykładów, 

jakie wygłos ił na początku lat siedem
dziesiątych w Vancouver na temat 
pierwszego okresu istnienia Rakowa· 
tworzenie wspólnot unitariańskich ' 
wówczas porównał do sytuacji dzisiaj. 

* 

Wizyty w Polsce są dla mnie istotne 
i znaczące. Są przystankami mojej 
podróży przez życie, a także wspólnej 
po?r?ży rodzaju ludzkiego, podążającego 
wc1ąz do przodu. Dokładnie trzydzieści 
lat temu byłem w Polsce wraz z żoną 
po raz pierwszy. Odwiedzałem miejsca 
związane z unitarianizmem. Najpierw 
byliśmy w Genewie, gdzie Michał 
Serwet, pionier naszego ruchu został 
spalony na stosie. Potem w Sienie 
gdzie mieszkał Faust Socyn i gdzi~ 
znajduje się ulica nazwana jego imie
niem. Póżniej obejrzeliśmy pomnik 
poświęcony właśnie jemu w Lusławi
cach, w posiadłości wtedy zaniedbanej, 
teraz odrestaurowanej przez Krzysztofa 
P_endereck~ego. Prawdopodobnie byliśmy 
p1erwszym1 zagranicznymi unitarianami, 
którzy spędzi li noc w Rakowie, w domu 
historyka Tadeusza Bernata. Podróż 
tą traktowaliśmy jako swoistą pielgrzym
kę, wszak odwiedzaliśmy miejsca 
uświęcone przeszłymi wydarzeniami. 

Nie była to jednak tylko podróż do 
konkretnych miejsc, stała się ona 
bardziej podróżą w czasie. lm bowiem 
jestem starszy, tym silniej zauważam jak 
coraz większą rolę odgrywać zaczyna 
czas, jako element własnego życia. Nie 
tylko mojego, ale każdego. Całe życie 

to podróż w czasie. Tradycyjna metafora, 
przedstawiająca czas jako rzekę pozo-

Obok drukujemy obszerne fragmen- staje stale aktualna. Prąd tej rzeki unosi 
ty kazania dr. Ph. Hewetta. Dołączamy nas mimowolnie. Nasz ruch odmierzamy 
do tego również niektóre jego odpo- zwyczajnymi kamieniami milowymi: 

. d . urodziny, rocznice, lata czy stulecia 
Wie Z l na zadane mu pytania podczas w życiu ludzkości. 
spotkań z członkami Kongregacji li 
:Jarszawskiej . (esjot) eraz każdego dnia pamiętamy 
------,·---,."...":::'!;~~----=o~w::_eJ:_:.ś.:c~iu~w nowe tysiącl ecie . Kanadyj-

roku. Inni, że dopiero w 2001 roku. Zaś 
w roku 1900 wszyscy twierdzili zgodnie 
że dopiero 1901 rok otworzy nowe ' 
stule~ie. Widzimy jak dowolne stają się 
podz1a!J' stwarzane przez ludzi. Tak czy 
maczeJ ~odczas nadchodzących miesię
cy będziemy uważniej spoglądać wstecz, 
a także, jeśli starczy nam odwagi, 
patrzeć jednocześnie do przodu. Często 
staram wyobrazić sobie świat, który 
oglądać będą moje wnuki. Wszystkie 
te refleksje mają charakter wyraźnie 
religijny. Pomagają nam pojąć kim 
jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd 
podążamy; pomagają dostrzec istotną 
głębię w teraźniejszości. Wpływa to na 
nasze poczucie wspólnoty. 
Wspomniałem, że czuję pokrewień

stwo z mieszkańcami Rakowa sprzed 
czterech stuleci. Wyobrażam sobie, 
że wy jeszcze silniej czujecie to pokre
wieństwo, wszak dziedziczycie szlachet
ne tradycje Braci Polskich, pionierów, 
z którymi tak wiele mamy wspólnego 
w dążeniu do sprawiedliwego życia. 

Jednocześnie rozumiemy jednak różnice 
pomiędzy nimi a nami. Przemijanie 
sprawia, że postrzegamy świat odmien
nie. Istnieje ciągłość, ale występują też 
zmiany. 

. Wszyscy jesteśmy świadomi podąża

n~a do przodu, świadomi zmian. Wszyst
kie rel1gie zmieniają się, choć niewielu 
duchownych i teologów się do tego 
przyznaje. Jak napisał jeden z historyków 
ruchu unitar iańskiego: nawet lodowce 
poruszają się, choć rzeki czynią to 
znacznie szybciej. 

Zatrzymam się chwilę na tym, jak 
nasz ruch unitariański się zmien iał 
i jak się nadal zmienia. Jest to istotne 
dla poczucia tożsamości. Nasi pionierzy 
w XVI stuleciu, jak radykalni i racjonali
styczni by nie byli uważali, że znajdują 
s1ę wewnątrz chrześcijaństwa, choć 

niektórzy przekroczyli tę granicę i znaleźl i 

s ię bl iżej judaizmu i islamu. Obecnie 
nie jesteśmy już tak pewni swego 
chrześcijaństwa, jak byli unitarianie 
przed setkami lat. Dla wielu jest to 
~westia "stopnia". Pytany o to, czy 
Jestem chrześcijaninem odpowiadam 
żartobliwie - w 29 procentach .. . 

W miarę upływu lat zmieniliśmy się 

podobnie jak zmieniło się i chrześcijań
stwo. Tam, gdzie mieszkam, w Vanco
uver, w Kanadzie, postrzegamy unitaria
nizm jako jedną z wielkich religii świato
wych. W kalendarzu wielereligijnym 
wymie~ionych jest 13 religii światowych 
włączaJąc buddyzm, islam ale również 
bachaizm i unitarianizm. Nasza re ·a·a 
;es: ..,::>,'18. \','SnA~.-7os~a =>oc~~- ""~-~~~ ~~ ~.~ 
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bachaizm i nasza religia wyrosła z innej 
wiary. Jest to powszechne zjawisko 
w historii religii. Chrześcijaństwo wyrosło 
z judaizmu, takjak buddyzm, sichizm 
wyrósł z hinduizmu. Podobnie jak juda
izm, hinduizm i bachaizm (w przeciwień
stwie do buddyzmu) nie uważamy jednak 
jednej osoby za założyciela. Nasza 
tradycja podlegała ewolucji na drodze 
współdziałania, interakcji wielu wybitnych 
ludzi. Z drugiej strony hinduzim i judaizm 
są religiami etnicznymi. W teorii jesteśmy 
podobni do buddyzmu, ponieważ naszymi 
członkami są też ludzie z całego świata. 
Kiedy jednak patrzę na kanadyjskie 
kongregacje, a moja okolica jest szalenie 
wieloetniczna, uderza, jak wielu naszych 
członków to biali Europejczycy. Nie 
ustawiamy żadnych przeszkód dla innych, 
ale czy nie ustawiliśmy jakichś niewidzial
nych barier? 

Nie znam odpowiedzi na niektóre z tych 
pytań, jest to jednak materiał dla ważnych 
rozważań. Dokąd zmierza nasz ruch? 

Albo uważamy unitarianizm za relig ię 
światową, albo też zadowalamy się 
istnieniem jako radykalny podgatunek 
chrześcijaństwa, które zresztą zmieniło 
się na przestrzeni wieków i w przekona
niach i w praktyce. Uważam, że jest to 
zagadnienie, z którym wszyscy unitaria
nie powinni się zmagać, szczególnie, 
kiedy wyzwania i możliwości nowego 
tysiąclecia prawdopodobnie odmienią 
spojrzenie na tradycje, teraźniejszość 

i przyszłość. 
Każdy z nas ma swoją tożsamość, 

ale mamy również tożsamość grupową. 

Nie jest to ustalenie wieczne, jest to 
rzeczywistość żywa i ewoluująca . Nie 
jestem dzisiaj tą samą osobą, jaką byłem 
dziesięć lat temu; również ruch unitariań

ski nie jest taki, jaki był lata temu. Wszy
scy rozwinęliśmy się, ponieważ nauczyli
śmy się czegoś. Sądzę, że mniej istotna 
jest etykieta tożsamości , ważniejsza jest 
otwartość na naukę i rozwój . Kiedy 
spoglądamy wstecz widzimy czynniki, 
które wpłynęły na kształt dzisiejszy 
naszego ruchu: chrześcijaństwo, judaizm, 
tradycje Wschodu, humanizm i racjona
lizm, Renesans i Oświecenie. Istotne są 
idee ekologiczne, przypominające 
o nierozerwalnym związku, istnieniu 
skomplikowanej sieci zależności na Ziemi. 
Również dialog pomiędzy religiami 
i Kościołami przypomina nam, że tradycje 
arogancko odrzucane wywierają ważny 
wpływ na świadomość naszej misji 
w nowym tysiącleciu. 
Jesteśmy w podróży, nie wiemy 

dokąd nas ona zaprowadzi. Ale do 
nas należy twórcza odpowiedź na 
każdą nową przeszkodę na tej 
drodze. Nie możemy trac i ć świado

mości przeszłości, która nas ufo rmo
wała , ani też zapom inać o wizj i 
przyszłości, którą będziemy wspól
n ie kształtować . 

Jaką działalność prowadzą unitarianie 
w Kanadzie? Czy utrzymują np. kontakt 
z organizacjami świeckimi? 

ks. dr Philip Hewett: Współpracujemy 
z wieloma różnymi świeckimi organizacja
mi i grupami, zajmującymi się np. prawa
mi człowieka, pokoju, ochroną środowiska 
naturalnego, działaniami na rzecz upośle
dzonych, mniejszości i promującymi 
wolną, liberalną myśl. Spotykamy wtedy 
ludzi podobnie myślących, często zwięk

szamy tym samym skład kongregacji. 
Organizacje te udostępniają nam też swój 
duży budynek. Wiele lat temu stworzyli
śmy w Kanadzie "unitariańską komisję 

służby" zajmującą się różnoraką pomocą. 

Większość projektów dotyczy Afryki np. 
pomagamy rolnikom w Etiopii w pozyska
niu dobrego zasiewu. W naszych progra
mach nie instruujemy, co ludzie powinni 
robić, ale pomagamy im odnaleźć własną 
drogę i okazać im wsparcie. W grupach 
międzyreligijnych współpracujemy 
z członkami innych religii aby promować 
tolerancję i współpracę. 

Obawiam się, że wobec silnych tenden
cji uniwersalistycznych w ruchu unitariań
skim z tradycji chrześcijańskiej pozostanie 
niewiele. To, co przejawiało się w działal
ności Braci Polskich jest dla nas wielkim 
skarbem, wzorem ich poświęcenia, 

determinacji, bezpardonowego stosowania 
w życiu zasad wiary. Jeżeli tracimy z oczu 
Boga nic nam nie pomoże, nie da szans 
na odnowę. Nie jest dobrze, jeżeli ucieka
my od tego wzoru a delektujemy się 
wzorami zagranicznymi; wprawdzie 
uniwersalnymi, pozbawionymi j ednak siły 
Braci Polskich. Uważam, że koncentrując 
się na metafizycznych koncepcjach innych 
religii obojętnych Polakom nie jesteśmy 
w stanie daleko podążać. 

PH: Sądzę, że forma jaką powinien 
przyjąć unitarianizm współczesny musi 
zależeć od tradycji konkretnego kraju. 
Religia jest w kontakcie z żywą rzeczywi
stością, stanowi element kultury. Bracia 
Polscy starali się wykorzystać jak najlepiej 
ówczesne osiągnięcia myśli ludzkiej 
i zastosować je do swojego codziennego 
życia w duchu Jezusa, który powiedział: 
dlaczego sami nie rozsądzicie, co jest 
słuszne. Tak jak wspomniałem posługując 
się metaforą rzeki, teraz posłużę się 

metaforą drzewa s ięgającego korzeniami 
w przeszłość, ale rozpoście rającego 

gałęzie ku słońcu, czerpiąc energię do 
życia, ewolucji. Dla budowania przyszłości 

istotna jest przeszłość i teraźniejszość. 

Zakorzenienie w duchu przeszłości, 

a jednocześnie otwarcie na mądrość dnia 
dzisiejszego: wtedy jesteśmy w stanie 
zbudować wartościową wiarę . Spotkałem 
się z przypadkiem unitariańskiej utraty 
kontaktu z przeszłością, próbą rozpoczę

cia wszystkiego od początku. To się nie 
sprawdza. Jednak jest również prawdą, 
że stałe pragnienie życia jedynie przeszło
ścią spowoduje, że utrac''Tl1 kon-;a<t ze 
światem wspó/czes":,-"1, z ::>:T:SZ':::.śaą 
\'.'szys~< ·e ·e ~e z..~ e- z. a. s ę ::.es-;a ::_ 
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ewoluują. Powinniśmy podać rękę luG.Z:.<.-..:-: 
różnych wiar, rozumiejących wielkie 
znaczenie religii obecnie. 

Wieża Babel i pomieszanie języków }es 
swoistym mitem, symbolem kary za pyct>ę 
człowieka. Pod koniec XX wieku jesteśmr 
w podobnej sytuacji. Następuje kolejne 
pomieszanie języków- pomieszanie 
ideologii. Tradycyjne Kościoły nie dały 
odpowiedzi na podstawowe pytanie: jak 
zbawić ludzkość? Nie udało się to nawet 
wybitnym przywódcom religijnym, głoszą

cym tolerancję, sprawiedliwość i miłość. 

Wiemy jak trudno się ludziom porozumieć. 
Czy stan obecny, w jakim się znajdujemy, 
upadek autorytetów i wartości świadczy 
o kolejnej karze dla ludzkości? 

PH: To bardzo ważne zagadnienie . 
Posłużę s ię kol ejną metaforą, jest nią 
most: staramy się budować mosty 
pomiędzy ludźmi o odmiennych 
poglądach. Model polityczny jest 
zazwyczaj zły; partie dążące do władzy 
ukazują np. z reg u ły karykaturę opozy
cj i, podkreś l ają wyłącznie jej słabe 
punkty. W przeszłości podobnie 
postępowały poszczególne relig ii. 

"J edność w różnorodności" - unita
rian ie często powtarzają to zdanie, 
ponieważ dotyczy ono także ich 
samych. W poszczególnych wspólno
tach, kongregacjach unitariańskich , 

przede wszystkim w Stanach Zjedno
czonych, również istnieje wiele orienta
cji, odmian, tradycji. Jedni akcentują 
swoje przywiązanie do chrześcijań
stwa, inni do nurtu humanistycznego, 
jeszcze inn i do idei uniwersalistycz
nych. Ale wszyscy tworzą jedną 
"współzależną sieć" . Możemy ze sobą 
po lemizować, ale ni e powinn iśmy się 

kłócić. Trzeba sta rać się dostrzec 
elementy prawdy w każdym punkcie 
widzenia. 

Niektórzy ludzi nie potrafią pogodzić 
się z odmiennym punktem widzenia, 
jednak faktem jest, że poczucie bezpie
czeństwa da nam jedynie akceptacja 
świata takiego, jakim jest z wszystkim, 
co w nim jest. Musimy to tylko właściwie 
wykorzystać. Pod tym względem może
my wnieść wiele w nowe milenium. 
Tworzymy mikrokosmos potrzeb prze
trwania i potrzeb świata w przyszłości . 

Różnice pomiędzy ludźmi nadal trwają 
i trwać będą. Pytanie czy różnice te 
wykorzystamy jako wzbogacenie czy jako 
źródło konfliktu? Jednym z tradycyjnych 
symboli jest święty Jerzy i smok. To jede"' 
ze wzorców jak należy rozprawiać się 
z opozycją. Wolę jednak posłużyć się 
symbolem kuli ziemskiej. Istnieją dwa 
przeciwne sobie bieguny. Ale pom1ędz. 

tymi biegunami istnieje nap1ęcie po~ -a
łające kul i ziemskiej obracać się a Ż'1 c_ 
na niej rozkwitać. 
NajwięKszą pomyt<ą c;vześc .a"'s-:-t. a 

były s:aran a ~"'a~ a co ·-~-..., .,a ie~a: 
C"'-;S::.sa z :>0-- ę-:::oe- _e;;: "'2-

:::;ls ; ~ "' es: s:-::::-:- -:: =: ::e a--: 
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Unił®rianie w Internecie 
Od października roku 1969, daty pierwszego połączenia komputerów dwóch 
odległych placówek naukowych: Stanford Research lnstitute i University 
of California w Los Angeles w ramach programu ARPA Internet przechodził 
wiele przeobrażeń. Globalna sieć połączeń komputerowych z eksperymentu 
przerodziła się w otwarte, liberalne forum dyskusji obywateli świata. Nie jest 
przez nikogo administrowana, nie obowiązują w niej żadne zatwierdzone prawa, 
zakazy i ograniczenia. Panuje w niej jedynie zasada wzajemnej tolerancji. 
Fenomen "sieci" inspiruje, zachwyca, ale budzi też kontrowersje. Rodzi się 
pytanie na ile rezygnacja z jakiejkolwiek kontroli stanie się drogą dla swobodnej 
wymiany poglądów, a na ile polem dla przestępstw? 
W morzu informacji Internetu znajdziemy również dane poświęcone Unitarianom. 

Polscy unitarianie opublikowali 
swoją witrynę internetową 

(http://friko4.onet.pl./bb/unijan) 
pod koniec 1998 roku. Poświęciliśmy ją 

podstawowym informacjom o Kościele. 
Znalazły się tam: zasady wiary, fragment 
kazania dr Davida Ushera poświęcony 

trzem wątkom unitarianizmu, w naszym 
rodowodzie: podstawowe informacje o 
Braciach Polskich, socynianach, unitaria
nizmie. Fragment witryny poświęci liśmy 

"Wolnej Myśli Religijnej". Zamieściliśmy 

spis treści, listę kontaktów i adresów. 
Planujemy opublikowanie fragmentów 
czasopisma w wersji on-line. 

Pod adresem http://www.uua.org 
znalazłem oficjalną stronę amerykań

skich unitarian uniwersalistów Unitarian 
Universalist Association (UUA). 
Witrynę stworzyła kongregacja przy 
3eacon Street w Bostonie. "Afirmować 
niepodważalne i integralne wartości 
i godność każdego człowieka": to zdanie 
przyświeca działa lności UUA, tym 
samym treści internetowej witryny. 

Strona "Jesteśmy unitarianami uniwer
sal istami" zredagowana przez Martę 
Flanagan przedstawia podstawowe 
założenia unitarian. Znajdujemy wypo
Niedzi członków kongregacji, "W co 
.'lierzymy?", "Co sławimy?", "Jednoczymy 
się" . Z tej strony znajdujemy odnośnik 
::o strony miesięcznika amerykańskich 

~ 'li tarian uniwersalistów "World". 
Na stronie "Podstawy, zasady i cele" 

rozpisane zostały w skondensowanej 
formie zasady UUA. "My, członkowie 

-<ongregacji UUA postanawiamy zapew
"•ać i popierać: niepodważalną wartość 

godność każdego człowieka, sprawiedli· 
.'iOŚĆ, równość i współczucie w relacjach 
";ędzyludzkich , wolne i odpowiedzialne 
:>Oszukiwanie prawdy, wolność sumienia, 
zaoewnienie demokracji w kongregacji 
.a< · społeczności, pokój, wolność 

sorawiedliwość ( ... )". 
z. ... a,d ... Jerny •ó·.vnież stronę poświęco

-a_ · ·ó;.·· e . .., s;o"' JUA. orga,.,;zacji 
:: s ;:a e. •, .. - " ... ooła_cze11 a z::zeszcr 

roku UUA zrzesza ponad tysiąc kongre
gacji calego świata. Edukuje, jest 
konsultantem kongregacji, wydaje książki 
w wydawnictwie Beacon Press, publikuje 
miesięcznik "World". 
Plonący plomień w czarze kielicha jest 

symbolem unitarian uniwersalistów. 
Płomień i kielich polączyly się za sprawą 
austriackiego artysty Hansa Deutscha 
w 1941 roku. Od 1930 roku w Paryżu 
Deutsch tworzył krytyczne karykatury 
Hitlera. Ścigany przez nazistów uciekł 
poprzez poludniową Francję i Hiszpanię 
do Portugalii. Na stronie znajdujemy pl ik 
*.gif z wizerunkiem kielicha z płomieniem, 
fragmenty korespondencji ks. Charlesa 
Joy'a z Hansem Deutsch'em, informacje 
o działającej w 1941 roku organizacji 
Unitarian Service Commitlee (USC). 

Na stronie poświęconej aspiracjom 
i potrzebom kongregacji przedstawiono 
interesujące dane statystyczne. Przykła
dowe odpowiedzi przedstawione 
w stosunkach procentowych ukazują 

sytuację kongregacji , jak i unitarian 
uniwersalistów w ogóle. Pytania są 
zróżnicowane, przykładowo: jak zmieniło 
się twoje życie pod wpływem wiary 
unitariańskiej? co oferujesz swojej 
kongregacji?, jakie są twoje oczekiwania 
związane z UU?, jaką rolę odgrywa w 
twoim życiu kongregacja?. Na pytanie: 
co wpłynęło na twoją decyzję przyłącze

nia się do UU odpowiedzi są następują
ce: pragnienie odnalezienia systemu 
wiary i wspólnoty, która miałaby dla mnie 
"sens" - 61 ,9%, niezadowolenie z innych 
kościołów i systemów wiary- 21 ,7%, 
chęć zapewnienia edukacji moim 
dzieciom - 13,5%, urodziłem się 
w rodzinie unitariańskej - 1 0,4%, po
trzebna mi akceptacja i poparcie - 9,4%. 
Na pytanie o światopogląd teologiczny 
członków kongregacji ankieta przynosi 
następujące wyniki: humanizm 46,1 %, 
skoncentrowanie na naturze, ziemi 19%, 
teizm 13%, chrześcijaństwo 9,5%, 
mistycyzm 6,2%, buddyzm 3,6%, 
judaizm 1,3%, hindu 0,4%, islam 0,1 %, 
irre • 3,3%. Badan1a przynoszą również 
ca-e o cne,...;:ac, se<s ... a ,.,e;· 27,8°': 
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58,7% to kobiety heteroseksualne, 3,9% 
to biseksualiści, 0,3% to transwestyci. 

Unitarianie prowadzą różnorakie 
działania, dlatego strona "Hot! lssues" 
pełna jest aktualnych wiadomośc i 

poświęconych np. oficjalnym poglądom 
UU na temat wydarzeń na świecie: 

tragedii w Colorado czy wojny 
w Kosowie. Znajdujemy również 
informacje o programach, planach 
działań i odnośniki do stron poświęco

nych działalności społecznej (social 
juslice work) . 

Lista adresów wprowadza nas 
w rozległą przestrzeń działalności 
unitarian. Znajdujemy, skompletowane 
przez Martę Valentin,odnośniki do: 
administracji, księgarni, działu publika
cj i, dzi ału finansów, biura komunikacji 
elektronicznej, centrum informacji, 
strony poświęconej edukacji religijnej, 
biura młodzieży, jak i do konkretnych 
osób. Największą i l ość odnośników 

(linków) znajdujemy na stronie "organi
zacji spokrewnionych". Pośród kategorii 
figurują: dorośli, buddyści, chrześcija
nie, poganie , dyskusje, humaniści, 
edukacja re ligijna, szkoły teologiczne, 
college, strony własne unitarian, artyści : 

poeci i muzycy, prawo, historia. Więk

szości z kategorii przyporządkowanych 
jest ki lka adresów. 

Ze strony UUA kierowani jesteśmy do 
biblioteki teologicznej Andover-Harvard. Tu 
znajdujemy kolejne odsyłacze do informacji 
o unitarianach: o Towarzystwie Historycz
nym UU (http://www3.edgenet.net), 
kolejnych stronach i zbiorach danych. 

Podana jest również bibliografia wraz 
z krótkimi notami o każdej pozycj i 
uporządkowana działami: Unitarianizm 
w Europie, Unitarianizm w Wielkiej 
Brytanii, Unitarianizm i Uniwersalizm 
w Ameryce Północnej . Pośród bibliogra
fii znajdujemy również socyniańską 
pozycję: Christophera Sanda "Bibliothe
ca antitrinitatorium" z 1684 roku; jest to 
reprint fascimile wydanego w Amsterda
mie, przygotowanego przez Benedykta 
Wiszowatego. 

UUA poświęca wiele miejsca swoim 
publikacjom. Od 1854 roku istnieje 
niezależny dom wydawniczy Beacon 
Press, współpracujący z Unitarianami 
Uniwersalistami. Znajdujemy tu lnterCon
nections, Newsletters w wersji on line, 
odsyłacz do księgarni Skinner w której 
możemy dokonać zakupów on line, 
informacje o aktualnych wydarzeniach 
wydawniczych: teraz o nagrodzie 
Melchera . Znajdujemy także odsyłacz 
do strony miesięcznika .World" S1·ra::
se": ouo <aCj Yo.;'1g Re''g ::Ls U,... ·a-a-
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"Metoda 
faktów 
dokonanych" 

J est naogół skuteczna i to wyczerpuje listę jej zalet, uznać 
ją bowiem należy za moralnie naganną. Stosuje się ją 

wtedy, gdy nie mamy chęci dyskutować o spornej kwestii, 
a polega na przechytrzeniu oponenta i narzucenia mu 
rozwiązań, na które nie dałby zgody. Zawiera element psy
chicznej przemocy i nie świadczy najlepiej o kulturze - również 
politycznej - tych, którzy po nią sięgają. 

Rządy III Rzeczypospolitej załatwiły w ten sposób dwie 
sprawy ważne z punktu widzenia życia społecznego. Pierw
sza to wprowadzenie lekcji religii do szkół przez rząd Tade
usza Mazowieckiego, druga to podpisanie konkordatu 
z Watykanem przez rząd Hanny Suchockiej. / .. .l 
Parę lat później pewien parlamentarzysta zawiesił po 

cichu krzyż w sali obrad Sejmu. Obecność symboli religij
nych w tym miejscu nie dla wszystkich jest oczywista. Na 
szczęście ci, którzy zostali postawieni przed faktem dokona
nym, wykazali przytomność umysłu i nie dopuścili do "wojny 
krzyżowej" ... 

Mimo różnej rangi powyższe przykłady mają dwie cechy 
wspólne. Po pierwsze, dotyczą delikatnej materii, a mianowi
cie kształtu obecności Kościoła rzymsko-katolickiego w życiu 
publicznym. Wypada żałować, że cel uznano za tak ważny, 
iż uświęcił środki. Po drugie, odnoszą się do wewnętrznych 
spraw naszego kraju. 

W obliczu sukcesów osiąganych metodą faktów dokona
nych nie dziwią poczynania Kazimierza Świtonia na oświęcim
skim żwirowisku. / .. ./ 

Były hitlerowski obóz koncentracyjny w Oświęcimiu 
to miejsce wyjątkowe. Dla świata jest symbolem Zagłady, 
szatańskiego zamysłu Endlosung - zabicia całego narodu 
żydowskiego, zbrodniczego przedsięwzięcia zrodzonego 
w sercu nowożytnej Europy. Dlatego, choć hitlerowcy urucho
mili ten obóz w okupowanej Polsce i katowali tam również 
Polaków, nie jest on wyłącznie naszą wewnętrzną sprawą. 
l dlatego - w innym wprawdzie charakterze niż ateński 
Akropol czy piramidy - został wpisany na listę dziedzictwa 
całej ludzkości. Jako memento, nakaz pamięci. Jako apel 
i ostrzeżenie. 

Skoro jednak jest to miejsce tak bolesne, skoro przez 
pięćdziesiąt lat nie mówiono o nim w Polsce całej prawdy 
i skoro w razie konfliktu od razu zwracają się na nie oczy 
świata - bardzo łatwo tu o rozgłos. Świadczy o tym roczny 
niemal spektakl "w obronie krzyża przed zakusami światowe
go żydostwa", odgrywany przed obiektywami kamer i mikrofo
nami przez Kazimierza Świtonia . 
Długo trwało przerzucanie się przez episkopat, rząd 

i samorząd odpowiedzialnością za rozwiązanie problemu 
okupacji żwirowiska i stawianych tam masowo krzyży. Hierar
chia kościelna zajęła stanowisko dopiero, gdy jasne stało się, 
że na tym ogniu chcą upiec własną pieczeń schizmatyccy 
lefebryści. Po gorących debatach parlament uchwalił ustawę 
o ochronie b. hitlerowskich obozów zagłady, aby Skarb 
Państwa mógł przejąć żwirowisko i aby można było usunąć 
stamtąd krzyże (choć ustawa nie wspomina o "krzyżu papie
skim", premier oświadczył, że pozostanie on na tym miejscu). 

.'!resze~e goy Kazime-za ś .•."':o" a aresz:::i.•ra-::: :x: -;:,-. -
zamino.•tał teren, by zaooo·ec usur:ęci~.. <(JZ '{Z'f co <:.· :: 
wkroczyli żołnierze i przewieźli je do franosu a"s e;:: 
klasztoru w Harmężach. Było to zaledwie na tydZ..:e - :-::::-: 
pielgrzymką Jana Pawła 11. 

Ofiary oświęcimskiego obozu i ból tych, co oca!e o:c=s_ 
musi szacunek. Oznaczać to powinno także uszanoua~ e 
uczuć Żydów, których rani obecność krzyża będącego c a 
nich nie znakiem miłości pojednania, lecz zwiastunem ha:-: 
i śmierci! Ale o winach chrześcijanie nie chcą pamiętać: 

o pogardzie, o pogromach, o "ewangelizacji" metodą .chrzes" 
albo śmierć". To, co się stało na żwirowisku, to rekolekcje 
dla całej Polski. Rekolekcje pod prawdziwym krzyżem Jez~sa 
- nie tym, który jest osadzony na ładunkach wybuchowych 
lecz na miłości i nadziei- uważa ks.biskup Tadeusz RakoCZ) 
i oby miał rację, bo narazie wszystko wróciło zaledwie 
do punktu wyjścia. Prowadzona metodą faktów dokonanycr 
oświęcimska "wojna krzyżowa", tak rażąco sprzeczna 
z przesłaniem Golgoty, dowiodła, jak płytkie jest w naszym 
kraju przyswojenie treści Ewangelii. Ale oznacza też , 

że przed chrześcijanami w Polsce stoi wielkie zadanie 
misyjne. 

"8tanowisko zjazdu młodzieży ewan-

8elicko-reformowanej na temat homo
seksualizmu." 

Poruszyliśmy kwestie rozbieżności istniejącej między 
postrzeganiem sprawiedliwości przez nas, ludzi, 

i wykładem sprawiedliwości Bożej, jaki podaje nam Pismo 
Święte. W szczególności zastanawialiśmy się nad przesła
niem tekstów na temat homoseksualizmu, zawartych 
w III księdze Mojżeszowej oraz Liście do Rzymian. Zwróc -
śmy uwagę na fakt, że we wspomnianych tekstach pojaw a 
się słowo "zboczenie", określające stosunki między osoba
mi tej samej płci. Skłania nas to do postrzegania stosunkc 
między osobami tej samej płci jako grzesznych. Niemniej 
jednak świadomość naszej własnej grzeszności powstrzy
muje nas od dokonywania jakichkolwiek osądów innych 
ludzi . Jesteśmy głęboko przekonani, że nikt nie jest mniej 
godny miłości, gdyż miłość nie pochodzi od nas, lecz od 
Boga. Nakaz miłości Boga i bliźniego jest sednem Prawa. 
Nasz stosunek do osób homoseksualnych jest, według 
nas, sprawdzianem naszej miłości, trudnej miłości, ponie
waż skierowanej ku osobom, których wielu z nas nie 
akceptuje. 
Jesteśmy jednak tolerancyjni, przez co rozumiemy 

szacunek, próbę zrozumienia, co nie równa się akceptacji. 
Nie akceptujemy, ponieważ jest to sprzeczne z Biblią, 

która jest normą naszej wiary. Jednakże jako chrześcijanie 

nie odtrącamy homoseksualistów ze względu ich inność. 
Uważamy to za inność, bo według Biblii mężczyzna łączy 
się z kobietą a kobieta z mężczyzną. 
Sądzimy jednak, że homóseksualiści mają takie samo 

prawo do udziału w nabożeństwie i lekcjach religii , jak 
każdy członek Kościoła, a także do nauczania i umacn ia
nia w wierze przez duszpasterza, a także współwyznaw
ców. [Homoseksualista] Ma prawo do udziału w sakramer.
tach chrztu i W ieczerzy Pańskiej, gdyż jest osobą na 
pełnych prawach członka Kościoła. Nie zgadzamy się 
jednak na udzielanie im ślubów i adoptowanie przez 
nich dzieci. 

"Jednota" nr 4-5, 19: : 
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D la nikogo nie jest tajemnicą, że wszędzie naokoło krążą 
demony nienawiści i nietolerancji, podsycane często 

religijnym sosem, usprawiedliwiane jako obrona przyzwoitości 

lub moralności . Są one nieśmiertelne, stare jak świat, i tylko 
od naszego świadomego wyboru zależy, czy nie ulegniemy 
ich niecnym podszeptom. Nienawiść przybiera rozmaite formy 
- bywa tri umfująca, zadziorna, nie zważająca na nic. / .. ./ 

... Znacznie gorsza bywa nienawiść zaakceptowana, 
uwewnętrzniona i uznana za normalność. Jej językiem jest 
oczywistość, której ulegają często nawet jej ofiary. / .. ./ 

Nietolerancja wiąże się z obcością, niezrozumieniem, 
intuicyjną pogardą. Często ludzie nie zdają sobie nawet 
sprawy z tego, że kogoś krzywdzą swoimi sądami. Jest to 
niemal zawsze zakorzenione w prastarym stereotypie , 
że obcy, inny, jest zawsze gorszy od nas, normalnych, 
i że sam fakt różnienia się od większości, nawet nie poparty 
żadnym innym oskarżeniem, już stanowi grzech nie do 
zmazania. Ponadto odmieńcy budzą lęk i reakcje obronne -
stąd niezwykle częste przekonanie o jakowyś spiskach, 
organizacjach planujących zagładę wszechświata. 

Każdy, nawet ten, kto się bardzo stara, wie, jak trudno 
zaakceptować czyjąś inność, szczególnie gdy jest ona 
wyrażna , drastyczna. / .. ./Często niestety bywa, że odrzuceni 
sami podejmująjęzyk nienawiści i z kolei sami poniżają./. . ./ 
Naprawdę nie tolerowani to ci, którzy nie mają prawa głosu 

na swój temat, gdyż debata dotyczy ich wyłącznie jako 
przedmiotu dociekań. Sądzący, czy przyznają im rację 
czy nie, mają automatycznie przewagę nad sądzonymi. 
Nie powinni tego wykorzystywać jako argumentu, a już tym 
bardziej jedynego, jak to często ma miejsce. 

Po stronie większości, nawet gdy ma ona rację, stoi prze
moc, i to przemoc w końcu zwycięża, a nie prawda, 
jak twierdzą niektórzy. Ofiara zostaje zaszczuta i zagoniona 
w pułapkę paradoksu - cokolwiek powiesz, będzie świadczyć 

przeciwko tobie, ale milczenie jest równ ież tożsame z przy
znaniem się do winy. Doskonale pokazał to Kafka (skądinąd 
właśnie przedstawiciel odrzucanej mniejszości) w swoim 
.Procesie", gdzie wszystko świadczy na niekorzyść oskarżo

nego. Sąd nie przyjmuje możliwości uniewinnienia, ponieważ 
.winą jest właśn ie to, że jest się osakrżonym". 

Sartre i Camus uznali twórczość za obraz kondycji współ
czesnego człowieka, pozostającego jako pojedyńcza osoba 
zawsze mniejszością, której głos ginie w tłumie. Nie każdy 
·o jednak wie, a przede wszystkim nie każdy chce to wiedzieć. 
· 'tślenie boli, a odpowiedzialność jeszcze bardziej, dlatego 
::."acznie łatwiej jest skryć się pod opiekuńcze skrzydła kogoś, 
"to pomyśli za nas, a potem podyktuje nam nasze osobiste 
przekonania - wystarczy ich się nauczyć na pamięć. Ponadto, 
•ozpatrując siebie jako składnik grupy, zyskuje s ię na sile 
:xldziaływania , bo grupa jest przecież zawsze silniejsza i daje 
::a•cie. / .. ./ 

Jak ważna jest odrębność, to, co odróżnia nas 
:c ""eszty. wiedzą ci, którzy kogoś wybrali ze wszystkich 

-; :::1'- akceptując tym samym jego niepowtarzalność, 
:-:ej, afirmując ją, chociaż nie jest własna. Tutaj 

·~--''- ;, ;yraża się duch tolerancji, nie można jednak 
--;-~ =~ wszyscy się kochali, bo wcale nie byłoby 
~ : rozwiązanie, można natomiast apelować 

- ·: ·s .. olności do samostanowienia}.../ 
,:::;",;.......,,_ ues=.. ::::: a:Jy dojrzeć do tolerancji, potrzebny 

~--=--=--- s::r:-:::;=.,·z'll co do zastanych pewników. 
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Tutaj uwidacznia się rola krytyczna tolerancji -właśnie 
w imię humanizacji stosunków między ludźmi krytyce 
poddać należy wszelkie zaskorupiałe systemy myślenia. 
Ludzie są bowiem ważniejsi od doktryn, szczególnie jeżeli 
te zapomniały o ludziach i sławiąjakieś wartości (cóż to 
za wartości, które pozwalają zmienić życie bliźniego 
w koszmar?) ponadludzkie. Oczywiście nie znaczy to, 
że należy wyplenić, jak chwasty, wszelkie prawdy i oczywisto
ści. Wystarczy je opukać, obejrzeć pod lupą- wtedy zobaczy
my, czy dana idea ma na swoją obronę tylko autorytet więk
szości, czy też zawiera jakiś naddatek. / .. .l 

W dyskusjach ... często pojawia się zarzut, iż tolerancja 
w istocie sprowadza się do obojętności . Leży tutaj jednak 
pewne nieporozumienie - otóż, kiedy widzę, że jeden człowiek 
krzywdzi drugiego, to nie zastanawiam się nad prawem 
do wolności krzywdzącego, a raczej nad tym, że krzywdzony 
w żaden sposób nie jest w tym przypadku wolny. Przemoc 
jest bowiem kresem zarówno wolności jak i tolerancji. Obojęt
ność stanowiłaby tutaj zgodę na niesprawiedliwość, czyli coś, 
co zaprzecza krytycznemu projektowi tolerancji. 

Jak widać problem ma swoje karkołomne meandry ... 
Reasumując: tolerancja miałaby tu być czymś w rodzaju 
okularów, pozwalających dostrzec innych ludzi, to, 
że cierpią, i to często z naszej winy. Raczej odpowiedzial
nością niż obojętnością. Raczej buntem niż afirmacją 
świata w jego obecnym kształcie, a przede wszystkim -
podkreśleniem inności każdej osoby, inności , która jest 
największym skarbem. 
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D la nikogo nie jest tajemnicą, że wszędzie naokoło krążą 
demony nienawiści i nietolerancji, podsycane często 

religijnym sosem, usprawiedliwiane jako obrona przyzwoitości 
lub moralności. Są one nieśmiertelne, stare jak świat, i tylko 
od naszego świadomego wyboru zależy, czy nie ulegniemy 
ich niecnym podszeptom. Nienawiść przybiera rozmaite formy 
- bywa triumfująca, zadziorna, nie zważająca na nic. / .. ./ 

.. .Znacznie gorsza bywa nienawiść zaakceptowana, 
uwewnętrzniona i uznana za normalność. Jej językiem jest 
oczywistość, której ulegają często nawet jej ofiary. / .. .l 

Nietolerancja wiąże się z obcością, niezrozumieniem, 
intuicyjną pogardą. Często ludzie nie zdają sobie nawet 
sprawy z tego, że kogoś krzywdzą swoimi sądami. Jest to 
niemal zawsze zakorzenione w prastarym stereotypie , 
że obcy, inny, jest zawsze gorszy od nas, normalnych, 
i że sam fakt różnienia się od większości, nawet nie poparty 
żadnym innym oskarżeniem, już stanowi grzech nie do 
zmazania. Ponadto odmieńcy budzą lęk i reakcje obronne -
stąd niezwykle częste przekonanie o jakowyś spiskach, 
organizacjach planujących zagładę wszechświata. 
Każdy, nawet ten, kto się bardzo stara, wie, jak trudno 

zaakceptować czyjąś inność, szczególnie gdy jest ona 
wyrażna, drastyczna./ .. ./ Często niestety bywa, że odrzuceni 
sami podejmują język nienawiści i z kolei sami poniżają./ .. ./ 
Naprawdę nie tolerowani to ci, którzy nie mają prawa głosu 

na swój temat, gdyż debata dotyczy ich wyłącznie jako 
przedmiotu dociekań . Sądzący, czy przyznają im rację 
czy nie, mają automatycznie przewagę nad sądzonymi. 
Nie powinni tego wykorzystywać jako argumentu, a już tym 
bardziej jedynego, jak to często ma miejsce. 

Po stronie większości, nawet gdy ma ona rację, stoi prze
moc, i to przemoc w końcu zwycięża , a nie prawda, 
jak twierdzą niektórzy. Ofiara zostaje zaszczuta i zagoniona 
w pułapkę paradoksu - cokolwiek powiesz, będzie świadczyć 
przeciwko tobie, ale milczenie jest również tożsame z przy
znaniem się do winy. Doskonale pokazał to Kafka (skądinąd 
właśnie przedstawiciel odrzucanej mniejszości) w swoim 
"Procesie", gdzie wszystko świadczy na niekorzyść oskarżo
nego. Sąd nie przyjmuje możliwości uniewinnienia, ponieważ 
.winą jest właśnie to, że jest się osakrżonym". 

Sartre i Camus uznali twórczość za obraz kondycji współ

czesnego człowieka, pozostającego jako pojedyńcza osoba 
zawsze mniejszością, której głos ginie w tłumie. Nie każdy 
:o jednak wie, a przede wszystkim nie każdy chce to wiedzieć. 
' .1yślenie boli, a odpowiedzialność jeszcze bardziej, dlatego 
:.nacznie łatwiej jest skryć się pod opiekuńcze skrzydła kogoś, 
<to pomyśli za nas, a potem podyktuje nam nasze osobiste 
przekonania - wystarczy ich się nauczyć na pamięć . Ponadto, 
rozpatrując siebie jako składnik grupy, zyskuje się na sile 
oddziaływania , bo grupa jest przecież zawsze si lniejsza i daje 
:::narcie. / .. .l 

Jak ważna jest odrębność, to, co odróżnia nas 
x reszty, wiedzą ci, którzy kogoś wybrali ze wszystkich 
·--. :::'"'akceptując tym samym jego niepowtarzalność, 

;:::ej afirmując ją, chociaż nie jest własna. Tutaj 
:. vyraża się duch tolerancji, nie można j ednak 

..,........,....."-~~,.,.:. =J Nszyscy się koc hali , bo wcale nie byłoby 
s::::~~;.: : ·orNiązanie, można natomiast apelować 
;;::::z::.:·"'--" :..s Aolności do samostanowienia./ .. ./ 
~<""'=--, ~::.: a:Jy dojrzeć do tolerancji, potrzebny 

tz:~::::s:e":":ycyzm co do zastanych pewników. 
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Tutaj uwidacznia się rola krytyczna tolerancji -właśnie 
w im ię humanizacji stosunków między ludźmi krytyce 
poddać należy wszelkie zaskorupiałe systemy myślenia. 
Ludzie są bowiem ważniejsi od doktryn, szczególnie jeżeli 
te zapomniały o ludziach i sławiąjakieś wartości (cóż to 
za wartości, które pozwalają zmienić życie bliźniego 
w koszmar?) ponadludzkie. Oczywiście nie znaczy to, 
że należy wyplenić, jak chwasty, wszelkie prawdy i oczywisto
ści. Wystarczy je opukać, obejrzeć pod lupą- wtedy zobaczy
my, czy dana idea ma na swoją obronę tylko autorytet więk
szości, czy też zawiera jakiś naddatek . / .. ./ 

W dyskusjach ... często pojawia się zarzut, iż tolerancja 
w istocie sprowadza się do obojętności. Leży tutaj jednak 
pewne nieporozumienie - otóż, kiedy widzę, że jeden człowiek 
krzywdzi drugiego, to nie zastanawiam się nad prawem 
do wolności krzywdzącego , a raczej nad tym, że krzywdzony 
w żaden sposób nie jest w tym przypadku wolny. Przemoc 
jest bowiem kresem zarówno wolności jak i tolerancji. Obojęt
ność stanowiłaby tutaj zgodę na niesprawiedliwość, czyli coś, 
co zaprzecza krytycznemu projektowi tolerancji. 

Jak widać problem ma swoje karkołomne meandry ... 
Reasumując: tolerancja miałaby tu być czymś w rodzaju 
okularów, pozwalających dostrzec innych ludzi, to, 
że cierpią, i to często z naszej winy. Raczej odpowiedzial
nością niż obojętnością. Raczej buntem niż afirmacją 
świata w j ego obecnym kształcie, a przede wszystkim -
podkreśleniem inności każdej osoby, inności, która jest 
największym skarbem. 



"Unitarianie w Internecie" 
Dokończen e ze strony 21 

Unitarianie Uniwersaliści integrują 

równ ież mniejszości seksualne poprzez 
tolerancję i działanie "biura biseksualistów, 
gejów, lezbijek i transwescytów", założo
nego w 1973 roku. Biuro broni praw 
mniejszości jednocześnie występując 

przeciwko dyskryminacyjnym zarządze
niom i prawom dotyczącym pracy, 
zamieszkania, związków małżeńskich, 
służby woskowej. Biuro występuje o to, 
aby należący do mniejszości mogli 
kierować kongregacjami jako duchowni 
czy pełnić rolę rodziców. Stąd znajdujemy 
odsyłacze do stron poświęconych konkret
nym zagadnieniom. 

Po wizycie na stronie UUA możemy 
wpisać się do książki pamiątkowej gości 
i przeczytać wrażenia osób z całego 
świata o opisywanej witrynie. (emjot) 

"Próba odrodzenia unitarianizmu 
w Polsce" 
Dokończenie ze strony 5 

Liberalna, religijna wspólnota warszaw
ska utworzyła w latach 50-ych odrębny 
Zbór Unitariański, który w 1961 r. ukonsty
tuował się w Zbór Panmonistyczny, 
kierowany do śmierci (w 1968 r.) przez 
pastora M.Lubeckiego, a następnie przez 
p.Marię Żochowską. Inny odnowiciel 
polskiego unitarianizmu w latach 30-ych 
XX w. ks.J.Sz.Ostrowski w okresie 
powojennym skoncentrował się na 
działalności ekumenicznej. 

Próba odrodzenia ruchu liberalno
religijnego, nawiązującego do dziedzictwa 
Braci Polskich (socynian, unitarian) w 
niesprzyjających warunkach autorytary
zmu i nietolerancji lat 30-ych a następnie 

wojny i okupacji oraz dyktatury totalitarnej 
w latach powojennych nie powiodła się. 

Co z tego pozostało? Niewiele. Wzmian
ki w słownikach o życiu i działalności 
K.Grycza, pożółkłe egzemplarze Jego 
wydawnictw. W zapomnienie idzie wspa
niały epizod polskiej Reformacji jakim był 
socynianizm. Nieliczne zabytki architektury 
Braci Polskich rozpadają się. Jedynie 
stosunkowo liczne i ambitne piśmiennictwo 
naukowe nie pozwala zapomnieć, że 

Polska też stanowiła kolebkę unitarianizmu. 
Ze smutkiem pisałem w latach siedem

dziesiątych do amerykańskich unitarian, 
że ks.Karolewi Grzyczowi, współczesne
mu polskiemu unitarianinowi w jego 
poczynaniach towarzyszyła -z upływem 
czasu malejąca - nadzieja, że idea religii 
liberalnej, której prekursorami byli Bracia 
Polscy, "zakorzeni się" ponownie na 
"polskiej glebie". Życie dopisało kolejny 
rozdział jego "życiowego dzieła" wskazu
jąc na to, że była to być może nie nadzieja 
złudna. Od nas, współczesnych polskich 
unitarian zależy odpowiedź: czy jest to 
rozdział ostatni? Kościół unitariański w 
Polsce wciąż istnieje. Wiara nie wygasła. 
A więc bądźmy optymistyczni. 

dr Cezariusz Kazańczuk 
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Emblem(a) 49 1 

Okręt na morzu, który srogi szturm 
i nawałaności zawalają. 2 

Napis: Niech mię nie poźrze głębokość morska. Psal(m) 68,16 

Gdy strasznym grzmotem niebo zachuczało, 
Zaraz ogromne morze z gruntów3 wstało, 

Z których je wiatry szalone ruszyły, 
A czarne chmury jasny dzień zaćmiły; 

Straszliwy trzaska grom, a błyskawice 
Rażą okropnym widziadłem źrenice. 

Gdy wód przepaści srogi oświecają, 
Aż skry z wzburzonej fale wpadają; 

Krzyk i śpiewanie majtków żałobliwe 
Wskroś przenikają serce ledwie żywe; 
Żagle podarte, maszty połomały 
Uporne wichry, a okrutne wały4 

Tak stłukły okręt, że się zewsząd leje, 
I żadnej zgoła już nie masz nadzieje. 

Krzyczę do ciebie z tej toni, o Boże, 
Twa tylko ręka wyrwać mię z niej może; 

Ty kiedyś kazał, okrutna zaniosła 
Ryba5 świętego Niniwitom posła; 

Ratowałeś Twe naczynie wybrane6 

I przy nim dusze jemu darowane, 
Ratujże i mnie, o Boże listości! 

Nie daj mię srogiej pożreć nawałności, 
A iż są sroższe grzechowe powodzi, 

Niech mię Twa święta ręka z nich wywodzi. 

~ o 

l. Emblematy: chodzi przede wgyst~im o p:<;iM ~ druRt~ fl;~cgsl<iegą W)'danego , 
kilkakrotrue w Paryzu m.in . w rol<u 1631, ale także o zwią7.ane z nin:li teksty 

::xJtta r t _.r . 
: wiersze), z inskrypcjami, mottarni zwanymi lemma. Emblen1aty'fii pisane 'i:ostały 
w łatach 1669-1680. 

: Okręt TUJ morzu ... : w istocie jest to opis dalszego planu przedstawionego na rycinie; = ;:-:e:wszym miejscu Milość Św. ratuje człowieka z toni 
:: z .;:-.::.~.:m.· ru: ze spokojnej toni 
~ DA..--::~ ..-a}-.· wzbu..-ume fale 
;;. zz..-;iosla Ryf:.a /, f .\::-.IM.'=< .oo~17 gdy r.o:o~jon.l!---z, którego Bóg posła! by 
~~~co _?Oic-- j, "'--z.:.'=-"\ia! się. n:e chciał ,_-y~nać rozkazu, 
--=:10 ~ ::0 :::ac:za. !~ ~-eb go t>.;::;>=-"\3 :ybao w kur.ej "--nętrzll 
~ .... ~ ==;::_-.:t ~ ~ ;:-:: ~ .z-'..z::e ~ :nz€•7;;l P:-::r:;x::;.-rJ~ 1-.~ 
-.o.::n-->e Z><":' .X=--- -- -~tę ;:oeł:-...z.. ;r..a..ą 

Emblema 89 

Oblubienica patrzy na obroty 
niebieskie przez perspektywę 1 

Napis: Któż bowiem jest na niebie 
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i na ziemi, kogo bym chciał okrom Gebie. 2 

Psal(m) 72,25 

Któż nierad patrzy na śliczne lazury 
Jasnego nieba, gdy od mgły i chmury 
Wolne, gdy ranf dzień niesie wesoło 
Słoneczne koło. 

Piękne i nocy pogodnych są cienie, 
Gdy gwiazd ogniste iskrzą się płomienie, 
Gdy swój kieruje w pełni księżyć śliczny 

Bieg ustawiczny. 

Ale choć to wzrok rwie się człowieczy, 
Insze rozum nasz upatruje rzeczy 
I nad to, gdzie się oko zapatruje, 
Wyżej wstępuje. 

A coż mam4 widzieć na wysokim niebie, 
Co i na ziemi krom samego Ciebie, 
Żebym nasycił żądość5 uprzejmego 
Serca mojego? 

Na Cię, Boże mój, będą poglądały 

Oczy, Ciebie me usta wysławiały, 
Pókim żyw, póki świeci mi tu wieczny 
Promień słoneczny. 

1 )perśpektywa: "luneta ' 
2 .kogom chcia/ okrom Ciebie Ps. 72,25 
3 .rany ranny 
4 ltiijm . · · 

5 żądość póżadanie, pragnienie 
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Zarys dziejów zboru ariańskiego 
w Rzeczpospolitej do roku 1604 
Piotr Wilczek 

Zarys dziejów zboru braci polskich pisany w postaci kalendarium 
powstawał jako uzupełnienie mojej książki o Erazmie Otwinow

skim (Erazm Otwinowski- pisarz ariański, Katowice 1994). Zarys 
ma jednak cele ambitniejsze. Chciałem w nim ukazać najważniej
sze fakty z historii zborów małopolskich i litewskich (w marginal
nym zakresie także siedmiogrodzkich) w latach 1562- 1613, czyli 
od pierwszych przejawów rozłamu w kościele kalwińskim do 
początków XVII wieku. Datą końcowąjest śmierć Fausta Socyna, 
najwybitniejszego teologa zboru braci polskich. Odejście Socyna 
kończy pewną epokę w dziejach zboru, zamyka też .,renesansowy" 
okres jego istnienia. Celem moim jest doprowadzenie w przyszło
ści Zarysu przynajmniej do lat sześćdziesiątych XVII stulecia. 

Nie powstało dotychczas podobne opracowanie, więc sądzę, 
że niniejszy Zarys może być interesujący dla czytelnika poszukują
cego syntetycznego ujęcia historii radykalnej reformacji w Polsce. 

Istnieją oczywiście znakomite cząstkowe opracowania dziejów 
zboru i ewolucji jego doktryny, a kilkadziesiąt lat temu powstała 
nawet całościowa historia polskiego unitarianizmu napisana 
przez amerykańskiego historyka i działacza kościoła unitariań

skiego, Earla Morse·a WiJbura (A history of Unitarianism, Socinia
nism and its Antecedents, Cambridge Mass, 1946). Ta ostatnia 
pozycja zawiera jednak sporo błędów rzeczowych oraz luk 
związanych z ówczesnym stanem badań. Z kolei opracowanie 
szczegółowe - zwłaszcza Konrada Górskiego, Stanisława Kota, 
Lecha Szczuckiego, Stanisława Szczotki i Marka Wajsbluma - nie 
zastąpią opracowania syntetycznego. Takie opracowanie musi 
dopiero powstać, a to Kalendarium go oczywiście nie zastąpi. 
Jest ono tylko próbą uporządkowania najważniejszych wydarzeń 
i stanowi swoistą calość ze słownikiem teologicznym braci 
polskich opublikowanym przeze mnie warszawskim kwartalniku 
.,Ogród" (nr 1-4 z 1993 r.). W Kalendarium można śledzić losy 
sporów o pojęcia, których definicje znajdzie czytelnik w Słowniku. 

Kalendarium zostało napisane na podstawie dostępnych źródeł 
i opracowań (podamy je po wydrukowaniu calego Kalendarium, 
przyp. red.). Przeważnie każdy odnotowany fakt mógł zostać 
potwierdzony w więcej niż jednym miejscu. Starano się też wyjaśnić 
różnice, jakie często pojawiają się w różnych źródłach i opracowa
niach w odniesieniu do tego samego wydarzenia. Na szczęście 
są to zwykle pomyłki, których skorygowanie nie było trudne. 

Czytelnik obeznany z l iteraturą przedmiotu zdaje sobie sprawę, 
że informacje, które posiadamy na temat dziejów zboru braci 
polskich są bardzo ubogie i stąd często pojawiają się w związku 
z jakimś ważnym wydarzeniem (np. synodem) informacje drugo
rzędne, a brak informacji podstawowych. Konieczna była też jednak 
selekcja informacji. Bardzo ścisłej selekcji poddano przede wszyst
kim informacje o działa lności wydawniczej braci polskich, skupiając 
się na książkach najważniejszych, które odegrały istotną rolę 
w historii doktryny i były żywo wówczas dyskutowane. Poza tym 
informacje o tej dziedzinie działalności zboru nie są już rozproszone, 
a to głównie dzięki monografii Alodii Kaweckiej-Gryczowej Ariańskie 
Oficyny wydawnicze Rodeckiego i Stemackiego. 

Wydarzenia w ramach Kalendarium podzielono na dwie grupy. 
Najpierw w ramach każdego roku-hasła omawiane są chronologicznie 
te, których datę udało się choćby w przybliżeniu ustalić. Druga część 
hasła to wydarzenia z dziejów zboru, których dokładnej daty nie 
można było określić oraz wydarzenia historyczne związane tylko 
pośrednio z dziejami zboru. 

Opracowanie calościowego kalendarium dziejów zboru to cel 
bliższy. Celem dalszym powinna być syntetyczna monografia tych 
dziejów. Wypełn~aby ona poważną lukę, której istnienie odczuwają 
przedstawiciele różnych dyscyplin humanistycznych. 

Rok1562 
lO muca Synod w Książu. Giorgio Biandrata przedstawia 

swoje wyznanie w iary zawierające elementy nieortodoksyjne 
wobec kalwinizmu. Decyzja na temat opinii zboru odłożona 
do synodu pińczowskiego 2 kwietn ia . 

2 kwietnil Synod w Pińczowie. Przyjęcie wyznania wiary 

Biandraty. Bracia obiecują pojednać go z Kalwinem. Postano
wienie, by ministrowie nie używali w nauczaniu pojęć filozo
ficzno-patrystycznych na temat Trójcy św., a tylko terminów 
z symbolu apostolskiego oraz pism prorockich i apostolskich 
(nb. jeszcze synod krakowski z grudnia 1561 r stał na gruncie 
zarówno symbolu apostolskiego jak i nicejskiego oraz atana
zyjskiego ). 

14 maja W Zurychu umiera Lelio Sozzini (Leliusz Socyn), stryj 

Fausta Socyna i prekursor antytrynitaryzmu. 

11 lipca Dysputa w Balieach między Stanisławem Sarnickim 

a Grzegorzem Pawłem z Brzezin (poprzedzała synod w 
Rogowie, który odbył się 20 lipca). Nie przyniosła żadnych 
rezultatów. 

20 lipca Synod w Rogowie, majątku Stanisława Szafrańca, 
zwołany w celu konfrontacji poglądów Grzegorza Pawła 
z Brzezin i Stanisława Sarnickiego. Ten ostatni stał na gruncie 
ortodoksj i kalwińskiej i pragnął zażegnania sporu. Brak 
zdecydowanych rozstrzygnięć, choć ujawnia się duże popar
cie dla Grzegorza Pawła. 

12 sierpnia Synod w Balieach poprzedzony dysputą w Krako

wie, która odbyła się 5 sierpnia. Kolejny spór teologiczny 
Grzegorza Pawła z Sarnickim. 

18 sierpnil (wg niektórych źródeł 20 sierpnia - data mniej 

prawdopodobna) Synod w Pińczowie . Spisanie wyznania 
wiary o Bogu, Ojcu, Synu i Duchu św. bez używania słów 
spoza Pisma św. Wyznanie to ma być wysłane do Szwajcań 
i Strasbourga. Grzegorz Paweł broni swego nauczania. 
Sarnicki nieobecny. 

4 listopada Synod w Pińczowie, na który wbrew obietnicy nie 

przybył S. Sarnicki (por. 14 listopada). Brak bliższych inforrra
cji o tym synodzie, który prawdopodobnie zgromadził prze
ważnie zwolenników konfesj i uchwalonej na synodzie 
18 sierpnia, skłaniających się ku poglądom nieortodokS}'Jrf"' 
Obecny synod usiłuje ratować jedność w ten sposób, 
by wyznanie wiary kościoła helweckiego zostało podpisa~= 
z pozostawieniem nieograniczonej wo ~cści baoania c:;:
śniania. Stro11nictwo ortodoksy1re oc-=-... ::a :=- ,.,~ ose-
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14 listopada Grupa kalwinów pod wodzą Sarnickiego zbiera 

się w Krakowie i podpisuje wyznanie wiary potwierdzające 
trzy creda łacińskie i potępiające nieortodoksyjne doktryny 
Serveta, Gribaldiego, Piotra z Goniądza, Gentilego i Alciate
go. Grzegorz nie zaproszony i nieobecny na zebraniu. 
Wydarzenie uważane przez niektórych badaczy za usankcjo
nowanie K. Górski) lub początek (E. M. Wilbur) rozłamu 
w zborze Samickiwraz z innymi ortodoksami (m.in. Paweł 
G"'o,•.s · .Vawrzyniec Niezgoda-Discordia) ogłasza Grzego
-z.a :lcr,•.ia heretykiem, odwołuje go z urzędu i sam ogłasza się 
se~ o·em zboru krakowskiego. Według niektórych źródeł 
oazbawienie Grzegorza Pawła urzędu ministra krakowskiego 
'1astąpiło dopiero po synodzie piotrkowskim w styczniu 1563 r. 

P olowa listopada Ukazuje się Tabula de Trinitate, pierwsza 

antytrynitarska książka Grzegorza Pawła z Brzezin. Walczy 
on w niej z pojęciem Trójcy św. l terminami scholastycznymi 
w imię czystości słowa Bożego i symbolu apostolskiego. 
Według K. Górskiego wydanie tej książki oraz listy wysyłane 
na jej temat do Szwajcarii przez Grzegorza Pawła i Sarnickie
go otwierają nową epokę w dziejach antytrynitaryzmu 
(a może raczej - rozpoczynają te dzieje, wyznaczając zasad
niczy rozłam w kościele kalwińskim) . Kalwin osobiście potępia 
książkę (zob.niżej 30 kwietnia 1563). Biorąc pod uwagę datę 
synodu krakowskiego i datę wydania książki można przyjąć 
połowę listopada 1562 za początek świadomej działalności 
odłamu antytrynitarskiego w kościele helweckim. 

Ponadto w roku 1562: 
- ukazuje się rusko-słowiański, kalwiński katechizm Szymona 
Budnego (wówczas kalwińskiego kaznodziei w Klecku), 
a w nim polemika ze społecznymi zasadami anabaptyzmu. 
- Faust Socyn przebywa w Zurychu, Bazylei, Genewie, Lyonie 
powstaje ważne dzieło Socyna Explicatio primae parlis primi 
capiti Evangelistae lohannis 

Rokl563 
styczc:n Przy okazji sejmu piotrkowskiego synod z udziałem 
nielicznych zwolenników S.Sarnickiego 

10 kwietnia(?) Synod w Krakowie pod wodzą Sarnickiego 
z udziałem ortodoksyjnych członków kościoła kalwińskiego. 
Krytyka zwolenników radykalizmu teologicznego. 

11 kwietnia Umiera Feliks Krzyżak (Felix Cruciger), superinten

dent kościoła kalwińskiego, nie sprzeciwiający się radykałom . 

30 kwietnia Powstają dwa pisma Jana Kalwina: Brevis 
a=rnonitio ad fratres Po/onos oraz Epistola loannis Calvini. 
Sa_ ,•rfTazem niepokoju wobec pism Grzegorza Pawła oraz 
.s :: orzysyłanych z Małopolski do Genewy (zob. połowa 
~:.::::a:::a 1562). 

- - •• Sy:~od w Krakowie zwołany przez superintendenta 
~ :: _utomirskiego. Zgromadził 23 ministrów oraz 

d:-· :5 , kościoła. Sprzeciw wobec działań Sarnickie
-....,;:::.;,.--c-==-;:: J•atować jedność kościoła. Synod uznaje 

=--.:c: s-. ~odu poprzedniego za nieważne. Ministro
=.:-::==:::1~.::. s~ datowany 17 maja do ś·t.rieckich czło'1-

::: -a<=_::) do zv.ołanJa s1noatJ ge.,e:a --ego 
--: ::cs::e<:1 co S""l.I'"..:-:. 

6 czerwca Synod w Mordach na Podlasiu. Dyskusja na terna: 

dogmatu Trójcy Św. Różnice stanowisk. Uchwała synodu 
stwierdza, że wyrażenie "Trójca" jest pochodzenia ludzkiego. 
a nie boskiego. Podobnie odrzucono terminy scholastyczne. 

2ł 

22lipca Poselstwo braci czeskich do Krakowa. W dyspucie 

biorą udział zarówno ortodoksyjni kalwini jak i Grzegorz Paweł 
oraz Hieronim Filipkawski (ci dwaj skłaniają się ku antytrynita
ryzmowi). 

9-14 pazdzic:rnika Synod generalny w Pińczowie. Brak na nim 

opozycji kalwińskiej. Zwyciążają tendencje antytrynitarskie 
i zostaje sformułowana konfesja o charakterze trydeistycz
nym. 14 października S.Lutomirski zostaje wybrany superin
tendentem zborów małopolskich. Jest to wyraźny dowód 
zwycięstwa tendencji "ariańskich". 

Bozc: Narodzenie: Zajście podczas nabożeństwa kalwińskiego. 
Według relacji kalwińskiej arianie mieli przybyć w celu prze
szkodzenia w kazaniu. 

Ponadto w roku 1563: 
- w pierwszej połowie roku fakultet teologiczny w Heidelbergu 
występuje z pismem przeciw rodzącemu się w Polsce ariani
zmowi. 
- Mikołaj Radziwiłł Czarny skłaniający się ku poglądom 
antytrynitarskim usuwa ze swych posiadłości duchownych nie 
zgadzających się z tymi poglądami. 
- w roku 1563 1ub 1564 ukazała się zaginiona dziś książka 
De primatu Piotra z Gon iądza, znana z relacji Budnego, 
propagująca społeczne zasady anabaptyzmu. 

Rokl564 
Koniec stycznia (?) Synod w Wilnie (brak protokołu, znany 
z pośredn ich wzmianek). Kulminacja sporów na temat chrztu 
dzieci w ramach kościoła helweckiego w Polsce (nieprzy
chylna reakcja M ikołaja Radziwiłła Czarnego na uchwały 
zborowe). 

Przed 19 marca Król zarządza spalenie książki Grzegorz Pawła 
Tabula de Trinitale (zob. połowa listopada 1562) w Krakowie 
i zabrania drukowania tam książek ariańskich. 

l czerwca Uroczystość Bożego Ciała . Erazm Otwinowski 
bezcześci hostię podczas procesji w Lublinie. 

7 sierpnia Sejm w Parczewie wydaje dwa edykty. Pierwszy 

wydala z kraju cudzoziemców-heretyków, którzy znaleźli 

w Polsce schronienie, drugi zabrania kontaktów z herezją 
w ogóle, a z antytrynitaryzmem w szczególności. Nuncjusz 
Commendone oraz kard. Hozjusz nie dopuszczają na tymże 
sejmie do potępienia heretyków zgodnie z zasadą "Bellu m 
haereticorum pax est Ecclesiae". Sejm parczewski przyjmuje 
również uchwały Soboru Trydenckiego. 

Ponadto w roku 1564: 
- Kard. Jan Franciszek Commendone rozpoczyna swą misję 
dyplomatycznąjako nuncjusz apostolski w Polsce 
- Kard. Stanisław Hozjusz sprowadza zakon jezuitów 
do Polski. 
- ''a•c.n Czechov ·c póżn·e~szy czoloNy az.ałacz ::::JO-:. :::""a::~ 
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Wender,wender,a~jan 
Edwin Jędrkiewicz 

fudyta! - natrętnie wracało w Krzysztofie ponure pytanie -jak 
J się to z nią stało, jak, czemu? Na drugi dzień umknęła mu się, 
wyjechała, ani wiedział kiedy. .. A on ... on odetchnął, kiedy się 
o tym dowiedział ... Odetchnął, ale nie przestało się to w nim 
jątrzyć i jątrzyć. Jakże teraz Rucie popatrzy w oczy? Jak się to 
stało? Przecie nie chciał, przecie nic takiego przedtem do niej nie 
czul! Tymi niebieskimi plomieniami ślepiów tak się w niego 
wdarła? A teraz ta tutaj furcząca spódnica .. . 

Wiszowaty marszczył się niechętnie. 
-Szpetnie to, że jak się ino chłop z niewiastą sam gdzie znaj

dzie, to zaraz plugastwo jakoweś ludzie w tym węszą. 
- De uno cum una non praesumitur oravisse pater nos ter! -

mawiali nasi ojcowie- wyszczerzył się imć Kłosek- Wiedzieli co 
gadają_ nie bój się waść! W przypowieściach mądrość narodów, 
mościpanie, mądrość! -pouczająco podnosił palec. 

Non praesumitur oravisse pater noster f 1 
- snuło się Krzysztofie 

zaciekle i gorzko - Nawet choć się o sprawach sumnienia i wiary 
rozpoczyna, to się kończy na ... 

- A waść coś to? Ksiądz może?- natrętnie świdrował Kłosek 

spojrzeniem Wiszawalego - boś to i przyodziany jakoby niby po 
księżemu? 

W Razbarskim ocknęła się obronna czujność. lł)l1ywając się 
z drążących go myśli us/owal nadać rozmowie ton krotochwilny. 

- Jakby to nasza księża - wpadł prędko - o tym się gadać 
sromalal Anijej to dziw, ani nowina. Każdy konfesyjonał od tego 
jak ul. Brzęczy. 

- Brzęczy, brzęczy! - roześmianą gębą godził się imć Kłosek

choćbyś nie chciał, to dobrodziej spowiednik z ciebie, niby 
haczykiem rybę z wody, wyciągnie, do iluś tam dziwek ze wsi 
zachodził, abo czyś panie wesolochy w mieście odwiedzał i }aże 
sam cmoka i się oblizuje, i chciałby doimentnie wiedzieć, jako się 
to odbywało - rechotał, ale spuszczone oczy i uparte milczenie 
Wiszawalego jęło go, widać, korcić, bo go coraz podejrzliwiej 
obmacywał ślepiami - a możeś tam - zawahał się i skończył mniej 
pewnie - z onych ... onych dissidentes. co to na nich księża z ambon 
okrutnie powstaje? Onych aryjan czy jak im tam? 

Krzysztof zerknął niespokojnie na Wiszowatego, ale nagły za 
oknami krzyk, tętent i kaskada jurnego końskiego rżenia poderwa
ły ich wszystkich do okna. Na dziedzińcu śliczny ogierek dwulatek 
rozciągał właśnie na ziemi czepiającego się uzdy parobka, szalal 
i po majdanie, dębił, nie dawał schwytać. lł)lpadli i oni na dwór, 
pomagali krzyczeć, zaganiać i zawracać. Imć Kłosek pogrążył się 
cały w dobrych radach, a potem w wywiadzie skąd koń, za ile, 
od kogo? Gęba zamykała mu się ino, kiedy do izby wbiegała 
urodziwa gospodyni wnosząc zastawy i talerze, omiatając stołki 
gości szumem spódnic i przypadkowym to niby ocieraniem się 
o ramiona i plecy. Imć Achacy to błędną/ na te szastania się, 
to rozpromieniał dumą na jej śmiechy i dowcipne słówka. 
-Baśka - podrywał się i przysiadał, i znów:- Baśka, co ty ... ! 

i Baśka to, i Baśka owo. 
- Jejmość pani Barbórkę masz za patronkę? - usilowal Krzysztof 

wyprowadzać rozmowę na spokojniejsze wody. 
-A waćpanowi to dziw?- rechotał imć Kłosek- ognista to wielce 

patronka, bo artleryjej tedy i swoim podopiecznym ognia użycza, 
co?- szturkał w bok gospodarza. 

- Myślałem, że raczej pramatkę Jewę - wymknęło się Rozborskie
mu, aż sam ze strachem zerknął na Brzezińskiego. 

- Abyś waszmość wiedział, że na drugie mi Jewka! - klasnęła 

w dłonie jejmość -żeś to waszmość tak wypenetrował, no, no! -

gruchała swoim synogarlicznym, niskim chychotem. 
- Niczegom się nie domyślał ani zgoła nie myślał - symula 

Krzysztof dobroduszność - Ot, po prostu pod zacnym węgr:; 
gospodarzy z języka się wypsło. 

-Ale w sam raz-eś waszmość utrafił! - cieszył się Kłosek
W sam raz niby kopiją w pierścień. Jewa z jejmości, sama 
pokuśna Jewa, co, panie Achacy? 

Gospodarz oczu od żony nie odwracając zwycięsko wąsa 
podkręcał, tryumfalnie pohukiwał albo kłopotliwie coś bąkał 

Gdy wybiegała, wisiał oczami na drzwiach, od czasu do c::asu -
to rozmowie przytakiwał, choć widno było, że ani wiele słys::), 
ani pojmuje. 

Wiszowaty usiłując, jak się Krzysztof domyślał, zająć czym im: 
rozhukanego sąsiada, dowiadywał się, czy to aby nie z F1yzyji ;e:-; 

ogierek? Bo on tam takie konie właśnie widywał. 
- Fryzyjej? Gdzie tenjeich król Mazaryn? - pytał imć Kłosek, 

z żalem odwracając głowę od drzwi, za któ1ymi właśnie zniknęła 
jejmość. 

- O Fryzy} i ja gadam, nie o Francyj i. 
Imć Kłosek odymał się hardo. Fryzy ja czy Francyj a jeden to 

dyjabe/ dla niego. 
-A Mazaryn -pouczał go Wiszowaty z porozumiewawczym 

łypnięciem na Krzysztofa - to we Francyj i, ino że nie król on, ino. 
jakby po naszemu, pieczętarz wielki. · 
Imć Kłosek krzywił się z wyniosłym lekceważeniem takiej drob

nostkowości, nieustępliwie natomiast potoczył oczyma, 
że tam gdzie on Mazaryn, tam naród katolicki. To on na pewno wie 

- A ona Fryzyja to ... hy! -palnął się dłonią w czoło - na Olen
drach to może? 

- A na Olendrach. 
- To już ja wiem! - teraz imć Kłosek usilowal skwapliwie popra-

wiać reputację swej edukacji - Tam to, gdzie heretyki dusze 
dyjabłom zapisują_ a one im za to ziemię tak czamją_ że można nią 
miasto drew w piecu palić, he? 

-A jest tam ziemia taka, jest, ale z dyjabelskim czarowaniem nic 
to nie ma. I u nas się także taka trafia. 

- U nas? - wybałuszyli oczy. 
- Nigdym ja nie widział - chwiał głową Brzeziński. ale się zara:: 

zerwał i jął wypatrywać naprzód przy drzwiach do sieni, potem 
przez okno na majdan. 

Pilnuje jej tak? - zastanawiał się Krzysztof- Z oczu spuścić się boi? 
Kłosek ściągał i rozciągał gębę. 
- A waść czegoś tam szukał w onej Fryzy jej? - spytał podejrzli

wie i Razborski nastawił znowu czujnie uszu na odpowiedź 
Wiszowatego. Jędrek mówił spokojnie: 

- Z synami jednego-m pana naszego tam jeździł, kasztelana. 
Preceptorem im byłem. 

- Kasztelanowyś pokojowiec tedy - uspokoi/ się Kłosek - bom się 
zląkł, żeś waść może, tfu, na psa urok! - odepchnął niedokończone 
zdanie - Tedy jakeś z kasztelanicami, to waści już wierzę, że 
klimkiem nie ciskasz. Ino - 1-vytrzeszczy/ znowu oczy - powiedzże m1 
waść, na co tym heretykom tam zacne konie, kiedy tam dróg 
nijakich, ino same sztuczne rzeki, co po nich czainami pływają, 
he? - najwidoczniej szukał na twarzy słuchacza olśnienia tą 
uczonością. 

- Dróg tam nie ma? I jeszcze jakie są! Gładziuteńkie, 
że ani kamyka na nich nie uświadczysz i jako po stole jeździs:: . 

- Ze i kamyka nie ... ? E e - zarechotał Kłosek- Co mi waść d1·m 
w oczy puszczasz! Słyszysz, sąsiedzie? - szukał poparcia u po;:·ra
cającego do stołu gospodarza- drogi be:: kamyka! 

- Juści, słyszę, słyszę! - mrugał OC::)·n:a Br::e::ińsl..i pół tylko 



• - nr.:pzeral się Kloseił: 

zair. i mosry są taf..:ie, że można 

--'!lor---:-!=%'1:: r=e 'w ch? 
jedną taką korbą pokręcisz, 

__ =e barf..:i z żaglami mogą spokoj
u k:Jrbą pokręcisz i most wraca nad 

~~ ::::uprynę, w stół bil dłonią. 
,.;;::: f=eś to waszmość sam? 
gł:. -q =powagą. 

-:: - ciągnął - to takie tam piękne, że nie 
oi p;:nsf..:ich dworów. 

:t kr=)·wił się, jakby mu octu w gębę nalano. Brzezińsf..:i 
= :- ar:;ą teraz przytomniejącą, przeczącym trzęsieniem 

} ;c.i:::e r:;ecz dezaprobował. 
- Jłie odró:;nić? - upewniał się- Niedobrze to, haniebnie 

~edobr:;e. Do imentu się chamom we łbach poprzewraca, 
a mo=e już poprzewracało? 

- Ino przykład dla inszych krajów zgubny -jeiył się Kłosek -
z do rebelie) instygacyja. 

- A strojne u nich chłopki takie, że przed nimi nasze mieszczanf..:i, 
ba, i szlachcianki co poniektóre w mysi kąt schować by się mogły -
ciągnął Wiszowaty, jakby się na psucie żółci słuchaczom zawziął 

Kwiatów to mają przy domach caluśkie lany niczym u waszmościów 
ps:::enicy. Więcej niż wdziardynach naszych panów magnatów. 

-Kwiaty łanami sieją? Miasto pszenicy!?- toczyli ze zgrozą 
oczyma. 

Wtedy im jął opowiadać, jakie tam mleczne krowy ma ono 
chłopstwo olenderskie. Pięćdziesiąt czerwonych złotych można 
::: taJ..:iej krowy mieć rocznie. 

- Phy - zagruchała jejmość, bo właśnie do izby przyforknęła-
o /(J(rze, co złote jaja znosi, tom już słyszała, ale żeby krowa, 
to j eszcze nie! 
Huknęli wielf..:im śmiechem. Imć Achacy podrywal się z lawy 

i przysiadał, łzy z oczu mu z uciechy kapiące kulakami ocierał, żonę 
ślepiami pożerał. 

* * * 

S
zpetnato - mówił Wiszowaty, gdy się z Krzysztofem wieczorem 
pokładali na sianie i słomie przykrytych kobiercami - wybrzy

dzać się na dom, gdzie cię karmią i poją, ale aby tak po prawdzie 
rzec, na dyzgust mi ta kompanij a: gospodarz, co jak ślepy i głuchy 
ino tokuje, od zazdrości niczym pies od pcheł cięgiem podryga 
a eodem tempore2 z takiej żonki pyszką się niczym z krwistej klaczy 
rozdyma - i jejmos'ć, z której się ... iskry sypią, jako to określa ten 
drugi, gospodarza druh osobliwy - cale to zresztą polityczny 
euphemismus, concedo1 

- błysnął zębami w tym uśmiechu, który 
Krzysztof w nim lubił, ale który go teraz raczej podrażnił. Ruszył 
ramionami. 

- Taka ona, jaką ją Bóg stworzył- powiedział przez zaciśnięte 
:::ęby. Jak córy naszej promacierzy Je wy. 

W niebieskawej plamie księiyca, która ogarniała teraz cala 
:- ar:: Jędrka, dojrzał Krzysztof. że uśmiech spłynął z twarzy 
W":::oatego. 

- Sfl•·orzył je Pan Bóg, juści -powiedział surowo - ale i przyka
=-- :; swoje dał, by się Jego odwieczny zamysł co do nich 

!pOmiarkowaną chuć nie obracał. 
-Je g o odwieczny zamysł, powiadasz, którego strzec mają 
-g ;r-:::ykazania. Przykazania są ani chybi Jego, ino, że jak się 

t:Dr Jewy patrzę - a i na nas, synów l adama, takoż - to mi 
~-r: =da, że one boskie przykazania to niby zacny szczep 

~-..-=.'-"-·""· -::1 d:::ikim pniu człowieczej natury szczepiony. Szczep ... -
~ię - a może ... może on na nim nie jak zacny szczep ino 

j ak. .:x:sa=:•;' ! co ;x:::emcr..e' S=.c:.ep S"" o im =z::tr) v. sobem -=;-. 
d::iliego prua? 

- Jake :o myśli.s=? Jaldlyś uweóJJ, =e ino pr=::!=m:f::: bos.bm 
s=c=epem a on d..-iki pień, na /aól)m one s=c=epione, w. r. fe pr:e= 
Boga stworzony? 

- On, dziki pień, Jędrku, z ziemi }~yrasta. Jak dr:ewo. jak ~1er:;. 

I jego to może, nie wiem, kwieciem czy owocem to, co się ::wie 
ludzką duszą, jego, bo więdnie ona czy schnie, kiedy ten pień 
poraniony żelazem czy chorością. Dobrzem to ja no sobie wymiar
kowal, kiedy mnie Wąsowiczowe dragony postrzeliły. I :::iemskim 
sokiemjak ta krew, co się burzy w naszych iyłach i gwałtem na 
oślep gna sobie w ramiona niewiastę i męża i obłapiać się im ka=e. 
i rozpładzać ino, rozpładzać, rozpładzać ani zważając na wszelakie 
boskie i ludzkie przykazania. Może być dziełem boskim to, 
co wręcz przeciwne boskim przykazaniom, co z nienasyconą nigdy 
chucią rozpładzać się ino każe ludziom tak jak zwierzowi i zielsku 
leśnemu, i polnemu? Katolikowie prawią: dyjabeł i dopiero jak 
go księża stulą zwiążą, to dyjabelska sprawa w sakrament się im 
zamienia. 

Wiszowaty nie odwracał uważnych oczu. 
- Prawisz Krzychu, że wręcz przeciwne, a zgoła to nie wręcz 

przeciwne! - mówił z widocznym zatroskaniem i Krzysztof czuł, że to 

o niego Jędrek się troska - Ten ci sam w tym boski zamysł, 
co i w przykazaniach, zamysł nieogarnionej bożej miloścz: co duszą 
jest świata i wszelakiej natury, jak o tymjuż i dziad mój, Socyn, prawił 
i pisał, ten ci sam zamysł, ino jakoby zbyt dziko wybujały. l zdziczenie 
ono katolikowie na myśli mają, gdy o dyjable prawią, boć i oni o woli 
bożej nie wątpią, choć prawda, że ino wtedy. gdy stulą ją mogą 
skrępować i worek sobie przy tym groszem nabić. Ale choćby on boży 
zamysł w naszej krwi dziko bujał i dziwem, ba, i postrachem nam się 
stawał, to boski on być nie przestaje i temu wszystkowiedząca mądrość 
boska przykazania nam swoje dala, by ono zdziczałe wybujanie w nas 
okiełznać i ukrócić. A może wszystko to tak urządziła, aby się w tym 
zmaganiu z plugastwa ziemi, niby w ogniu żelazo, wytapiały czyste 
ziarna Dobra przez Boga w ludzkich duszach zasiane? 

- Schodzą one czasem, temu ja nie neguję, w duszach ludzi 
dobrych czy zgoła świętych. Ino .. . wytapiają się z plugastwa 
ziemi, czy ... s a m e z niego kiełkują. 

Zmarszczki na czole Wiszowatego zbiegały się coraz gęściej 
i mocniej. 

- Z okrutnym ja zatroskaniem słucham słów twoich, Krzychu. 
Bo tak to prawisz, jakbyś ... wbrew Pismu, co naszej wiary funda
mentem, jakbyś mniemał, że nie przez Boga stworzony nasz świat 
ino przezjakąś insząjeszcze moc .. . dziką i Boga nie znającą, 
z którąpróżno zmaga się Bóg swymi przykazaniami. 

-Ziarna D obra schodzą i w krajach, i w duszach pogan, co 
o Piśmie naszym nigdy nie słyszeli. Choćby u Sokrata i onych greczyń
skich i rzymskich filozofów, co się stoikami zwali. 

- I jeszcze pytasz, czy może one same się nie rodzą właśnie 
z plugastwa ziemi? A jakożby to było, Krzychu, możliwe, by Dobro 
rodziło się ze Zła? 

- A czyby to dopiero, Jędrku, nie było dowodem, i najprawdziw
szym dowodem jakowejś boskości w świecie? 

Plama niebieskawego księiycowego światła przepelzła już 
z twarzy Wiszowatego na bieloną ścianę, ale Krzysztof czuł wyraźnie 
nie schodzące z niego oczy Jędrka. 

Wiszowaty milczał długo. Potem powiedział cicho: 
- Ino by to, Krzychu, sprzeczne ze słowami Pisma, które . 

wierzymy i wierzyć chcemy - sam Bóg rękom ludzkim podyktował. 
(..) 

l de uno cum ... : nie przypuszcza się. aby chłop z niewiastą gdy się :najdą sami 
odmawiali paciene 

2 eodem ... :równocześnie 

3 euphemisnws ... : określenie, przyznaję 

Fragment książki E. Jędrkiewicza "Wen der, wender aryjani ", opisującej 
Braci Polskich w czasach szwedzkiego .. potopu ". 
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lJążąc do majątku. wyzbywamy się strachu przed 
biedą. 1Jo sławy dążymy po to. by się wyzbyć 
zmartwienia. że ktośjest od nas większy. lJZł_żąc 
do rozkoszy. nie chcemy się martwić o to. że 
rozkosze mogłyby nas ominąć. Wiedza potrzebna 
nam jest po to. by nas nie trapiła głupota. ~taramy 
się słuchać wszystkiego i rozmawiamy z ludźmi. 
by uniknąć samotności i zdobyć wiedzę o tym. co 
się dzieje na świecie. To samo dotyczy jedzenia. 
picia. stosunków płciowych. ubrań. zabawy. gro
madzenia bogactw. jeżdżenia konno. chodzenia 
i pożegnań; wszystko to czynimy po to. by się 
wyzbyć rzeczy przeciwnych. lJotyczy to również 
wszystkich innych trosk. 

Człowiek rozumny nie zadowala się zaletami, 
które dają mu wyższość nad dzikimi zwierzętami. 

bydłem domowym i martwymi przedmiotami. 
Cieszy go natomiast rozwijanie tej zalety. której 
IJóg pozbawił dzikie zwierzęta. bydło .domowe 
i martwe przedmioty. a mianowicie rozsądku. 

który dzieli z aniołarot 

myśląc o swoim majątku. urodzeniu i zdrowiu. 
porównuj się z gorszymi od siebie. natomiast 
myśląc o religii. wiedzy i zaletach - z tymi. którzy 
są lepsi. 

Unikanie wszelkich radości. ponurość i niezadowo
lenie SZł zasłonami. które rozpościerają głupcy. 
To jest ich siła jaką otrzymali w życiu doczesnym. 
by skrywać swoją niewiedzę. 

Rajlepiej jest. kiedy kochankowie obdarzają się 
takim samym uczuciem. Wolność zyskują tylko 
wtedy. gdy sami są wolni od nudy. która jest niedo
brą. wywołujll_CZł złość cechą charakteru. miłość 
jest najdoskonalsza wtedy. gdy kochzmkowie. 
będąc ze sobą. zapominają o przemijaniu dni. 
Lecz czy może się to zdarzyć gdziekolwiek poza 
rajem? Pełna miłość istnieje tylko tam. ponieważ 
jest lo miejsce wiecznego trwania. Jeśli natomiast · 
dochodzi do niej na ziemi. nigdy nie będzie wolna 
od nieszczęść i nigdy nie przyniesie doskonalej 
rozkoszy. 

:Istnieje pięć slopni miłości. Pierwszym jest upodo
banie. Polega ono na tym. że patrzący uznaje 
oglądaną osobę za pięknąalbo też wysoko ceni jej 
charakter. Wszystko lo mieści się w granicach 
wzajemnej przyjaźni. Polem jest podziw. Polega 
nalym. że patrzący pragnie. aby oglądana osoba 
była zawsze blisko. Polem przychodzi czas na 
zakochanie. które polega na tęsknocie. gdy się 

rozstajemy z ukochaną osobą. lJalej j est umilo-=-=:
nie polegające na tym. że człowiek jesl callwwi::..~ 
pochłonięty ukochaną osobll_. W poezji miłosnej 
nazywa się lo pokochaniem. Wreszciejest namier
oość polegająca na prawie całkowitej niemożnoś=t 

jedzenia i picia. Często prowadzi to do choroby 
albo opętania. a nawet do śmierci. Po tym wszyst
kim miłość nie zna już końca. 

Piękno jest czymś. czego nie można wyrazić 
słowami. lecz dusze wszystkich ludzi odczuwaj Zł je 
bardzo podobnie. lifoże to być zasłona skrywajlica 
twarz lub blask przyciągający ku sobie serca. 
lipodobanie piękna jest wspólne wszystkim lu
dziom nawet w odniesieniu do cech. które ni e są 
widoczne na zewnątrz. 
lf.kceptujemy piękno. uznajemy je i przyjmujemy. 
nawet jeśli kontemplując każdą cechę z osobna. 
trudno nam sprecyzować konkretną przyczynę 
zachwytu. W duszy osoby. na którll patrzymy jest 
coś. co przyciąga nasz wzrok. Jest to najszlachet
niejszy rodzaj fizycznej urody. 
Ludzie mają różne upodobania. Jedni lubili urodę. 

inni czar. Flik! jednak nie może się zadowolić 
samym pięknem kształtów. 

Występowanie przeciw ludziom. obrzucanie ich 
kamieniami. bezsensowne gadanie. wszystko to 
jest szaleństwem i działaniem wzburzonej żółci. 

6łupola polega na uciekaniu się do buntów i nie
cnych postępków. 

Każda zaleta składa się z czterech podstawowych 
elementów: sprawiedliwości. wyrozumiałości. 
odwagi i szczodro:ki. 

IJezinteresownośćjest zalefll duszy składajZ/Cli się 
z odwagi i szczodrości. X tego samego skłZJda się 
opzmowanie. 

Każda wada składa się z czterech podstZJwowych 
elementów, będących przeciwieństwem wspomniZJ
nych tu składników zalet. ~li lO: niesprZJwiedli
wość. niewiedzZJ. tchórzostwo i skąpstwo. 

lJzięki mowie, która różni człowiekZJ od osłów. 
psów i owadów. Judzi można podzielić na trzy 
grupy: 1. Ludzi. którzy nie zwracają uwagi na to. 
co mówią. wypowiadają wszystko. co im ślina na 
język przyniesie. nie dbajliC ani o prawdę. ani 
o konieczność zZJprzeczenia kłamstwu. Takich jest 
najwięcej. 2. Łudzi. którzy mówiąc. bronili lego. 
co im się wydaje prawdziwe. a przy tym odrzucają 
wszelkie podejrzenia o fałsz. i chociaż dokładnie 
się nie zastanawiaj Z/ . to jednak z uporem trzymają 
się swego. Takich jest wielu. choć nie tak wielu jak 
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p ~hramianiu wad 
~-"....-...~...,.._.-c ;:;zrpDdku. 3. :J wreszcie Slł ci. 

!tlorzy mówili tylko to. co mlleży 
• ~ .:nówić. ~Zł to ludzie cenniejsi od 

§' złoiD. 

~rnem wszystko. co istnieye pod niebem. 
- .:s :; nZJd tym rozmyślDlem. ~twierdziłem. 

:;; ~koto. co żyje i co nie żyje. umDcniD się 
-::- s;;csób nDIUrDlny. nDrzucZ'JjlłC innym swoje cechy. 
:.zlowiek szlDchetny chciałby. Dby ludzie byli szla
chetni. człowiek niedoshonDly chciałby, aby inni 
również byli niedoshonDli. Wszyscy. którzy coś 
czynili nDwolujlł innych do robienia tego sDmego, 
móWilłC: ]D robię to a to. Każdy ma określone 

przehonDniD i pragnie. Dby inni 
, .. go po pierDli. Dzieje się to rów-

€~ ~ nież w odniesieniu do paszcze-
' .. • gólnych cech: jeśli któraholwiek 

stZJje się silniejsza od innych. wtedy pozosiDle 
przemieniD na swój wzór. WidDć to chociDżby 
w strukturze drzewa czy odżywianiu się roślin. 
Drzewo odżywiD się wodZI i wilgociZI z gleby. prze
mieniZJ.ilłC je w siebie. WynDlaZCZł i spraWCli tego 
wszystkiego jest wspaniDly !Jóg. Rie mD innego 
!Joga oprócz Niego. 

Kto ni enDwidzi swych własnych WDd. ten jest 
człowiekiem upadłym, głupim. slDbym. podłym. 
niepostrzegDwczym. nierozsZ~dnym i nie potrafiZł
cym myśleć. Niczym nie różni się od Judzi złych. 
poniewDż nie mD nikogo. kto byłby gorszy od 
niego. Niech więc ratuje swojlł duszę bDdDniem 
wlDsnych wDd i niech się rDczej Jym zZJjmuje niż 
podziwiDniem siebie i wyszuhiwDniem wad innych 
a to nie zaszkodzi mu Dni na tym. ani nD tamtym 
:świecie. 

'RZ'Jjgorszy rodzZJj dumy to taki. kiedy jesteś dumny 
ze swojego mZJ.ilłlhu. ~pójrz na byle głupiego 
i podlego czlowiehD. D okaże się. że jest bogDtszy 
od ciebie. Rie raduj się więc tym. w czym inni cię 
przewyższZJją. Wiedz. że twoja dumD z bogDclwa 
jest glupollł. poniewDż bogDclwo to hDmienie. które 
przynaszli korzyść tylko wtedy, gdy wydZJjeszje 
we włD:ściwy sposób. mZJjlłlek przychodzi 
i odchodzi. 
.5ogDcfwo możesz stracić i zobDczyćje w rękDch 
~ych Judzi. nDwet wrogD. DumD z czegoś tak 
t tizzgo i pokłDdanie w tym nDdziei jest glupoili 
1 =-::..Etiem rozsZ~dku. 

-~ ~-.;.:sJe:ś dumny ze swojego ciDla. pomyśl. 

.z: c::! osioł i byk s4 silniejsze od ci ebie. polrDfilł 

~ r-:ek.sze ciężary niż Jy. Jeśli jesteś dumny 
ze::. r; - : ;:; szybkości, pomyśl, że pies i ZZJjlłC prze
'"JZSZ~-.:- =iebie p od tym względem. ZDdziwiZJjZ~ce 

jest to, że istoty myśllice dumne Slł z cech. pod 
względem których przewyżsZZJ.ilł je istoty nie 
my:ślZ~ce. 

Jest tu miejsce na zadziwiZJ.ilłCZł dygresję i pDra
dohs. Chodzi o to. że człowiek posiDda zalety 
tylko wtedy. gdy jest mocno przehonDny. że je 

posiDda i to posiadD w pełni. 

€ 
,...... "'X:i\ Rie dotyczy lo jednDh ani 

, ..-;: f_.~, " ~ 
~ ~' ~ r t& rozumu. ani rozsZ~dku. 

'RDwet człowiek kompletnie 
szDlony i pijDny potrafi naigrywDć się ze zdrowe
go, glupiec i idiota drwi z ludzi mZ~drych i szla
chetnych. podrostki żartujlł sobie ze starców, 
nędzni prostacy lehceważlł sobie ludzi mZ~drych 
i wstrzemięźliwych. głupie kobiety uważZJ.ilł. 
że mężczyznom brakuje rozumu i rozslłdku. 
W sumie, ilekroć człowiekowi brahuje rozumu. 
tylekroć wydZJje mu się. że posiada rozum nZ'Jjwięh-

szy ze wszystkich i nZJjwspanial
~~\' :;J\~ szy rozslłdeh. 'Rie dotyczy to 

-.r ;..-- .r innych zalet. poniewDż pozbDwio-
ny ich człowiek zdZJje sobie sprawę ze swoich 
braków. !Jllłdzlł tylko ci ludzie. którzy prawie wcale 
nie mZ'Jjlł jakiejś cechy. D wydZJje się im. że posiDdD
jlł wielki rozslłdeh. nDwet jeśli go wcale nie mZ'Jjlł. 

Człowiek w Cilłgu swojego życiD wielekroć bywD 
do:świadczZJny. jednZJhże nZ'Jjgorsze Slł do:świZJdczenia. 
jZJkich przyczyniZ'Jjlł nDm ludzie bliscy i przyjZJciele. 
!Jól zadZJwZJny człowiekowi przez ludzi jest gorszy 
od bólu zadawanego przez dzikie zwierzęta i jadowite 
węże. ich bowiem można się wystrzegDć. nie można 
jednak CZJlkowicie się wystrzegać Judzi. 

Człowiek rozsZ~dny nie powinien nikogo oceniDć nZJ 
podstawie zewnętrznych objawów. Często płDCZZłCY 
prosi o milosierdzi e. twierdzi. że jest traktowany 
niesprawiedliwie. skarży się. wije. pZJdZJ nD ziemię 
i lamentuje. ~potkałem ludzi. którzy lo czynili. 
a tymczZJsem w rzeczywistości to oni byli niesprZJ
wiedliwi i przesZJdni w swojej tyranii. WidziDlem 
też Judzi lrahtowZJnych niesprawiedliwie. którzy 
milczeli. nie skarżyli się. udaWZJli. że niczym się 
nie przejmujlł. 6dybym się im bliżej przyjrzDl nie 
przyjrzZJl. mógłbym Slłdzić, że Slł tyrZJnZJmi. 
W tZJhich wypadkach nZJleży ZZJiem samemu sprDw
dzić wszystko doklDdnie. nie poddDWDć się nastro
jom duszy, bezstronnie pDirzeć nD objZJWf rozpZJ
czy i dążyć do sprDwiedliwo:ści po to. aby zapZJno
WZJla prZJwdZJ. 

Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 1998, tłumaczenie 

Janusz Danecki 

Ibn Hazm: arabski uczony i pisarz z Hiszpanii. Żył w latach 
994 - 1064. Autor wielu prac filozoficznych, teologicznych, 
prawniczych i poematów. Był przeciwnikiem ortodoksji. 
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Foto: KrzysztofTusicwicz 

Dawny zbór Braci Polskich w Kolosach (również na stronie 1 ). Wieś leży na 
terenie gminy Czarnocin, w południowej części województwa świętokrzy

skiego. Zbór ten należy do najpiękniejszych renesansowych budynków sakral
nych Braci Polskich. Zachowana data - 1654 - wskazuje, że zbudowany on 
został na cztery lata przed skazaniem Braci Polskich na banicję. Nieużytkowa
ny, coraz bardziej niszczeje. 

Desiderata _____ _ 
Vrocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu -pamiętaj, jaki spokój może 
l\.być w ciszy. Tak dalece, jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, 
bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokoj
nie i jasno. Słuchaj też tego, co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci, 
bo on i też mają swoją opowieść. jeśli porównujesz się z innymi, możesz 
stać się próżny i zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od 
ciebie. Ciesz się zarówno swoimi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj 
z sercem swą pracę, jakkolwiek byłaby skromna, jest ona trwałą warto
ścią w zmiennych kolejach życia . Zachowaj ostrożność w swych przed
sięwzięciach, świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie 
przesłania prawdziwej cnoty - wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów 
i wszędzie życie pełne jest heroizmu. Bądź sobą, a zwłaszcza nie 
zwalczaj uczuć: nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu 
wszelkiej oschłośc i i rozczarowali jest ona wieczna jak trawa. Przyjmij 
pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów 
młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być 
tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni, wiele obaw 
rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź 
łagodny dla siebie. jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiaz
dy i drzewa masz prawo być tutaj i czy jest dla ciebie jasne czy nie, nie 
wątp, że wszechświat jest taki, jaki być powinien. Tak więc bądź 
w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o jego istnieniu, czymkolwiek 
się zajmujesz i j akiekolwiek są twe pragnienia: w zgiełku ulicznym, 
w zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą . Z całym swym zakła
maniem, znojem i rozwich rzonymi marzeniami c iągle jeszcze ten 
świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwym. 

Baltimore, datowany na 76 92 rok 

WOlNA MYŚl RHIGIJNA NR 1·1 (U·~· 

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-reformo
wanym (Warszawa al. Solidarno
ści 74, bliżej placu Bankowego) 

w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca o godz. 12.30. 
Po nabożeństwie zapraszamy na 
agapę-dyskusyjne spotkanie przy 
herbacie. 

Informacje o Kościele unitariańskim 
w Polsce oraz "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 zależenia 1936. 
Redaguje Kolegium. 
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