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'1. Wierzymy w jedynego Boga
i w jedność świata . Nie ma zasadniczego konfliktu między wiarą i nauką,
sacrum i profanum - ponieważ wszystko
ma swoje źródło w tej samej rzeczywis tości Wszechświata.

i godność
Wszyscy ludzie
mają równe prawo do życia, wolności
i sprawiedliwości. Życie człowieka jest
ważniejsze od jakiejkolwiek ideologii
czy filozofii.
2. Wierzymy w

wartość

każdego człowieka.

3. Wierzymy w wolność wyznawania
religii. Każdy człowi ek ma prawo do
własnej religii, do wyrażania otwarcie
swoich poglądów 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 wyznawców, 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 człoyv ieka .
6. Wierzymy w nieustające poszukiwanie i dociekanie Prawdy. J eże li 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 dobre uczynki oraz
zaangażowanie 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
życ ia publicznego, wolne wybory, prawo
do informacji, krytyki i samorządności.
1O. 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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W co wietzyn~y?
Pierwszym wątkiem unitarianizmu jest
h u m a n i z m. Akcentuje on wiarę
w możliwości człowieka i przekonanie
o konieczności stałego polepszania naszego świata. Jeśli rozum jest darem bożym,
to nie wolno go ograniczać. Humanizm polega na pełnym uznaniu praw człowieka zarówno politycznych i religijnych, jak i moralnych. Humanizm podkreśla wagę tego,
co naturalne i odwieczne.
Drugim wątkiem jest c h r z e ś c i ja ń
s t w o. Chociaż pierwsi unitarianie traktowali siebie jako nieodłącznych członków rodziny chrześcijańskiej, jednak poddawali
w wątpliwość niektóre ustalone dogmaty
chrześcijańskie, przede wszystkim dotyczą
ce Trójcy, objawienia i zbawienia. Robili to
nie po to, żeby zniszczyć wiarę chrześci
jańską. Byli po prostu przekonani, iż odkryli
bardziej prawdziwe chrześcijaństwo.
Cechami tego chrześcijańskiego wątku
w unitarianizmie są:
- głęboka wiara w Boga, objawionego
w Piśmie Świętym i w osobie Jezusa;
- podkreślenie szczególnej roli Jezusa ;
- wiara w zbawienie po śmierci 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 zn y m. Za istotną cechę tego uniwersalizmu uważam, że jest on religią naturalną,
która szuka wspólnej prawdy w różnorakich
przejawach wiary. Ten uniwersalizm jest
międzynarodowy. Pojmuje filozofię i teologię jako coś metaforycznego, nie dosłow
nego. Często ma charakter mistyczny, poszukuje raczej przejawów ducha niż drobiazgowo ustalonych zasad wiary.
Te trzy wątki są ze sobą splecione, oddziałują na siebie, żaden z nich nie istnieje
oddzielnie. Konsekwencją spotkania i przenikaniasięhumanizmu 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 postrzegamyjako kosmicznego zbavvicie/a ludzkości, lecz
jako dany nam wspaniały przykład, wzór per
stępowania. Nasz rozum i nasze dośvviadcze
nie wskazują nam czym jest wiara chrześci
jańska. Ponieważ czlowiek jest istotą boską,
więc i to, co śvvieckie staje się uświęcone.

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 konkretnych objawień. Ludzkość jest postrzegana np. jako strażnik natury a nie jako jej
pan. Religia może być pojmowana jako
zjawisko bardzo osobiste i wtedy sfera
psychiczna staje się szczególnie ważna.
Również socjologia pomaga zrozumieć
religię, ponieważjest ona również zjawiskiem społecznym.
l trzecie połączenie -chrześcijaństwa
z u n i w e r s a l i z m e m. W wyniku tego
spotkania rodzi się ekumen i z m. Chrześcijanin powinien mówić: "Taka jest moja
tradycja, ale akceptuję również inne tradycje, przekonania innych ludzi". W tym miejscu spotkać się mogą np. mistycy - chrześcijanie i buddyści. Ziemia jest święta,
bo Bóg na niej mieszka.
Czynimy słusznie podkreślając znaczenie wolności sumienia. Ale wolność sumienia nie oznacza chaosu i agresji. Wolność
sumienia musi być zdyscyplinowana. Przynależność do jakiejko/vviek wspólnoty wymaga przyjęcia samodyscypliny. Naszym celem
powinno być nieskrępowane,a/e odpowiedzialne 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
pytania, które trudno nam nawet sformuło
wać. Niezależnie od różnic jakie nas dzielą
- wszyscy jesteśmy ludźmi. Wiemy,
że jesteśmy ograniczeni - stoimy wobec
wieczności i nieskończoności. . Wiemy
o ograniczeniach czasu, choć staramy się
sięgnąć poza jego granice. Wiemy,
że mamy wady i często się potykamy.
Ale doświadczamy także chwil wzniosłych
i świętych. Nasze ludzkie pragnienia tworzą naszą wiarę. Wyzwanie, które jest stale przed nami umacnia nas w naszej wierze. Każe się jednak również wsłuchiwać
w wiarę innych.
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460 rocznica urodzin wielkiego reformatora, humanisty i myśliciela religijnego

FAUST
SO
Zycie ·

umysłowość

· mysi religijna

W grudniu 1999 roku mija 460 rocznica urodzin wielkiego humanisty, wybitnego reformatora i myśliciela religijnego Fausta
Socyna. Z tej okazji drukujemy artykuł syntetyczny poświęcony Socynowi, pióra prof. Zbigniewa Ogonowskiego. Tekst ten
ukazał się pierwotnie w języku angielskim w 1981 roku w Stanach Zjednoczonych w zbiorze studiów wydanych przez Yale
University Press pt.: "Shapers of Religious Traditions in Germany, Switzerland and Poland" pod redakcją Jill Raitt.
Redakcja dziękuje Profesorowi za udostępnienie jego polskiej wersji językowej oraz wyrażenie zgody na pub l i kację w naszym
czasopi śmie. W stosunku do tekstu opublikowanego przez Yale University Press w 1981 r. w tekście obecnie drukowanym
zostały poczynione, za zgodą Autora, pewne drobne zmiany adaptujące go do potrzeb naszego czasopisma.
Redakcja "WMR"
Wiadomości

biograficzne

Faust Socyn urodził się 5 grudnia
1539 r. w Toskanii, w mieści e Siena .
Po włosku pisał się Fausta Sozzini.
Pochodz ił z zamożnej rodziny
skoligaconej z wielu świetnymi
rodami włosk i mi, m .in. z papieżami:
Piusem li i III oraz z Pawłem V.
Wykształcenie dość powierzchowne
w latach młodości, u zupełn ił Socyn
w wieku dojrzałym gruntowniejszymi
studiami. Lubił jednak podkreślać
ograniczenie swej wiedzy i erudycji,
co wypływało zapewn e nie tylko ze
skromności , ale również z pewnej
pozy. Wśród j ęzyków, które poznał
w późniejszym już wieku , był także
polski. Socyn nigdy jednak nie
opan ował go tak dalece, by m óg ł
w nim swobodnie wypowiadać swe
myś li i pisać.
W 1561 r. opuszcza po raz
pierwszy Ital i ę i udaje się do Lyonu,
w którym rozpoczął praktykę kupiec~ą i tradycyjne w jego rodzinie studia
orawnicze. Już wówczas intereso:.ały go radykalne koncepcje
·eligijne, z którymi miał okazję się
zetKnąć w środowisku znajomych
::; skich krewnych. W szczegól ności
_·:;a rły na ń wp ływ pog l ądy jego
s::-1 ,a Laeliusza, humanisty i myśl i: : a religijnego odznaczającego się
:-=z_" eza leżnością m yślenia . Po
:;- :.·::: Laeliusza (1562) Faust udał
s ~ ::;, Szwajcarii i w czasie krótkiego
:::_7_ .·.tym kraju nap i sałtraktat
:;;,- ::a:.o primae parlis primae
-:::-s ::.angeliae Joannis (Komen:a."Z. cio pierwszego rozdziału
::::;e.ii Jana).
- =33 r. Socyn powraca do
_:::a,e się najpierw do Sieny,
=~
orencji, na dwór wielkie·~~=a -os~anii Cosimo l.
=:::r;- __ e~-- zaproponowane mu
s~-: s · o se-<retarza u Pawła

=

-=::..;- : :

;:

FaustSocyn
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tym, że odpokutował on swą męką
za grzechy ludzkie i złożył w ten
sposób zadośćuczynienie Bogu,
lecz na tym, że J ezus Chrystus
wskazał drogę wiodącą do życia
wiecznego. Ktokolwiek kroczyć
będzie tą drogą naśladując go,
ten życie owo uzyska.
Ta chrystologiezna koncepcja
w w ersji nadanej jej przez Socyna
kryła w sobie wtedy treść teologicznie rewo l ucyj ną. P rzyjęcie jej ozna-
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The life of (...) Faustus Socinus, London 1653

Orsiniego, dostojnika dworskiego,
spowinowaconego z wielkim ksi ę cie m .
Dwanaście lat przebywa ł Socyn w tym
ś rod owisku pędząc życie ks i ążęcego

dworza nina . P i sywa ł wówczas od czasu
do cza su wiersze o tre śc i politycznej,
moralistycznej. ale także i na tematy
m i łosn e . Podkreś l ić jednak trzeba,
że Socyn już wówczas utrzymywał dość
ścisłe związki z rozmaitymi przedstawicielami heterodoksyjnej emigracji
włosk i ej w Szwajcari i, Siedmiogrodzie
i w Polsce. W mi a rę jak upływały lata,
począł Socyn d ochodz i ć do przekonania, i ż marnotrawi najpiękniejszy swój
wiek i prze myś l iwał o wycofaniu się
z życia dworskiego, by móc poświ ęc ić
się studiom, które go przyciągały ju ż
we wczesnej młodości. Śm ierć wielkiego ks i ę cia Toskanii Cosi mo l de· Medici
p rzy s p i e szyła decyzję. l ch o ć n as tępca
Cosima, Franciszek 11 zach ęca ł go
do pozostan ia na dworze, Socyn
opuszcza w r. 157 4 Ita l ię, aby do niej
już nigdy nie powrócić.
Wyjeżdża do Bazylei, która była
wówczas jak gdyby punktem zbornym
wo l no m yśli ci el i religijnych. Tu,
w atm osferze swobodnych dyskusji
pows t aj ą dwa w aż n e tra ktaty Socyn a,
które nie p ręd ko m i ał y dos tać s i ę pod
prasę dru ka rs k ą i k rążyły przez d łu g i
czas w odpisach. Pierwszym z nich,
pisanym przez dwa lata a wykończo
nym ostatecznie w 1578 r. , jest traktat
De Jesu Christo Servatore (O Jezusie
Chrystusie Zbawicielu) , wydrukowany
dopiero w Polsce w 1594 r.
Jest to najoryg inaln iejsze d z i eło
Socyna, zawierające rdzeń jego
doktryny religijnej. Główn ą j ego t ezą
jest myśl, że rola Jezusa jako Chrystusa (Zbawic iela) po lega nie na

akcentu w religii chrześcijańskiej
ze spraw wiary i dogmat ów na
postępowanie człowie ka i jego etykę.
Drugi traktat napisany w Bazylei
w 1578 r. stanowi wykład antropologii
socyn iań skiej . Jest to De statu primi
homini ante lapsum ... (O stanie pierwszego człowieka przed upadkiem).
Przeciwstawia s i ę w nim Socyn tradycyjnym p ogl ądom teologów na grzech
pierworodny i nat urę pierwszego
człowieka. W pracy tej wystąpiły
wyraźnie naturalistyczne tendencje
umysłowośc i Socyna. Przeczył więc
Socyn, by grzech pierworodny,
którego dopuścił się Adam, obciążał
c ałą l udz kość. Grzech obciąża tylko
tego, kto go popełni. N i ep rawd ą jest,
ażeby nad ludzkości ą ciążyło, z powodu
upadku Adama, jakieś fatum. Socyn
twierdził , że człowiek z natury swej
jest śm i erte l n y. Jest wszak stworzony
z materii , a wszystko, co materialne
jest przemijające. Również i Adam,
pierwszy człowiek , musiał z natury swej
być istotą podleg łą śmierci , nawet
przed swym upadkiem.
Jes ieni ą 1578 r. Socyn udaje się do
Koleszwaru w Siedmiogrodzie (Węg ry)
od wiedzając po drodze po raz pierwszy
w życiu Kraków. W Koloszwarze istn i ało
wówczas silne ugrupowanie un itari a ń 
skie (za łożo n e w latach 60-ych XVI w.).
W ś ro d owisku unitarian siedmiogrodzkich pow st ały spory na tematy chrystelogiczne. Jeden z wpływowych przywódców u nitariańskich Franciszek
David (1510 -1579) głos ił, że Chrystusa, który był wszak tylko człowi e
kiem, nie n a leży wi e lb ić ani wzywać
w modłac h (tzw. nonadorantyzm;
pogląd o m podobnym hołdow al wś ród
polskich unitarian Szymon B udny).
Przeciwnicy Davida wezwali do Siedmiogrodu Socyna w nadziei, że ten
zdoła go prze ko nać, iż nonadorantyzm
stawia unitarian w trudnej sytuacji
wobec tradycyjnych Kościołów chrześcij a ń sk i c h i m oże stać s i ę, w obliczu
n astęp uj ącej rea kcj i katolickiej,
dla unitarianizmu zgubny. Socynowi
nie powi odła się ta misja.
W czerwcu 1579 r. powraca Socyn
znowu do Krakowa. Odtąd nie

opuści

granic Polski i
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spędzi

pozostałe dwadzieścia

tu
cztery lata

swego życia .
W Krakowie w 1580 r. n a p i sał Socyn
czwarty ważny t raktat teologiczn y,
który dopelnia budowy jego doktryny
religijnej . B yło to dz ieło niewielkiej
obj ę tości pt. De Sacrae Scripture
Autoritale (O autorytecie Pisma św . ) .
W Krakowie czuł s ię Socyn swojsko.
I stniała tu dość liczna kolonia włoska ,
a ponadto zbór u ni tari ańs ki Braci
Polskich, z którymi na w i ązał ożywio ne
kontakty. B rał u dz iał w nabożeńs twach ,
zebraniach i dyskusjach, jeździł na
synody unitaria ń skie , wyraz i ł wreszcie
chęć oficjalnego p rzyłączenia się do
Kościoła Braci Polskich. Gdy jednak
ci zażądali , aby dokona! przedtem
"ponurzenia" (chrztu w wieku d oro s łym
przez zanurzen ie w wodzie), Socyn
przeciwstawi! s i ę temu. Uważał bowiem,
że an i Chrystus, ani apostołowie
nie uczynili chrztu obrzędem , który
by miał zawsze obowiązywać
w Koście l e . Co najwyżej można się
go domag ać od ludzi, którzy przechodzą na chrześcijaństwo z innej religii,
dla tych natomiast, którzy urodzili
s ię i wychowali w Kościołach
chrześcijańskich, ch rzest jest rzeczą
najzu p ełni ej d rugorzę dną, moż na

go przyj ąć lub nie. Naleganie zaś
na jego p rzyjęcie j est po prostu
przes ądem .

To stanowisko nie odpow i adało
ówczesnym pog ląd om pa nującym
w un itariańsk im Koście le Braci Polskich. Socyn nie został przeto dopuszczony do wspólnej Wieczerzy Pańsk i ej ,
a tym samym i nie p rzyjęty do ówczesnego f<ościoła Braci Polskich. Mimo
to jego stosunki z Braćmi Polskimi
ukla d ały si ę p om yś lni e. Socyn speł n i ał
chę t n i e wszelkie zlecenia, którymi go
Kośc iół obarcza!. Kilkakrotnie występo
wał w obron ie Braci Polskich, p i sząc
traktaty pol e m izujące z przeciwnikami
polskich unitarian. Po raz pierwszy
wystąp ił Socyn w obronie Braci Polskich w 1581 r. , og łaszając obszerny
traktat Ad Jacobi Paleologi librum .. .
pro Racoviensibus responsio
(W obronie rakawian odpowi edż
na książkę ... Jakuba Paleologa).
Jakub Paleo log (1520 - 1585)
unitarianin pochodzenia greckiego,
op u bl i kował traktat, w którym ostro
przeciwstawi ał s i ę radykalnym pogl ą
dom społe czno-politycz n ym polskich
unitarian (zwanych wówczas także
rakowianamil i zalecał stanowisko
bardziej realistyczne, które podtrzymywać p óź ni ej będzie znany polsk i
teolog un i t ariańs k i Szymon Budny .
Socyn podejmuj ąc po l emikę
z Paleologiem w imieniu Kości oła Braci
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Polskich, stara się wykazać zgodności
ich ideologii społecznej i politycznej
ze wskazaniami Nowego Testamentu .
Ale już wówczas łagodz i Socyn nieco
postulaty radykałów, stara si ę je
urealistycz nić i przystosować do
istniejących warunków.
W późniejszych latach czynić będz i e
Socyn coraz to większe ustępstwa
w tej materii na rzecz "zdrowego
rozsądku" . Zrezygnuje więc z haseł
równośc i społeczn ej i śladem Budnego
uzna stosunki feudalne : pańszczyznę
i poddaństwo chłopów, za stosunki
normalne, nie popadające w koli zj ę
z zasadami chrześ cijaństwa. Podkreślać jednak będzie z naciskiem konieczność humanitarnego obchodzenia
się z poddanymi. Zgodzi się na dzierże
nie przez Braci Polskich najwyższych
nawet urzędów państwowych
na dochodzenie swych pra•·· ,•, sącacr
na noszenie oręża .vyt<\o, ntr eJszeJ
odzieży, byleby ty -<O bez o-zesacrego
zbytku.
Traktat Socyna VI obron,e rakowian ...
nie uszedł uwagi przeciwników Kościoła
Braci Polskich. Rozdmuchano jego tezy
a autora oskarżono przed królem
o występowanie przeciwko urzędom
państwowym i szerzenie pacyfistycznych haseł. A był to okres moskiewskich wypraw Batorego. Sytuacja

o

"'"ne niej.scowoic1

SO

100

5

NR 3-4 (25-26)

150 ZOOk

stawała s i ę

niebezpieczna. Za

radą

przyjaci ół Socyn postanawił op uścić

na pewien czas Kraków.
W marcu 1583 udaje s ię do miejscowości Pawlikowice (koło Wieliczki).
Była to posiadłość zamożnego szlachcica Krzysztofa Morsztyna, od dawna
już sprzyj ającego polskim unitarianom.
Socyn przebywał w tym bezpiecznym
schronieniu kilka lat.
W 1586 r. Faust Socyn że ni s ię
z córką Krzysztofa Morsztyna, E lżbietą
Morsztynówn ą. W roku nastę pnym
przychodzi na świat jedyna jego córka
Agn1eszka. Rok 1587 nie był jednak dla
Socyna pomyślny. We wrześniu umiera
Mu żona. Socyn przeżywa tę stratę
barczo c. ężko i poważnie zapada na
zdro:. u. :. tym samym roku nadchodzi
,., aco"1ość o śr"'•erci Franciszka 11,
:. e -:.ego s· ęcia - os'<an'i. Odtąd
p-zesta,e ,...a:>:/.'.ac s:ały roczny dochód
z 'OCL~~, c.- :::::l· Soo1 "a :. Italii,
gc ;ż ,e::,- e c.::..ę- s:ac:,... o~ ,•, e <iego
«S ęoa ... " -a_ł Soc_ .... - Ja o " eoezpieczr1 .~e·e,~ -~·- or:;s"azy "1ają~u.
Zgo" Franosua stał s1 ę Prz'iczyną.
że Socyn popaoł .. ubósn·.o jednocześnie jedna« umoŻJ1.'1ił mu .otwarcie
przyłbicy• i jawne gloszenie swoich
poglądów religijnych. Zobowiązał s i ę
był Socyn niegd yś wobec księcia,
że nie ogłosi pod swoim nazwiskiem

żad nej książki ,

która by była sprzeczna z

doktryną Kościoła katolickiego. Obecnie

czul się zwolniony od tego zobowi ąza
nia.
Tymczasem autorytet Socyna
w ś rod owisk u polskich unitarian
ciągle wzrastał. Socyn zjednuje
sobie stopniowo, zwłaszcza wśród
młodych , krąg zwolenników. Wpły
wy jego rozszerzają się . W częstych
dysputach na synodach z ówczesnymi
przywódcami u n i tari ańskiego Kościoła
Braci Polskich, Marcinem Czechawicem i Janem Niemojewskim, Socyn
precyzuje swą dokt rynę religij n ą
i wykazuje niekonsekwencje ówczesnego unitarianizmu zboru lubelskiego.
Wywody jego napotykają na coraz
słabszy odpór.
W tym okresie postanawia Socyn
ująć swą dokt rynę teo l og i czną w ramy
jednego dzieła . Z zamysłu tego powstaj ą Praelectiones theologicae (Odczyty
teologiczne, z 1592 r.) składające się
z 27 rozdzi ałów. Jest prawdopodobne,
że wykłady te mial Socyn dla Zboru
Braci Polskich w Krakowie dokąd
przeniósł się na stałe w 1588 r.
Rok 1598 uchodzi za datę objęcia
przez Socyna faktycznego przywództwa we wczesnym Kościele
unitariańskim w Poł sc e (zwanym
też Kościołem Braci Połskich).
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W roku tym schodzą ze sceny kości e l nej
najtwardsi antagoniśc i Socyna wśród
polskich unitarian: umiera Jan Niemojewski, a niebawem usunięty zostaje
ze stanowiska ministra (pastora) w
zborze lubelskim Marcin Czechowie.
W Kościele Braci Polskich zwycię
żył ostatecznie unitarian izm
o zabarwieniu racjonalistycznym,
nazwany później , zwłaszcza na
Zachodzie Europy, socynianizmem.
Tymczasem w Polsce sytuacja
zm i eniła s i ę niekorzystnie dla różno
wierców. Potężniejąca reakcja katolicka
przechodzi do natarcia. Szkoły i kolegia
jezuickie p ropagują skrajną nietolerancję wyznaniową, wpajają fanatyzm.
Rozmaite bractwa religij ne organizowane przy parafiach katolickich licytują
s i ę w podsycaniu nienawiści wyznaniowej do "heretyków". Pod wpływem
tej propagandy kościelnej, tu i ówdzie
zachęcaj ącej do czynnych wystąpień
przeciwko "wrogom prawdziwej wiary",
zaczynają się po miastach ekscesy
religijne, które z czasem stają się coraz
częstsze. Zwano je tumultami.
W czasie tumultów napadano na
świ ątynie różnowi ercze, które niszczono i palono, a niekiedy i na mieszkania
prywatne. W końcu XVI w. głó w ną
w i downią tumultów religijnych stał się
Kraków. U siłowano tu kilkakrotnie
zburzyć zbór unita riański mieszczący
s i ę przy ul. Szpitalnej, co ostatecznie
udało s i ę w 1591 r. Rozzuchwaleni
bezkarnością uczestnicy tumultów
poczynają napastować "heretyków"
na ulicach.
W 1594 r. napadnięto na przechodzą
cego jedną z ulic Socyna i poturbowano
go. Gorzej jednak potoczyły się wypadki
cztery lata później.
30 kwietnia 1598 r. grupa studentów
Uniwersytetu Krakowskiego podburzo-

WO LNA MYŚL RE LI GIJNA

na kazan iami katolickich księży, wtardo mieszkania Socyna, który
leżał chory w łóżku . Napastnicy wywlekli
go z mieszkania bosego, w b i e l iżni e
i wśród obelg i szyderstw, poszturchując
powlekli na Rynek pod ratusz.
Tu rozpalili wielkie ognisko, do którego
wrzucili zrabowane książki , listy
i papiery Socyna, po czym zapowiedzieli
mu, że jeśli nie wyrzeknie się publicznie
swej nauki, spa lą i jego samego. Socyn
nie odwołał swych po glądów. Wówczas
poczęto go wlec w kierunku Wisły
z zamiarem utopienia. Dzięki interwencji
jednego z profesorów Uniwersytetu,
Marcina Wadowity, Socyn, c iężko pobity,
został uwolniony z opresji.
Po ni e waż jednak istniała obawa,
że napad może zostać ponowiony,
Socyn postanowił opuścić Kraków.
Wyjech ał do Lus ław i c , koło Tarnowa,
ważnego ośrodka Braci Polskich.
Lusła w i ce będą ostatnim miejscem jego
stałego pobytu. Poroku 1600 wyjeżdżać będzi e jeszcze kilkakrotnie do
Rakowa - stolicy ruchu unitari a ń skiego
w Polsce - na synody i seminaria
teologiczne, które odbywać się będą
pod jego kierownictwem.
Umiera 3 marca 1604 roku
w Lusławicach maj ąc 65 lat.
Wkrótce po j ego śmierci został
wydany w Rakow ie w 1605 r.
słynny "Katechizm rakowski",
będący wyznaniem wiary ówczesnego Koś c ioła unita riańskiego
w Polsce 1 .
Dochowane przekazy biograficzne
przedstawiają Socyna jako człowi eka
posiadającego niezwykły dar zjednywania sobie ludzi. Sprzyjały temu zarówno
cechy jego charakteru i umysłowości
jak i ujmująca po w ierzchowność.
Samuel Przypkowski opisuje następują
co jego postać :
gnęła
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"Wzrost nie w i ęcej n i ż słuszny, ale
raczej wysoki . Budowa ci ała dość
szczupła, ale w miarę. Wysokie czoło
wyrażało powagę, a twarz jaśniała
blaskiem męskich oczu. Wdzięk i urok
twarzy nie odbierały jej energicznego
i dostojnego wyrazu. Nie jadł dużo
i spał niewiele, u nikając wszelkich
przyjemności i przepychu, a tylko
w jednej trosce o zdrowie skrupulatny,
wydaje się, że często nadmiernie dbał
o nie. Jednakże przeważnie cieszył s ię
dobrym zdrowiem, niekiedy tylko cierpiał
na kamienie i dokuczała mu kolka.
Już w starszym wieku skarżył się też
na łzawi e n ie oczu spowodowane zbyt
wytężoną pracą po nocach (... )Strój nosi ł
skromny, lecz staranny i wytworny,
a choć daleki od okazałości , nie pozbawiony jednak stosownych ozdób."
W młodości m i ał być Socyn impulsywny, niecierpliwy, skłonny do wybuchów
gniewu. W wieku doj rzałym potra fił tak
dalece ok i ełznać swą n atu rę, i ż uchodził
powszechnie za człowieka nad wyraz
łagodnego, o ci e rp l iwości wprost
niewyczerpanej. Prosty i ujmujący
w obejści u, bez wyn ios łości , nawi ązywał
łatwo kontakty z ludźmi i chętnie wdawał
się w rozmowę z każdym, ktokolwiek się
doń zwracał , zawsze starając się okazać
swemu rozmówcy szacunek, bez
wzg l ędu na to, czy był przeciwny jego
pog l ądom, czy też je podzielał. Taki
portret Fausta Socyna przekazują nam
jego biografowie.
1. ,.Katechizm rakowski" jest jednym z tych
staropolskiego, które
w Europie zachodniej zyskały sobie szczególnie duży rozgłos. Jest to chyba jedyne dzieło
polskie, którego reedycja zagranicą wywołała
skandal polityczny tej miary, iż stała się
powodem debaty parlamentarnej w Wielkiej
Brytanii. Pierwsza edycja ,.Katechizmu rakowskiego" była edycją w jęz. polskim, ukazała się
w roku 1605 w Rakowie.
dzieł piśm i ennictwa

, 1
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Zamiłowanie

do poezji i literatury
wyn iesione z lat młodości i życia
na dworze toskańskim, pozostawiło
trwały ś l ad w umysłowości Socyna.
Do końca życia pozostanie Socyn
humanistą Ueden ze swych najważniej
szych traktatów teologicznych
O autorytecie Pisma św. , zakończy
strofami Boskiej Komedii Dantego).
Ale był Socyn humanistą nie tylko
w sensie czciciela literatury i p i ę kna ,
lecz także i przede wszystkim przez
swe optymistyczne pog l ąd y na czł owie 
ka. Zupełnie odmiennie niż jego poprzednicy, reformatorzy chrz e ścijań
stwa w XVI w.: Marcin Luter i Jan
Kalwin - Faust Socyn pokładał wielkie
zaufanie w możliwościac h czło wi e ka,
zarówno intelektualnych, j ak moralnych. Człowiek też, a nie Bóg. stoi
w centrum j ego relig ijnych doci e ka ń .
Religijna doktryna Socyna jest
antropocentryczna. Stąd t eż., mimo
że w charakterze Socyna wi doczne
są pewne rysy asc etyczne, jest to
ascetyzm umiari<:owany i pogodny.
Śm iałość myś len ia łączyła s ię
u niego z trzeżwośc i ą i realizmem
pięknej

życiowym . Odważył się wyciągnąć

wnioski bardzo radykalne z krytyki
dogmatu Trójcy, przed czym cofało
się w ielu jego reformacyjnych
poprzedników.
A choć w środo wisk u u nita riań s kim
lat siedemdziesiątych i osiemdziesią
tych XVI wieku byli i tacy, co prześci
gn ę li go i radykalizmem myślenia
i racjonalistycznymi dążnościami - to on
jeden potrafił nadać unitarianizmowi
charakter doktryny religijnej zwartej
i dość konsekwentnej. Być może,
od wypłyn i ęc i a na pełniejsze wody
racjonalizmu religijnego powstrzymywał
go, świadomie lub nieświadomie, cechujący go realizm życiowy i rozsądek .

Faktem jest, że radykalniejsze
i bardziej racjonalistyczne koncepcje
religijne nie miały wówczas jeszcze
szans na pełniejszą recepcję.
A jeśli tu i ówdzie przetrwały, to na dalszą
ewolucję myśli religijnej wpływu nie
wywarły, przynajmniej w owym czasie.
Socynianizm natomiast, choć
wyklinany i piętnowany, utrzymał
s i ę na widowni historycznej przez
czas wystarczająco długi, aby
oddz i ałać na ewolucję myśli religij nej i teologii na Zachodzie Europy.

Zarys

poglądówteologicznych

;, ększość dzieł Socyna (co najmniej
,ego 01sarskiej spu ś cizny), p owstała
,•, Do sce śc1 ś 1 e v. iąże się z dziej ami
{CSCi oła 9·a~ ::>ols-<ich. Prawdąjest,
ze cz;eła ~e ~ e . ~ os!1 co doktryny
•e g , ~ e, Soc. ~a o-zer1,ś l aneJ jeszcze
· Sr.·.a_::::a- a :::::ęSc o· o ~a.·.et j uż
,•,e :. -osze~ ~--a".. ::asac~ czycr.
Ale za,•.a't', .. ~ :;:- ~aie"ał cosiarcza
barozo ce"", er c a~ ,c- co ooz..,an a
szczegÓłÓ ,., Jego ·e g , " 1 er. ':(oncexj'.
W cr\·.il K..eo1 Socyn przyo,ł do
Polski, doktrynę jego łączyło z doktryną
Kościoła Braci Polskich wiele zbieżnych
poglądów: negacja Trójcy św., negacja
p rzedwi e cz n ośc i Jezusa, przekonanie,
że przykazania moralne Ewangelii,
także te zalecone w Kazaniu na Górze
(Mt, 5), winny być serio realizowane
w praktyce życ i owej, itp. Ale i stniały
też między doktrynąjego a ówczesną
doktryną unitari ańską Braci Polskich
różnice bardzo istotne.
Pesymizmowi antropologicznemu
ówczesnych teologów Braci Polskich,
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mające mu lute ra ń sko-ka lwińskie źródła,
przeciwstawiał Socyn humanistyczny
optymizm, ujawniający się w poglą
dzie, że człowiek zdolny jest za

pomocą własnych

naturalnych sił
w sobie chęć wkroczenia
na drogę wskazaną przez Jezusa,
a więc prowadzącą do zbawienia.
Tendencjom m i styc yzujący m,
tj. przekonaniu, że do poznania prawdy
relig ijnej niezbędna jest nadprzyrodzona pomoc: np. oświecenie przez Ducha
św. - p rzeciwstaw ił postawę antywzbudz i ć

ilum i nistyczną, wyrażającą się

w poglądzie , że do interpretowania
w sposób poprawny Pisma św .
wystarczą w zupełności naturalne
zdolności człowieka, a mianowicie
rozum.
Z perspektywy historycznej patrząc
trzeba stwierdzić, że różnice, które
dzi e liły obie doktryny, były o wiele
istotniejsze, niż zb i eżności i podobień
stwa. Ale jak się zdaje, obie strony:
i Socyn i ówcze śni teologowie Braci
Polskich , nie zdawali sobie z tego
w pełn i sprawy - przynajmniej p'rzez
pewien czas. Na cz oło zaś wy su wał s ię
fakt, ż e obie doktryny łączył pogląd,
który przeciwstawił je ostro reszcie
t radycyjnego świ ata chrześcijań
ski ego: antytrynitaryzm o orientacji
un i tari ańsk i ej.

Od tego t eż punktu rozpoczniemy
omawianie doktryny teologicznej
Socyna .

Antytrynitaryzm i chrystologia
Pierwszy rozdział Ewangelii św. Jana
ortodoksji
fundamentem nauki o Trójcy. Stąd zwolennicy
tej nauki czerpali główne argumenty
dla jej uzasadnienia.
Otóż pierwszy traktat Socyna, ten
napisany w r. 1562 Explicatio primae
parfis primi capifis Evange/iae Johannis
odgrywał rolę szczególną dla
doktryny ch rześcijańskiej: był

usiłuje dać odmienną interpretację słów
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ewangelisty niż tradycyjnie przyjęta,
mianowicie taką, która negowała
dogmat Trójcy.
Ewangelia św. Jana rozpoczyna się
od słów znanych chyba każdemu
chrześcijaninowi : "Na początku było
słowo , a słowo było u Boga, i Bogiem
było słowo . Ono było na początku
u Boga. Wszystko się przez nie stało ..."
itd. (Jan , 1,1-3).
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Christianae religionis brevissima institutio, 161 8

Zwolennicy nauki o Trójcy interpretują
ów ustęp, zgodnie z ustaloną tradycją
egzegetyczną, w ten sposób:
"Na początku tj. przed wiekami, zanim
cokolwiek zostało stworzone, było
Słowo (po grecku logos), czyli druga
osoba Trójcy, Syn Boży współistotny
Bogu Ojcu ("i Bogiem było Słowo").
W pewnym określonym czasie "Słowo"
(tj. Syn Boży) stało się człowiekiem
(a "Słowo stało się ciałem") historycznym Jezusem Chrystusem, nie przestaj ąc oczywi ście być Bogiem."
Wedle Socyna egzegeza ta jest
zarówno sprzeczna z rozumem,
jak i niezgodna z kontekstem innych
miejsc Pisma. Jego własna interpretacja szła po linii następującej :
Przez "p oczątek" należy rozumieć nie wieczność, lecz rozpoczę
cie przez Jezusa głoszenia Ewangelii. Sprzeciwia się rozumowi
pogląd,

że jakieś nieokreślone

bliżej Słowo

{logos) istniało jakoby
od przed wieków. Pogląd ten
ukształtował się pod wpływem
filozofii platońskiej.
Ewangelia natomiast zawiera myśli
jasne i proste. Nie można przyjmować

w sensie dosłownym wszystkich
wyrażeń ewangelistów, którzy często
posługiwali się przenośnią i hiperbolą.
Tak więc wyraz "Słowo" u ewangelisty
oznacza istotnie Jezusa Chrystusa,
ale nie jakiegoś Chrystusa przedwiecznego, lecz historycznego: syna Marii,
który został ukrzyżowany. Nazywając
go "Słowem" Jan chciał podkreślić,
że Jezus głosił słowo swego Ojca,
tj. wyjawił nam wolę bożą. A tak samo
absurdem jest przyjmować w sensie
dosłownym wyrażenie: "l Bogiem
było Słowo".

W Piśmie św. wielokrotnie spotykamy słowo "bóg" użyte hiperbolicznie (przesadnie), dla podkreśle
nia rangi i znaczenia tego, kogo się
tym wyrazem nazywa. Tak np. w tym
sensie Pismo nazywa bogami
aniołów, władców, sędziów itp.
Tak należy właśnie rozumieć słowo
"bóg" w omawianym wersecie
Ewangelii Jana.
św. Jan nazywa Słowo, czyli Jezusa
Chrystusa, bogiem nie w tym znaczeniu, iżby był on równy Bogu prawdziwemu (taki wykład jest sprzeczny
z rozumem), ale dla uwypuklenia
godności Chrystusa, któremu Bóg
powierzył dzieło budowy "nowego
świata" ("Wszystko się przez nie stało"),
mianowicie świata duchowego. Jezus
nie jest więc Bogiem Izraela.
Jezus jest człowiekiem, który, choć
przewidziany w planach Boga przed
wiekami, urodził się w określonym
czasie.
Ale jak nieprawdziwy jest pogląd
o przedwieczności Chrystusa,
tak samo nieprawdziwy jest ten
o odkupieniu przezeń naszych
grzechów. Tej kwestii, której w pierwszym swym traktacie Socyn w ogóle
nie dotknął, poświęcił bardzo wiele
uwagi w pismach późniejszych .
Wywodził więc Socyn, że dogmat
o odkupieniu i zadośćuczynieniu
jest sprzeczny z rozumem i poję
ciem sprawiedliwości. Prawdziwa
rola Chrystusa polegała na tym,
iż wskazał on ludziom, jak należy
postępować, aby uzyskać zbawienie.
Naukę swą przypieczętował Jezus
śmiercią na krzyżu, by zadokumentować , że przy spełnianiu nakazów
bożych nie można cofać się przed
żadną ofiarą aż do męki i śmierci
włącznie. Potwierdził wreszcie wiarygodność swej nauki zmartwychwstaniem . Zmartwychwstanie też, a nie
męka i śmierć Jezusa, ma główne
znaczenie, jest ono bowiem najpewniejszą weryfikacją Jego słów, świadec
twem, że to, co mówił i czynił , jest
prawdą niezaprzeczalną. Daje ono
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nam wreszcie rękojmię , że tak jak On ,
również i my, jeśli będziemy
Mu posłuszn i , powstaniemy
z martwych . l w tym sensie można
i trzeba nazywać Chrystusa Zbawicielem.
Chrystus - po wskrzeszeniu go
z martwych przez Boga - został obdarzony pełnią władzy bożej nad ludźmi
i światem. l w tym sensie można
i trzeba nazywać Chrystusa Bogiem.
Pismo św. nazywa jednak Chrystusa
Synem Bożym. Jak należy rozumieć
Synostwo Boże Jezusa? Otóż prawdą
jest, że Jezus zrodzony został
z dziewicy Marii za sprawą Ducha
świętego, ale nie ten fakt przesądza
o tym, że Jezus nazywa się Synem
Bożym. Synostwo Boże Jezusa polega
na podobieństwie (similitudo) m i ędzy
Ojcem a Synem, podobieństwie, na
które składają się trzy czynniki:
1. Wiedza. Jezus zna serca i umysły
ludzkie. Nikt z proroków ani aniołów
wiedzy takiej nie posiadał.
2. Nieśmiertelność. Jezus był
pierwszym i jedynym dotąd z ludzi ,
który powstał z martwych do życia
wiecznego. Pismo wspomina wprawdzie o Enochu i Eliaszu, ale ci nie
zostali wskrzeszeni z martwych;
a poza tym wątpliwe, czy uzyskali
nieśmiertelność.

Jezus ma władzę nad
i umysłami ludzkimi. Rozkazuje
także duchom dobrym i złym, sądzi
ludzi: nagradza ich życiem wiecznym
i karze, stosownie do ich zachowań.
Ale władza Jezusa nie jest nieograniczona. Rozciąga się tylko na to,
co ma związek z Jego Kościołem,
i na tych tylko ludzi, którzy są
w Jego Kościele. Wyrażenie "Kościół
Chrystusa" trzeba jednak rozumieć
szeroko: do Kościoła tego należą nie
tylko ci, co są Mu posłuszni, i nie tylko
ci, którzy Chrystusa tylko wyznają,
ale także wszyscy, którzy maj ąjakąkol
wiek o nim wiedzę ; nawet ci, co go
nienawidzą (bo skoro go nienawidzą,
to o nim wi edzą). Nie rozciąga się
natomiast władza Chrystusa na tych,
co nigdy o nim nie słyszeli. A tak
samo jest z wiedzą Chrystusa: nie
dotyczy ona serc ludzi, będących
poza Jego Kościołem.
Pozostaje jeszcze wspomnieć,
że wyrażenie "Duch święty"
nie oznacza, wedle Socyna, trzeciej
osoby boskiej. Duch święty nie jest
w ogóle osobą. Przez wyrażenie
to należy rozumieć moc Bożą
i skuteczność bożego działania
(virtus atque efficatia Dei); w szczególności moc ta nazywana jest
w Piśmie "Duchem świętym",
gdy uświęca ludzi.
3.

Władza.
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Doktryna usprawiedliwienia

przypadku, zanimjeszcze ów człowiek
na ziemi? Istotnie, przedwiedza boża nie da się pogodzić
z zasadą wolności woli. A zatem
trzeba przyjąć, że Bóg nie ma takiej
przedwiedzy l
Ten bardzo ciekawy punkt doktryny
Socyna omówimy w osobnym miejscu.
Odciąwszy się tak mocno od tradycyjnego obozu protestanckiego przyjęci em
tezy o wolności woli, Socyn koncepcję
usprawied liwien ia wykładał niekiedy tak,
że w pewnych punktach nawiązywa ła
ona jak gdyby do poglądów Reformacji.
Ale podob i eństwa te -jak zaraz zobaczymy - są pozorne.
Po pierwsze więc, usprawiedliwienie
nas przez Boga nie jest wynikiem
świętości naszego życia i naszej
niewinności: nie byłoby tak nawet,
gdyby była ona zupełna, a nigdy tak nie
jest. Socyn ujmie tę myśl w formuły
zapożyczone z teologii scholastycznej:
świętość naszego życia - powie - nie
jest przycz yną. która skłan ia Boga do
usprawiedliwienia (causa impulsiva) ,
ani też nie jest przyczyną sprawczą
(causa efficiens) naszego usprawiedliwienia. Nie jest tak, albowiem Bóg już
przed wiekami z własnej woli postanowił odpuścić grzechy ludziom i uznać
ich za sprawiedliwych, pod warunkiem,
że uwierzą w Chrystusa.
Po drugie, wiara w Chrystusa jest
niezasłużonym darem bożym, albowiem nikt, komu możliwość uwierzenia
w Chrystusa zosta ła dana, nie zasłużył
sobie przedtem na ten dar.
Oto są owe punkty koncepcji Socyna,
które - wyrwane z kontekstu całej jego
doktryny - mogłyby skłon i ć do przypuszczenia, że stoi on b li żej koncepcjom Reformacji niż można mniemać.
Dalszy jednak ciąg przesłanek
i wniosków supozycję taką musi obalić.
Oto, po trzecie, wiara w Chrystusa
dana jest nie ludziom wybranym przez
Boga jakim ś specjalnym dekretem,
ale wszystkim w ogóle, którym
głoszona jest Ewangelia.
Po czwarte, wiara, która nas
usprawiedliwia, nie polega na samym
tylko przekonaniu czy przeświadcze
niu, że słowa Chrystusa są prawdą.
Taką wiarę (assensus, persuasio)
mogą mi eć również ludzie żli i nieposłuszni Bogu. Wiara, która usprawiedliwia, to ufność (fiducia lub confidentia), że Bóg spełni obietnice życia
wiecznego, jakie poczynił przez usta
Jezusa .
Ale tego rodzaju wiara zawiera
w sobie w sposób konieczny posłu
szeństwo wobec nakazów bożych .
Posłuszeństwo to jest nie wynikiem
czy rezultatem wiary, ale samą "subs t a ncją i formą". Czyli krótko:
pojawił s i ę

Koncepcja usprawiedliwienia,
teologowie Reformacji,
była, zwłaszcza w kalwińskim wydaniu,
:;yrazem głębokiego pesymizmu
antropologicznego. Przypomnij my:
Człowiek, skażony grzechem pierworodnym, niezdolny jest do najdrobniejszego nawet uczynku, który by mia ł
.vobec Boga wartość usprawiedliwiają
cą. Usprawiedliwienie jest możliwe tylko
dzi ęki temu, że Chrystus swą śmiercią
na krzyżu w pełni zadośćuczynił Bogu
za grzechy ludzkie. Warunkiem tego,
by usprawiedliwienie nastąpiło, jest
mocna i gorąca wiara w tę odkupicielską ro l ę męk i Chrystusa. Atoli sama ta
wiara nie jest zasługą osobistą człowie
ka, który wierzy, lecz tylko niezasłużo
nym darem bożym; za l eży jedynie
od łaski bożej. Stąd formuła: non
propter fide, sed sola fidem. Z kolei
ła ską swą obdarza Bóg tych i tylko tych,
których wybrał na zasadzie swej
arbitralnej decyzji. Wolna wola jest
fi kcją. Bez łaski bożej jesteśmy skazani
nieuchronnie na potępienie. Łaskę zaś
bożą otrzymują tylko wybrani,
bez żadnej z ich strony zasługi.
Koncepcja Socyna była zupełnie
odmienna. Przede wszystkim różnił się
Socyn zasadniczo w pog l ądzie na
grzech pierworodny.
Grzech pierworodny - tak jak go
przedstawiała tradycyjna teologia
chrześcijańska (zarówno katolicka,
jak i ewangelicka) - nie istnieje.
Postępek Adama obciążył tylko jego_
samego. Żadna racja nie skłania
do przyjęcia tezy, iż grzech jednego
człowieka zniszczył we wszystkich
ludziach zdolność do postępowania
zgodnie z prawością.
Jeśli zdolność ta jest w ludziach
niepelna, to z pewnością nie z winy
Adama, lecz wskutek długotrwałego
nawyku do złego postępowania. Wolna
wola w człowi eku istnieje i po upadku
Adama. Co wi ęcej, sama owa myśl,
że c złow i e k pozbawiony jest wolnej
·;oli, jest absurdalna. Wszak bez
·.olnośc i woli nie ma religii, albowiem
·e 'gia to nic innego, jak us iłowanie,
::: 1 być posłusznym Bogu.
_ecz wobec tego absurdalny, a nawet
::ezoożny jest pogląd o predestynacji,
· ::-ą Bóg jakoby wyznacza jednych
::: c-.·,ały życ ia wiecznego, innych na
e:zre potępienie, ni eza l eżn ie od
::-;:: czy zawinili czymkolwiek, czy nie.
=::.staje jednak pytanie: czy można
"10Nić, że wola ludzka jest wolna,
:e5.i Bóg od przedwieków zna
.vszystkie uczynki i myśli ludzkie?
_es ·.iedzial, jak każdy człowiek
ze::rce postąp i ć w każdym konkretnym
~<torą głosili

"Ta wiara, którąjesteśmy usprawiedliwieni, jest posłuszeń stwem wobec
Boga".
Po piąte: wiara, że obietnice Chrystusa zostaną spełni o n e, a w i ęc owa
wiara, która usprawiedliwia, powstaje w nas decyzją naszej woli.
To od nas samych zależy, czy zechcemy uwierzyć.
Jak więc powstaje owa wiara?
W człowieku toczy się nieustannie
walka między popędem a rozumem.
Rozum radzi i ść za tym, co prawe,
choćby wbrew własnemu pożytkowi ;
popęd- za tym , co pożyteczne.
Od wolnej woli człowieka zależy,
czy zechce czynić to, co prawe,
i powst rzymywać się od niegodziwego,
choćby mn i emał, że b ędzi e to d l a ń
niekorzystne; lub też czy zechce czynić
to, o czym sądzi , że będzie dlań
korzystne, choć sam rozumie, że czynić
tego nie na l eży.
Otóż ten, kto postanawia iść za rad ą
rozumu, choćby wbrew własnym
korzyściom , łatwo skłania się do wiary,
że istnieje Bóg, który nagradza prawość
i karze niegodziwość. Kto zaś powoduje
się popędem , ten do takiego przekonania bądż dojść nie może, bądż tylko
z wielką trudnością. Albowiem przeko-
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nanie takie jest niewygodne dla jego
zamiarów, tak jak sprzyja ono zamiarom
pierwszego.
Innymi słowy i krótko: przyczyna
i podstawa wiary w samym człowi e
ku to pragnienie i dążność do
czynienia tego, co prawe i do unikania tego, co niegodziwe.

lO
Łaska zaś, którą Bóg ludzi obdarza, to
nauka Jezusa zawierająca w sobie obok
surowych przykazań moralnych obietnice nagrody najbardziej przez ludzi
pożądanej: wiecznego życia
w szczęściu.
Cały proces rodzenia się wiary
wyjaśniał więc Socyn w sposób naturalistyczny ob ywając się bez koncepcji
pomocy nadprzyrodzonej w postaci
choćby najsłabszeg o impulsu b ożego .
Tego rodzaju ingerencja boża przekre-
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człowieka. Toteż aby je spełniać,
nie wystarcza przekonanie czy też
nadz ieja tylko, że za posłuszeństwo
uzyska się ową upragnioną nagrodę wiecznego życia w szczęściu .
Do teg o, aby na drodze tej wytrwać
i oprzeć się wszelkim pokusom,
trzeba mieć pewno ś ć, że ta nagroda
rzeczywiście istnieje. Otóż pewność
tę sprawia Bóg w sercach naszych
mocą swego Ducha (virtute Spiritu
Sui).
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przy sposobności, kiedy odrzucał
doktrynę predestynacji.
Za tezą, że Bóg od przedwieków zna
wiedzą pewną i nieomyl ną futura
contingentia, tj. rzeczy, które w przyszłości mogą, ale nie muszą się zdarzyć (chodziło tu oczywista o mające
nastąpić w przyszłośc i akty woli ludzkiej), przytoczyć można, zdaniem
Socyna, trojakiego rodzaju argumenty:
1. że pojęcie Bożej natury zawiera
w sobie immanentnie pojęcie owej
nieomylnej przedwiedzy, tak że bezboż
nym byłoby myśleć o Bogu inaczej ;
2. że jest nad wyraz mało prawdopodobne, iż rzecz się ma inaczej , jakkolwiek mogłoby być inaczej, jeśliby Bóg
tak zechciał;
3. że wynika to niezbicie ze świ ad ectw
Pisma św.
Argumentem trzecim zajmować si ę
tu nie będziemy. Przedstawimy tylko,
jak Socyn obala dwa pierwsze argumenty:
Ad 1 . Zwolennicy Bożej przedwiedzy
twierdzą, że wolna wola w człowi e ku nie
może w żaden sposób i ść w parze
z o wą Bożą przedwiedzą Z racji tej zaś
wyn ika, że sam Bóg nie jest w stanie
obdarzyć człowieka wolną wolą. Otóż
pogląd

taki jest i bezbożny, i sprzeczny
twierdzeniem, które
głosi, że pierwszy człowiek przed
upadkiem miał wolną wolę (tu Socyn
powołuje się na Kalwina lnstitiutiones,
lib. l, cap XV, 8). Wziąwszy jednak ten
zarzut jak gdyby w nawias, Socyn
zastanawia s i ę dalej, jakimiż to racjam i
mogliby "adwersarze" potw i erdzić
słuszn ość pierwszego argumentu
i znaj duje dwie:
Po pierwsze, można by twierdzi ć,
że dla Boga wszystko, co jest, jest
teraźniejszości ą, gdyż sam On jest poza
czasem i zawsze tkwi w wi eczności,
w której nic nie jest wcześ n iejsze ani
późniejsze. Z racją tą jednak niepodobna się zgodzić, albowiem czas, cokolwiek by na ten temat mówili teologowie,
zawsze był i będzi e; zawsze więc była
jakaś przeszłość i zawsze będzi e jakaś
przyszłość. Czas nie zaczął się ze
stworzeniem świata ; wówczas zaczęło
się tylko (wraz z pojawieniem się słońca
i gwiazd) mierzenie czasu . Ergo również i dla Boga istnieje przeszłość ,
teraźniejszość i przyszłość. Wobec
tego Bóg zna rzeczy przeszłe, teraź
niejsze i przyszłe jako takie właśnie .
Zauważmy na marginesie,
że Socyn operuje tu koncepcją
"czasu absolutnego", podobnie jak
później, w XVII wieku, Gassendi a po
nim Newton. Czy te koncepcje "czasu
absolutnego" są rzeczywiście identyczne,
odpowi edzieć z całą pewnością nie
można. Rzecz wymaga jeszcze badań .
z ich

Faust Socyn
śliłaby,

zdaniem Socyna, wsze lką lud zką
i uzależniała zbawienie od
kaprysu Stwórcy.
Na pewnym jednak etapie owa
nadnaturalna pomoc pojawia się, ale
wedle tej koncepcji, jak ą Socyn przedstawia, nie narusza ona w niczym
osobistej odpowiedzialności człowiek a.
Oto przykazania Nowego Zakonu
wzywające do naśladowan ia Chrystusa
są wprawdzie, jak wskazuje ich treść,
zarówno sprawiedliwe, jak i najbardziej
zgodne z rozumem, ale spełnianie ich
wymaga tak wielkiego heroizmu,
takiego zaparcia się siebie, iż zdaje się
to przewyższać naturalne możliwości
zasługę

Ale tego rodzaju łaską obdarza Bóg
tych, i tylko tych, którzy kiedy usłyszą
wieść o owej nagrodzie, nie tylko godzą
się, że może to być prawda, ale godząc
się , sposob ią się do wyrzeczenia się
złego postępowania i do pełnego
posłuszeństwa przykazaniom Ewangelii, a nadto trwają w swym zbożnym
zamiarze.

Negacja

Bożej

przedwiedzy

Kwestię Bożej przedwiedzy
(praeescientia lub praenotitia divina)
omówił Socyn dokładnie
w Praelectiones theologicae

własnym

WOLNA MYŚL RELIGIJNA

11

NR 3-4 (15-U)

Po drugie, można by powiedzieć:
Bóg jest wszechwi edzący, gdyby
zatem czego nie wiedział, nie byłb y
takim. Ale i ta racja nie jest przekonująca. Bóg istotnie wie wszystko,
ale wszystko, co jest "wiedzialne"
(qaue scibilia sunt) a futura contingentia takie nie są
Ad 2. Aby oka zać zwodniczość
argumentu drugiego, wystarczy ustawić
kwest i ę w sposób następujący: zwolennicy Bożej przedwiedzy twi e rd z ą,
że jest niemożliwe, aby jednocześnie
istniała wolna wola w człow ieku i owa
przedwiedza w Bogu.
To samo - dodaje Socyn - i my
twierdzimy i stanowczo przy tym
obstajemy. Powstaje pytanie, co jest
bardziej prawdopodobne: czy to,
że Bóg nie chciał dać człowie kowi wolnej
woli, aby zachować ową przedwiedzę,
czy też , że dał wo lną wo l ę wyrzekając
się owej przedwiedzy? Otóż j eśl i uznamy, że człowiek nie ma wolnej woli,
wynikną stąd absurdy nie do przezwycięże nia, a mianowicie - że to sam Bóg
jest sprawcą grzechów ludzkich.
Je ś li natomiast uznamy, że Bóg nie
wszystko wie wi ed zą ni e omy l ną, nie
doszukamy się w tym żad n eg o nonsensu. Bo istotnie, czyż Bogu naprawdę
niezbędna jest owa przedwiedza?
Czyż nie wystarczy, że Bóg dzięki swej
przeogromnej mocy, mądrości i wiedzy,
wszystkim rządzi i kieruje, tak że
cokolwiek by człowiek czy nił , zawsze
Bóg obróci to na swą chwa łę?
Na odwrót, przyj ęcie tezy o przedwiedzy czyni z Boga bezczynnego świadka
wszystkich zdarzeń (Deus otiosus), odbiera
mu sta łą troskę o ludzi i bezpośrednie
a s tałe kierowanie sprawami świata.

Prawdy konieczne. Humanizacja
J2.Qj_ęcia Boga
Stosownie do faktu, że w doktrynie
Socyna nacisk położony jest na posłu
szeń stwo nakazom moralnym Ewangenastępuje tu w pewnym sensie
dewaloryzacja dogmatu religijnego
.viedzy religijnej. Dewaloryzacja nie
absolutna, rzecz jasna, bo przecież bez
ed zy religijnej nie ma wiary w Chrys;.~sa, a ta jest -jakkolwiek ją będziemy
-·e-pretować - warunkiem zbawienia.
:JeNaloryzacja, o której mówimy,
:-=e.a.via się dwojako:
:;) ::J erwsze, w przekonaniu, że do
z.c.a,•lienia niezbędna jest wiara tylko
~ ewi elką ilość podstawowych
='"a.'r'd. mianowicie wiara w tzw.
::ra,.:dy konieczne";
:c :-ugie, że błędne poglądy
--: g ;ne o ile nie dotyczą prawd
: - :-:::.- 7 ch) od zbawienia nie wyklu-=z.a:ą yYklu cza natomiast od zba-

wienia z całą pewnością postępowanie
sprzeczne z etyką Ewangelii.
Prawdy konieczne są to, generalnie rzecz b i orąc , te podstawowe
prawdy, bez których nie może os t ać
się wiara w Chrystusa i spełnienie się
jego obietnic. Prawdy te są jasne
i powszechnie z rozumiałe.
Nie wykluczają zaś od zbawienia
( chociaż mogąje bardzo utrudn i ć)
pogląd y nawet całkowicie błędne
i niezmiernie szkodliwe, takie jak
np.: wiara w Trój cę i w predesty n ację.
Stwierdzenia te sformułował Socyn
wyraźnie i je uzasadnił pod koniec życia
w czasie seminariów teologicznych,
które prowadził w latach 1601 - 1602
w Rakowie.
Warto wreszcie zwrócić uwa gę,
że w tych samych wykładach rakawskich wypowiedział się Socyn jasno
na temat kar piekielnych.
Otóż zdaniem Socyna wyrażenia
takie jak: kary piekielne, wi eczne
potęp i enie , wieczne męki - nal eży
uznać za przenośnie . Jezus celowo
posług iwał s i ę takimi zwrotami, aby
dostosować się do sposobu myślenia
ludzi, których nauczał. Przyjąć zatem,
według Socyna, należy, że w dniu Sąd u
nie wszyscy wstaną z martwych.
Bezb ożnyc h Bóg pozostawi ich własne
mu losowi, tj. śmie rci wiecznej, niebytowi; posłusznych i sprawiedliwych
powola do chwały wiecznej.
Przeciwko tej tezie można - zdaniem
Socyna - wysunąć następujące zarzuty:
1, Sprawi ed l i wość Boga wymaga,
aby ponieśli karę ci, którzy postępowal i
niegodziwie;
2. Ludzie, jeśli usłyszą, że po śmi e rci
nie będą doznawać żadnych mąk ,
trwać będą dalej w grzechach.
Na pierwszy z tych zarzutów odpowiedział Socyna, jak n as tępuje:
Jeśli wydaje się to komu niesprawiedliwe, że niegodziwi nie zostaną
ukarani, to o wiele bardziej byłoby
niesprawiedliwe - i byłaby to niesprawied l i wość naj większa - jeśl iby Bóg
człowieka, którego stwo rzył śm i e rte l 
nym, nieśmierte lnym dlatego uczynił,
aby go dręczyć na wieki mękami. S tąd
bardziej już do przyjęcia jest pog l ąd,
że bezbożni zmartwychwsta ną wprawdzie w dniu Sąd u, a to ażeby mogli
ujrzeć chwałę Boga, potem jednak
zaraz pomrą śm i ercią wieczną Pogląd
ten jednak wydał się Socynowi mniej
prawdopodobny niż poprzedni.
Drugi zarzut spotkał się z taką
odpowi edz i ą:

Bardzo mylą s i ę ci, którzy sądzą,
ludzi można zmusić do skruchy
i poprawy groźbą kar piekielnych.
Być może groźba taka działalaby
odstraszająco, gdyby kary były widziaże

ne i rea l ność ich sprawdzana naocznie.
Kto jednak nie powoduje się w swym
postępowaniu pragnieniem nagrody tak
ws paniałej , jakąjest obietnica życi a
wiecznego, o tym trudno mi eć nadz i eję,
że dzi ałać nań będzi e powściągaj ąco
groźba
wierzył

kar. Albowiem nie będzie w nie
tak samo, jak nie wierzy w nagrodę.

Racjonalizm i agnostycyzm
J eśli istnieje Boże objawien ie,
to rozum ludzki nie tylko może je
zrozum i eć i samodzielnie i n te rpretować ,
lecz nawet jest konieczne, aby je
rozumiał, inaczej byłoby ono w ogóle
zbyteczne. Aby zaś człowiek mógł
zrozumieć treść objawienia, musi być
ono sformułowane i podane w kategoriach dostępnych dla rozumu ludzkiego.

DE DAPTISMO AQY~

Difputatio
FA u s T l so c t N l sE ~ t ;<.;s l s.
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11. R(fp~m!to .t d M. C. ~uw in App~n<h:c li•
hri 1pllus d:: P:td(lb.tptifmo.
ll, Ept!l.ol..: dua: Je lHptilnu •wt:otio ~,1 ']110~·
l.
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De baptismo aque, D1sputat1o

Treść objawienia musi być zatem
zgodna z zasadami rozumu.
Jeśli więc w jaki ejś doktrynie
religijnej znajdą się dogmaty
sprzeczne z rozumem, m oże to tylko
znaczyć, że doktryna ta jest nieprawdziwa w tych punktach, które się
rozumowi sprzeciwiają. Takie
poglądy i dogmaty trzeba bezwzględnie odrzucić, choćby ich
głosiciele powoływali się na nie
wiedzieć jak wielkie autorytety.
Nie ma bowiem na ziemi większe g o
autorytetu dla człowieka niż jego
własny rozum.
Socyn, chociaż podkreślał z naciskiem, że Objawienie musi być interpretowane zgodnie z rozumem, równocześnie jednak utrzymywał, że rozum ludzki
sam z siebie nie wie i nic nie może
wiedzieć o Bogu i rzeczach boskich.
Religii naturalnej nie ma! Są wszak
cał e narody, które nie mają żadnego
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Dawne miejsce kamienia grobowego Socyna w Luslawicach
pojęcia

o istnieniu Boga . Tu Socyn
- jako na dowód - na
niedawne odkrycia pierwotnych ludów
w Brazylii.
Jedynym źródłem wiedzy o Bogu jest
objawienie boże. Do kogo wieść
o Bogu, objawiona przez Niego samego, nie dotarła, ten istnienia Jego nawet
nie przeczuwa.
Nasuwa się pytanie: skąd wiemy,
że księgi Pisma św. , które zawierają
jakoby s łowo boże, powstały istotnie
z bożej inspiracji, czyli skąd wiemy,
że słowo , które uchodzi za boże, jest
istotnie słowem bożym?
powoływał się

Fot. TPrzypkowski

Katolicyzm powoływał s ię tu głównie
na świ adectwo Kości oła. Autorytet
Kośc ioła m iał gwarantować autentyczność słowa bożego. Jest to stanowisko, które pierwszy -jak się zdaje sformulował św. Augustyn w zdaniu:
Ego Evangelio non crederem nisi me
commoveret auctoritas Ecclesiae (Nie
uwierzyłbym w Ewangelię, gdyby mnie
do tego nie skłonił autorytet Koś cioła ).
Protestantyzm wskazywał na wewnętrzne świa dectwo Ducha św.
(testimonium Spiritus Sancti internum).
Socyn, który od rzucał zarówno
autorytet Kościoła, jak i pierwiastek

NA 3 -4 (U· l6 )

nadprzyrodzony w postaci natchnien ia
Ducha św.. usi łował tę kwesti ę rozwią
zać w sposób, jak byśmy dziś powiedzieli: naturalistyczny.
Rozróżnia Socyn w tym zagadnieniu
następujące warianty:
1. Są ludzie, którzy choć może powąt
piewają o autorytecie Pisma św..
zgadzają się mimo to, że religia Ch rystusowa jest prawdziwa;
2. Są też tacy, którzy się z tym sądem
nie zgadzają, lecz bądź wątpią,
że religia jest prawdziwa , bądź uważają
po prostu, że jest fałszywa.
Wariant drugi obejmuje według
Socyna dwa rodzaje ludzi: tych, którzy
mniemaj, że jest lub, że przynajmniej
może istnieć jakaś prawdziwa religia
oraz tych, którzy uważają, że nie ma
w ogóle żadnej prawdziwej relig ii .
Jeśl i chodzi o wariant pierwszy,
Socyn uwa ża, że udowodnienie tym
ludziom a u tentyczn ości objawienia nie
nastręcza trudności. Wystarczy p osłu
żyć się w tym celu wywodem fi lozoficznym i historycznym, który p rzedstawi ł
w De auctoritate Scripturae Sacrae.
J eśli chodzi o niechrześcijan ,
ale wi erz ących, że m oże i stni eć jakaś
prawdziwa religia Socyn zaleca porównanie relig ii chrześcija ń ski ej z innymi
religiami, co wedle jego przekonania
wykaże dowodnie jej wyższość
i doskonałość.
Wariant drugi wreszcie odnosi się
także do przekonanych ateistów.
Tutaj Socyn radzi posługiwać się
argumentami wyłącznie racjonalnymi,
ale w konkluzji stwierdza: nie istnieją
żadne argumenty, które by
w sposób bezsporny mogły dowieść istnienia Boga i prawdziwości chrześcijaństwa .
..Jest pewne - p i sał w De auctoritate
Scripturae Sacrae - że ktokolwiek u waża
relig i ę za wymysł ludzki i wyśmiewa ją
m ni emając, że jest rzeczą zupełn i e
daremną spodzi ewać się ze strony
Boga nagrody za zacne uczynki lub
kary za haniebne, ten twierdzę
z pewności ą, będzie s i ę podobnie śmiał,
gdy usłyszy o jak ichś cudach czynionych przez ludzi i wszystkie je sprowadzi
do przyczyn naturalnych".
Cóż jest więc ostatecznie przyczyną, że jedni przyjmują wi arę w Boga
i objawienie, inni zaś nie -jeśli same
przesłanki rozumowe nie mogą być
tu czynnikiem rozstrzygającym?
Tradycyjne Ko ś cioły chrześcijańsk i e
powoływały się w tym przypadku
na działanie łaski bożej.
Socyn odrzucał takie rozw i ązanie.
Uznanie istnienia Boga, a także
i prawdziwośc i chrześcijaństwa
uzal eżniał - w ostatniej instancji od postawy moralnej:
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Prawdy religii nie są bezsporne na
mocy najmędrszego ustanowienia
bożego, ażeby mianowicie mogła
istnieć w człowieku moż l iwość
wyboru między cnotą a występkiem .
Nagroda nieśmiertelności, którą
obiecuje Ewangelia, jest tak wielka
i tak pożądana (desiderabile) , że nie
ma nikogo, kto by dla jej osiągnięcia
nie uczynił nawet więcej, niż tego
wymagają nakazy Chrystusa - gdyby
tylko wiedział z całą pewnością,
że to, co obiecał Chrystus, jest
prawdą niewątpliwą Skoro zaś owa
nagroda nie jest tak pewna, ludziom
złym lub nie miłującym cnoty d la niej
samej- wygodniej jest nie wierzyć
w jej realność i możliwość. Ci
natomiast, którzy miłują cnotę, łatwo
skłaniają się do wiary w Boga.
Fakt więc , że prawdy religii nie są
bezsporne, czyni możliwym rozróż
nienie ludzi złych i dobrych .

Uch wała ta wydaje się dziś aktem
fanatyzm u religijnego i niewątpliwie ni m
była. Należy jednak tę sprawę rozpatrywać na tle stosunków panujących
w ówczesnej Europie. Przypomnijmy
zatem, że i po tej uchwale tolerowane
były nadal w katolickiej Polsce oficjalnie
wyznania protestanckie, choć co prawda - ograniczono faktycznie
możli wości ich rozwoju. Przypomnijmy
następnie, że zaledwie 10 lat wcześniej,
w r. 1648, Parlament angielski uchwalił, że za wyznawanie antytrynitaryz mu
grozi ka ra śmierc i (tzw. Draeonie

Socyn i socynianizm
Doktryna Socyna stała się od począt
ku XVII wieku oficjalną doktryną unitariańskiego Koś cioła Braci Polskich.
Z czasem wyznawców tej doktryny
nazwano socynianami.
Ale socynianizm już w następnej
generacji po Socynie uległ pewnym
modyfikacjom. Zaakcentowane zostały
o wiele mocniej racjonalistyczne cechy
doktryny, zaczęto podkreślać, że jest to
religia "zgodna z rozumem" (religio
rationalis). Zgodnie z tą tendencją
zarzucono pogląd Socyna, że religia
naturalna nie istnieje, w przekonaniu,
iż teza ta dewaloryzuje rolę i rangę rozumu.
Od końca lat dwudziestych XVII wieku
zaczęto głosić pogląd temu przeciwny.
Później, w miarę jak -zarówno
w Polsce, jak i w krajach Europy zachodniej - nasilały się ataki na socynianizm, który ortodoksja chrześcijańska
(tak katolicka, jak protestancka) piętno
wała jako "najzgubniejszą ze wszystkich
herezji", teologowie socyniańscy zaczęl i
zmien iać niektóre artykuły doktryny,
zapewne by ją uczynić mniej szokującą
dla opinii chrześc ij a ń ski ej i łatwiej
p rzyswajalną. W drugiej połowie
XVII wieku zm odyfikowano m.in. pogląd
Socyna na rolę Jezusa, tj. na Odkupie~ e i nadano temu artykułowi kształt
:a•dziej umiarkowany.
,·t r. 1658 Sejm Rzeczypospolitej
:: ·:ziął uc hwałę, która orzekała,
yznawanie antytrynitaryzmu na
:.::~· e Polski jest zakazane pod karą
::- e·ci. Wszyscy wyznawcy Kościoła
~-=::o :>ol skich mieli albo przyjąć jakąś
--.;:_ :o erowaną w Rzeczypospolitej
:: -:::-, :'ę chrześcija ńską, albo w ciągu
-::.:=-::.~ at opuścić kraj .

== ..

Lusławice, nagrobek Fausta Socyna.

Ordinanee); że wreszc ie w 27 lat
w r. 1685 następuje we
Francji odwołanie Edyktu Nantejskiego, w następstwie czego przystąpiono
do brutalnego prześladowan ia hugonotów (francuskich kalwinistów),
co wywołało g wałtowną i masową ich
uc i eczkę z Francji.
W ka żdym razie uchwała zSejmu
r. 1658 oznaczała koniec zorganizowanego Kościoła unitariańsk iego
w ówczesnej Polsce . Wi ększość Braci
Polskich przyjęła katolicyzm, część
mniejsza udała się na emigrację.
pó żniej ,
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Główny

nurt polskich emigrantów skierow stronę Siedmiogrodu, gdzie
nadal istniał oficjalnie Kościół unitariański.
Elita umysłowa ruchu podążyła na
Zachód , by osiąść w Holandii.
Tu działacze Braci Polskich znaleźli
oparcie i pomoc w kręgu sympatyków,
rekrutujących się zwłaszcza z grona
holenderskich remonstrantów; tu teź
kontynuowali przez pewien czas
dzi a ła l ność wydawniczą. Jej głównym
efektem było opublikowanie w Amsterdamie, w latach 1665-68, monumentalnego dzieła w kilku woluminach in folio:
Bibfiatheca Fratrum Pafonorum quos
Unitarios vocant... (Biblioteka Braci
Polskich zwanych unitarianami. ..).
wał się
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irenizmu łączone z koncepcją prawd
koniecznych, a więc i z poglądem
o możliwości zbawienia w każdym
z Kościołów chrześc ij ańskich pod
warunkiem spełnienia nakazów
moralnych Ewangelii; wreszcie
zasady tolerancji religijnej, której
myśliciele socyn iańscy po Socynie,
od Crella poczynając, poświęcili
wiele uwagi.
Idee te lub im podobne głoszone
były oczywista i przez myślicieli innych
środowisk religijnych. Ale w opinii
(niesłusznej) większości ówczesnych
teologów zorientowanych ortodoksyjnie
głó wnym źródłem ich emitowania był
socynianizm. Stąd też u schyłku
XVII i w wieku XVIII wszelkie poglądy
religijne, które grawitowały ku postawom racjonalistyczno-liberalnym,
piętnowano zwykle nazwą socyniań
skich. Ale wśród ideologów Oświecen ia
zarzut socynianizmu, który wśród
ortodoksji religijnej wszelkiej maści
uchodził za kompromitujący, będzie
uchodził za kwalifi kację dodatni ą.
l socynianizm przez wszystkich wybitniejszych przedstawicieli Oświ ece ni a
europejskiego (wyjątkiem będzie
Lessing) zostanie uznany jako prekursor tego ruchu umysłowego.

Zbigniew Ogonowski

.. '

,;:.h -~-.-: L~.tc~

t4 ~f'..

Bibfiatheca Fratrum Pafonorum qui Unitarii
Apellantur (. ..) Opera omnia (. ..) Fausti Socini

Biblioteka obejmowała pisma czoło
wych teoretyków i teologów ruchu
socyn i ańskiego. przede wszystkim
wszystkie pisma Socyna.
Intensywna popularyzacja doktryny
religijnej. którą Bracia Polscy i ich
sympatycy prowadzili w Europie zachodniej w XVII wieku, głównie przez kolportaż druków socyniańskich,
a która nie ustała po wygnaniu ich
z Polski, znajdowała tu i ówdzie, zwłasz
cza w Holandii i Wielkiej Brytanii, pewien
oddźwięk. Surowe edykty anty-socyniań
skie i mnogie traktaty teologów protestanckich i kato lickich p i ętnujące tę
doktrynę jako ..najzg ubniejszą herezję"
wzbudzały zaciekawienie jej treścią.
Socynianizm, wygnany z Polski
nie odrodził się jako Kościół
i nigdzie doktryna jego nie została
później przyjęta w całości. Ale wiele
idei, które głosił, znajdowało sympatyków i wyznawców w kręgach niezależ
nych myślicieli religijnych o orientacji
liberalnej i racjonalistycznej.
Do idei tych należały przede
wszystkim: pogląd, że religia powinna być zgodna z zasadami rozumu;
koncepcje unitarianizmu; hasło

Zbigniew Ogonowski (ur.1924) emerytowany (od 1995 r. ) profesor Instytutu Filozofii
i Socjologii Polskiej A kademii Nauk, w latach
1976-1994 kierownik Za kładu Historii Filozofii
Nowożytnej w tymże Instytucie. Jest historykiem filozofii, którego zainteresowania
naukowe i badawcze sku piają się na filozofii
wieków XVI - XVIII, w szczegól nośc i jednak
na następujących trzech głównych wątkach :
1. Filozofia angielska XVII w. Najważn i ej
szym rezultatem j ego studiów w tej dziedzinie
j est książka pt.: .,Locke", (1972 r.), ukazuj ąca
pełną sylwetkę intelektua ln ą tego myśliciela.
2. Filozofia w Połsce XVII wieku. Rezultatem studiów w tym zakresie są liczne prace
zarówno analityczne, jak i syntetyczne.
Najbardziej jednak efektowną pracąjest
opublikowana w serii "700 lat myśl i polskiej"
dwutomowa antologia tekstów pt.: "Filozofia
i myśl społeczna XVII wieku" (1979 r.). W roku
bieżącym ukazało się drugie, rozszerzone
wydanie zbioru esejów: .,Filozofia polityczna
w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji
europejskiej".
3. Trzecim ważnym wątkiem tematycznym jest myśl filozoficzno-religijna
wczesnych unitarian-socynian. Wieloletnie
studia w tej dziedzinie zaowocowały publikacjami w postaci książek, artykułów, edycji
tekstów źródłowych. Do najwaźniejszych
publikacji naleźą: "Socynianizm a Oświecenie"
(1966 r.) oraz obszerna, fundamen talna
antologia tekstów socyn i ańskich przełożon ych
w ogromnej większości po raz pierwszy
z łaciny na polski: "Myśl ariańska w Polsce
XVII wieku. Antologia tekstów." (1991 r.).
Na przypomnienie zasługuje popularnie
napisana monografia "Socynianizm polski" (1 960 r.).
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Najwięcej
Z Listów Fausta Socyna
( ...)Do ustanowienia widzialnego
Kościoła (o takim bowiem mówimy)

potrzebne jest jedynie prawdziwe
poznanie przykazań Chrystusa.
W Chrystusie bowiem, jak powiada
Paweł, nic nie jest ważne, jeno nowe
stworzenie i zachowywanie przykazań, które Bóg dał za pośrednictwem
Chrystusa. I potrzeba wreszcie wiary
przez miłość skutecznej. W jednym
bowiem przykazaniu miłości zawierają się wszystkie przykazania
Chrystusa. Również Jan mówi, że ci,
którzy braci miłują, w światłości
przebywają, a zgorszenia w nich nie
ma i są przeniesieni ze śmierci
do żywota.
Krótko mówiąc jeśli ktoś chce
poznać, że dla osiągnięcia zbawienia wiecznego potrzebne jest tylko
zachowywanie przykaz ań Chry stustusa, ten oprócz wiel u wypowiedzi samego Chry stusa świad
czącyc h o tym wyraźnie i całego
szeregu wypowiedzi jego apostołów, niech przeczyta szczególnie
pierwszy list Jana, który to tak
jasno wyraża, iż nie pozostawi a
nikomu żadnego powodu
do wątpienia.
A któż ośmieli się twierdzić, że nie
jest prawdziwym widzialnym
kościołem ten, którego nauka\~-
starczy do osiągnięcia zba\\ieXa
wiecznego? Ale przecież chyba :lli:.:
nie odważy się przeczyć, że: ?<>
czasach apostolskich istniał długo
i teraz jeszcze może is tnieć zbór
ludzi, którzy strzegą przykazań
Chr ystusa.
Wasze bowiem wypowiedzi
o zniweczeniu fundamentu w tym
znaczeniu, że gdy skończyły się
czasy apostol skie, zniszczony został
fundament, j ako że zaciemnione
zostało i zagubione prawdziwe
poznanie i stoty Boga i osoby Jezusa
Chrystusa, pozostają w sprzeczności
z tym, na co przed chwilą wskazałem, mianowicie, że do osiągnięcia
zbawienia wiecznego wystarczy
przestrzeganie przykaza1l. Ouystusowych; w żaden też sposób nie można
wykazać ich słuszności. Jest wprawdzie Bóg i Chrystus fundamentem
zbawienia naszego, ale nie o tyle,

należy

.

cenie

o Iie znamy dobrze ich istotę i substan::;ę lecz o ile idziemy za wolą Boga
::;a~,;oną nam przez Chrystusa. (... )
Paweł) apos toł miło ść

-;ua:lą

/

rozu-

w jej własnej istocie postawił

\..--:.·zej od tej wiary rozumianej
::-ó..,mież w swojej własnej istocie,
chociażby nawet ona zawierała
w sobie samą miłość z powodu
jakiejś szczególnej racji czy ze
\\ zględu na jakąś szczególną rzecz.
.-\ to w rzeczy samej nie może nic
:nnego nauczyć jak, że miłość
· · swojej własnej istocie nigdy nie
ustanie, ale będzie nam zawsze
~owa rzyszyć w tamtym szczęśliwym
! rueśrniertelnym życiu. To jest też
najlepszym wskaźniekiem, iż miłość
jest doskonałą i naprawdę boską
cnotą, wiara natomiast w swojej
,dasnej istocie, podobnie jak
i nadzieja, ustanie i nie będzie dla
niej wcale miejsca w owym szczęśli
wym i przyszłym wieku. Stąd też
wynika niedoskonałość tych dwóch
cnót i właściwość zupełnie niezgodna z owym boskim stanem. Dlatego
słusznie apostoł rozważając to
postawił miłość wyżej i od wiary
·akkolwiek pojętej w głebszym
znaczeniu i od nadziei, chociaż
mocniej . Że zaś Paweł to rozważył
: pos tawił miłość wyżej - z racji
"·ieczn ej jej trwałości, która jest
cechą miłości - od wiary i nadziei,
~tóre są jej pozbwione, całkowicie
zdają się wskazywać poprzednie
·ego słowa, poczynając od ósmego
· ·iersza (I Kor. 13, 8-13): "Miłość
::Ugdy nie ustaje" itd. aż do owych
ostatnich słów, o których sens tu
.::."todzi: "Z tych zaś największa jest
::Ułość" . Jest bowiem rzeczą pewną,
ze we wszystkich poprzednich
5hwach, aż do tych ostatnich (f Kor 13, 13):
'eraz zaś pozostaje wiara" itd. nic
~-...:1ego nie czyni Paweł, jak tylko
?::">ucza, że wszystkie owe dary
i ...;,chowe, przez wzgląd na które
' --: niósł miłość i o których twierdził,
ze one bez miłości nie są nam wcale
- z:·teczne, skol1czą się po tym
doczesnym życiu, miłość zaś będzie
u-..·ać, aby przynajrmtiej przez to
~ · azać godność i wyższość od nich
::łości. Te ostatnie właśnie słowa :
• -az zaś pozostaje" itd (I Kor 13,13),

miłość

cóż

w czasie sprawowanie go nic ru.e
stało

w kolizji z miłością chrześcr!a:'l
nie wolno mu bezwzględnie, z uwagi na milość
chrześcijańską, karać winnych
śmiercią ani obcięciem członkó\Y.
Ani też za moją namową żaden
chrześcijanin sprawujący ur ząd nie
odważy się tego czynić. O wiele
trudniejszą jest kwestia, czy można
prowadzić wojnę obronną, czy też
(... ) chrześcijaninowi wolno uzbrajać
się i wraz z innymi wyruszać
dla odparcia najazdu wkraczających
ską . Sądzę, że

innego wskazują, jeśli nie to,
je wraz z tymi, o sens
których chodzi, tak rozumieć, jak
gdyby apostoł rzekł: teraz zaiste,
czyli w tym doczesnym życiu,
koniecznym jest, aby każdy chrześci
janin posiadał te trzy rzeczy,
a mianowicie wiarę, nadzieję
i miłość, w tamtym zaś nieśmiertel
nym życiu nie będzie już istaniała
wiara i nadzieja,
1-----~---~-....
-~
ale jedynie miłość
f R!DERICi St\MVELIS BbCK.. ' '
'"-· ,
"· '· n:.·,·, ,. 1~ SE!i!.l.,''' fC.CU:SiA.I·T ICO (',01-l'l'tL
i dlatego z owych trzech
że należy

najwięcej należy cenić

s.

T.i l t.t! L. I.J<JC'J', oG'I:.U{;. t.rt'ió,ll.. c; .\c..;,\Dt:.\oLl A UClOWDII-

·.-.'U~ł.

r.wF. c~!>t!ł,

I. l' J.JB.Llo:.-u:c.-tac l!.lil;;i.ł.lli

miłość.

~f..._Ą: fi.'CI L ł.'KJ':A~ 1) r.
(... )
...nic bowiem nie może
HISTORIA
być bardziej pewne niż
AN~ITRINIT
to, że wszystkie owe
M:, X l ME
inne dobra nie będą
istnieć w przyszłym
wieku, miłość zaś, czyli
.ET
kochanie i umiłowanie,
będzie istnieć. Natomiast
bardzo słusznie można
QVOl'l.Vi!ll
wątpić o prawdzie sensu,
AVC'l"ORFS.PRO'vtOTORF...'i,COETVS. T f:!'!.t·
• PL~ , M•,-.: I'>TR I, S<..HOLAE, i·KAEC E.l> fO.RES, 0 !'1'1który podaje owa druga
CIXli.E TYPOC&APHH.:.:AE . BIRUOT HECAE., COLlOQYIA , SY~OD.l , SECfAl:;? P ACFf.l CA'l10 ~tiS,
interpretacja. Nie ma
ST'Vul -:\ lR.EN.tCA, N 'DOLES, OI:St'V'TA1i.'OINIES,
bowiem żadnej racji ani f,i.T1~ FROSt.'llKłl ET ADVERS'I\ , SCRrl>TA TYPLS:
.t.'XPR.ESS'A 'PAR.!TEit ATS,YE INE.OrTA, NEC
jak sądzę - innego świa
NON OP.ERA łLW OPl'Osrra,
dectwa, które by twierEX
dziło, iż owe wszystkie
F O N Tl11 ps, .
dary oprócz miłości,
MMJNAMQ.Yft PARTltM
MONPM.EN11S i:l" DCJ<':V.MENTJS MSSC'W
kiedy będzie jeszcze
RIOCt::l'>s.b:N1'VR.
trwał ten wiek i będzie
--~·- ·-----· ---TOiW:l Plllli!/I.
istniał kościół na ziemi,
P " :ct s
w samym kościele kiedyś

ARIORVM,

SOCINIANISMI
SOCINIAN·ORVM

l

r.

całkowicie się skol1czą.

Następnie słowa apostoła
podają nie tę drugą myśl,
ale ową powszechnie
przyjętą, powiadają bowiem ogólnie
i absolutnie: "Miłość nigdy nie
ustaje" itd., tak iż w ogóle się wydaje, iż apostoł miał tu na względzie
nie jakieś boskie postanowienie, ale
naturę samych rzeczy, przyjąwszy
jednak za pewnik owe boskie postanowienie znane wszystkim chrześci
janom, że ci, którzy będą prawdziwymi chrześcijanami, zostaną
obdarzeni po tym życiu i obecnym
wieku szczęśliwością wieczną
i oglądaniem jego samego. (... )

Z Jjstu do Krzysztofa Ostorodta (1600)

Historia Antitrinitatorium... , 1774

wrogów bez zabijania kogokolwiek,
kiedy dokona przedtem wszelkich
prób, by go nie zmuszano do wyprawy, lecz aby mógł wykupić się
pieniędzmi od niej. (...)Co się tyczy
zbytku w u biorach, to nie sądzę, aby
trzeba było bardzo starannie o to
zabiegać, aby zabraniać w kościele
Chrystusa tego czy innego. Tylko
w rodzaju ubiorów trzeba strzec się
wszelkiego zbytku. Zbytek zaś,
jak uważam należy oceniać z punktu
prastarego zwyczaju miejscowości
i kraju, w którym żyjemy.
Z Jjstu do Ejjasza Arószewskjego (1595)

(... ) Uważam, że wolno chrześcija
ninowi sprawować urząd, choćby
najwyższy, byleby tylko skądinąd

Faust Socyn "Listy" tom I - II, opracowanie
Ludwik Chmaj, PWN, Warszawa 1959
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Zarys dziejów zboru ariańskiego
w Rzeczpospolitej do roku 1604
Część

druga

Piotr Wilczek

Rokl565
22-30 muc<~ Synod i dysputa na sejmie w Piotrkowie. Wydarzenie nazywane jest przez badaczy "synodem rozłamowym ".
W czasie 5 sesji dyskutowano głównie o Trójcy św. Dysputa,
która odbywała się w domu Jana Firleja, wojewody lubelskiego (tzw. "colloquium piotrkowskie"), została opisana w ksi ążce
wydanej w roku 1566 u Macieja Wirzb i ęty. Z jednej strony
brali w niej udziału "trójczacy", czyli ortodoksyjni kalwini:
Stanisław Sarnicki, Jakub Sylwiusz, Andrzej Praż mowski,
Krzysztof Trecius (Trecy), a z drugiej strony "zborowi", czyli
antytrynitarze: Jan Niemojewski, Grzegorz Pa weł z Brzezin,
Jerzy Szoman. Nie doszło do żadnego porozumienia, niechęć
kalwin istów do antytynitarzy pogłębiła się. Ostateczny po dział
na "kościół większy" (ortodoksyjny-reformowany) i "kościół
mniejszy" (unitariański) stał s i ę faktem.
28 maja Śmierć Mikołaja Radziwiłła Czarnego, pod koniec
gorliwego unitarianina . Marcin Czechowie musi opuścić
Wilno i zamieszkuje w Niemajówce Jana Niemojewskiego.

i anabaptystów na wygnanie z Polski. Rzekomo wydany
dekret, o którym wspomina nieraz literatura przedmiotu,
to jedynie "skrypt", projekt senatorski, jak to udowodn ił
S.Bod niak. 13 czerwca król ogłosił deklarację ustną ujętą
w fo rmie dekretu, nakładającą na unitarian karę wygnania
lub śmie rci. Nuncjusz Juliusz Luggieri, który przybył
z Rzymu w czasie tego sejmu zapobiega wydaniu na
piś mie owego dekretu, gdyż potęp i enie j ednego tylko
wyznan ia "heretyckiego" byłoby pośredn i m uznaniem
innych "heretyków" (czyl i np. kalwinów czy luteran).
Na tym sejmie słynne pojawienie s ię Jana Niemajewskiego
ubogo ubranego i bez broni Ueden z faktów, który
p rzyczyn ił s i ę do utrwalenia jednostronnej legendy
o ariańsk i ch "drewnianych mieczach"). Rozmowy
Niemajewskiego z kard. Hozjuszem, który
bezskutecznie odwodził go od nowych przekonań religijnych.

Ponadto w roku 1567
Grzegorz Paweł z Brzezin zag rożony prześladowaniam i
opuszcza Kraków.
Ukazuje s i ę drukiem Calechismus Ecclesiarum in natione
Hungarica per Transylvaniam .. . (Koloszwar, 1566) najwcześniejszy publikowany katechizm u n itariań ski .

życia

10 czerwca Pierwszy osobny synod ariański w Brzezinach na
Kujawach uznany za "historyczny począte k zorganizowanego
unitarianizmu" (Wilbur). Synod zwołan y w celu omówienia
sprawy chrztu . Do żadnych wiążących ustaleń nie doszło.
Wzięli w nim udział liczni anabaptyści z różnych ośrodków
m.in. z Litwy i Moraw. Przeciw chrztowi dzieci występował
m.in . Marcin Czechowie.
25-30 grudnia Synod w Węgrawie na Podlasiu. Główna
problematyka- chrzest. Dyskutowano nad tym, czy "chrzest
małych dziatek jest z słowa Bożego, a(l)bo nie". Na tym
synodzie po raz pierwszy wys unięto postulat rebaptyzmu.
Brak ostatecznych konkluzji na temat chrztu. List od zborów
siedmiogrodzkich do synodu na ten temat z prośbą, by
kwestia nie stała się przyczyną niezgody.

Ponadto w roku 1565
Ukazuje s ię książka kalwinisty S.Sarni ckiego "Collatio in qua
aperte ... ". Pojawia się w niej po raz pierwszy nazwa "arianie"
jako o k reśl e n ie grupy antytrynitarzy, którzy wys tąpi li z kości oła
helweckiego (reformowanego). Określenie to przyjęło s ię
w polemikach religijnych i współczesnej literaturze naukowej.
Sami bracia go nie zaakceptowali, nazywając się chrystianami, póżn i ej braćmi polskimi i unitarianami.

Rokl566
czerwice Sejm w Lublinie . Kalwiniści i luteranie są bliscy
uzyskania dekretu królewskiego skazującego unitarian

Rokl567
14 czerwca Zjazd synodalny w Łańcucie. Ma bardzo burzliwy
przebieg . Ujawnia się silnie konflikt między dyleistarni
a unitarianami. Piotr Statorius odwołuj e swe pog l ądy antytrynitarskie.
24-29 czerwca Zjazd synodalny w Skrzynnie. Liczny udział
szlachty i ministrów z Korony i Litwy. Pośw i ęco n y jest
dyskusjom na temat preegzystencji Chrystusa
(z waż n iej szych dz i ałaczy zboru za preegzystencją
są Farnowski, Niemajewski i Czechowie, przeciw Szoman, Grzegorz Paweł, Budny). Przyjęcie
kompromisowej deklaracji. Kompromis był taki,
że pozostawiono wyrażenie "Trójca Św. " .
Jedynie Stanisław Farnewski pozostał poza
tą deklaracją.

listopad Synod w Krakowie. Obrady na temat nauczania
ministra Kościeńskiego, który "publice uczai przeciwko
nauce de servo arbitrio, de praedestinatione, o różn ości,
która jest między zakonem a ewan geliją'', a także
przeciw kalwiń skiej nauce o usprawiedliwieniu. Debata
na temat sytuacji w Lublinie, gdzie głosil i nauki
judaizanckie Ezajasz z Moskwy i Walenty Krawiec. List
synodu do braci lubelskich w sprawie judaizantyzmu.

Ponadto w roku 1567
Śmierć Stanisława Paklepki, seniora zboru lubelskiego.
Przeniesienie do Bełżyc zboru i szkoły lubelskiej
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Rokl568

Rok 1571

20-26 stycznia Synod litewski w !wiu. Problemy poruszane
na synodzie: przedwiecz n ość (preegzystencja) Chrystusa,
wzywanie Ducha św. , ponowny chrzest, posiadanie poddanych i niewolników oraz majątków ziemskich, przysięgi, posty,
kształcen i e i obowi ązki ministrów.

Przybycie Jakuba Paleologa do Polski. Jest on
gościem An drzeja Dudycza w Krakowie.
Edykt króla Zygmunta Augusta do Jana Tęczyński ego,
kasztelana wojnickiego, skierowany przeciw arianom
lubelskim, zabrani aj ący przebywania w mieście
i budowania tam domów.

pudziernik Synod w Pełszn icy. Dyskusja o przedwieczności
Chrystusa, o ponurzeniu, o komunistach morawskich - anabaptystach (mówi o nich Lucas Mundius, jest pomysł nawiązani a
kontaktów, ostatecznie nie zrealizowany) oraz o posiadaniu
majątków i sposobach utrzymywania si ę ministrów. W wielu
kwestiach nie os i ąg ni ęto zb liże ni a, lecz synod pełsznicki
p rzyczynił się do zbliżenia kujawskiego dyteizmu z małopolskim
unita rianizmem.

Ponadto w roku1568
zjazd synodalny zboru reformowanego w Krakowie. Na wielkim
zgromadzeniu kalwińsk im u wojewody krakowskiego przemawia
Hieronim Filipowski w celu pojednania obu odłamów Kościoła
reformowanego - zboru "większego" i "mniejszego". Jego wysiłki
spełzły na niczym.

Rokl569
marzec Synod generalny wszystkich m ałopolskich protestantów, czyli trynitarzy ("trójczaków"), tryteistów ("trójbożan "),
dyteistów ("dwójbożan " ) i unitarian. Uczestniczyli najwybitniejsi przedstawiciele wszystkich odłamów. Dyskusje m.in.
o problemach Trójcy św. i bóstwa Chrystusa, o rodzinie
chrześcijańskiej , o bogactwie i ubóstwie, o panach i sługac h ,
o ponurzeniu, o Wieczerzy Pa ń ski ej, noszeniu broni, cłach
' mytach. Spór między unitarianami a dyleistarni i tryteistarni
zdominował obrady synodu. W kwestiach teologicznych nie
d oszło do żadnego zb li że n ia stanowisk.

11 wrzesnia W Mordach dysputa Marcina Krowickiego, ministra
Braci Polskich z Janem Dymitrem Solikowskim, sekretarzem
r<rólewskim (późniejszym arcybiskupem lwowskim) na temat
Trójcy św.

Ponadto w roku 1569
Za ło że n i e Rakowa, główn ej siedziby Braci Polskich.
J.Szoman, H.Filipkowski, Sz.Romemberg udają się do braci
."orawskich (zako ń cze ni e wizyty w 1570).
3rzegorz Paweł z Brzezin osiedla się w Rakowie.

Rok 1570
~14 kwietnia Kalwiński

synod generalny w Sandomierzu.

.4 J[ wietnia Zawarcie zgody sandomierskiej między kościołami
::-:::estanckimi (kalwini, luteranie, bracia czescy) z wyłącze- ,;- 3raci Polskich ("Consensus Acclesiarum Reformatarum
a'Cns et Minoris Poloniae"). W czasie spotkania sandomier5« :-;~ - debata o Trójcy św.
~a:: d

to w roku 1570

• :::::e:;nowic i J.Niemojewski prze noszą się do Lublina.
śmierci S.Paklepki w r.1567),
:-::-:a;a,da judaizantów, roz luźni e ni e życia zborowego.

Rok 1572
12 si erpnioł Dysputa w Balicach. Jerzy Szaman występuj e
z propaga nd ą dyteizmu.
sierplen Powstaje "Zdanie o wojnie" Jakupa Paleologa.

Ponadto w roku 1572
Synod w Rakowie. Jakub Paleolog, Sta n isław B udzy ń s ki
( B ud ziński ) i Marcin Krowieki zwa l czaj ą radykalny pog l ąd
części zboru, że chrystianinowi nie godzi się pi astować
urzę du. Dyskusja na temat wojny, podatków, przysiąg itp.
Szymon Ronemberg, aptekarz krakowski, reorganizuje tamtejszy zbór braci polskich, ustanawiając regularnych ministrów.
Szlachcic Jan Przypkowski specjalnym aktem uwalnia
od poddaństwa chłopów ze swoich pięciu podkrakowskich
wsi. Sprawa stała się bardzo głośna . Ostatecznie
jednak Przypkowski nie zatwie rdził i nie zreal izował
tej libertacji.
Ukazuje s ię Stary Testament w p rzekładz i e Szymona
Budnago (nb.Stary Testament był waż nym argumentem
dla przeciwników radykalizmu społecz n ego , takich
jak Budny).

Rok 1573
28 stycznia Konfederacja warszawska - akt prawny,
który m iał gwara ntować pokój (równ i eż wyznaniowy)
w czasie bezkrólewia. Jego ważną część sta n owiły sprawy
wyznaniowe.
ok.IS wrzesnia Umiera Piotr z Goniądza

Ponadto w roku 1573
Synod w Lutomirsku (woj.sieradzkie). Synod rozpatruje
sprawę urzędu . Źle przyj muje przesłany nań "libellusz•
Stanisława B u dzyński ego - wywód przeciwko radykalnym
poglądom w tej sprawie. Synod poleca Marcinowi
Czechowieowi napisanie odpowiedzi na "libellusz·.
Równi eż Paleolog wysyła odpowiedzi na pismo .braci
rakowian" o wojnie i sądach publicznych . Rakowianie
ukrywają tę odp owi edź, gdyż tchnie, ich zdaniem,
duchem n i echrześcijań skim , jest dla nich obraźliwa · pana
pogardy.
Powstają dzieła: Jakuba Paleologa Odpowiedź na p;s"...o
braci rakawian oraz Grzegorza Pawła z Brzezin Przec,., --o
"Zdaniu o wojnie" Jakuba Pa/eo/oga odpowiedź.

=: -:::::: 1 : brak ministra (po

Ciąg

dalszy w nas tępnym numer::e.

WOlNA MYŚl RUIGJJNA

18

NR 3 - 4 (15 - I

dr Bohdan D.H. Czarnocki

inaczej i może niekiedy w co i nnego
wierzą. Wydaje się to kluczową

"Życiem nieprzemyś/anym,
żyć nie warto."

sprawą.

Sokrates
Podczas wizyty w Polsce, ks. David
Usher mówił o splocie trzech wątków
w naszej unitariańskiej religii: humanistycznym, chrześcijań s kim i uniwersalistycznym. (Przypominamy najistotniejsze fragmenty tych rozważań na str. 2,
przyp.red.). Ja też proponuję spojrzenie
na trzy wątki naszej religii, jednak na
wątki inne. Jestem socjologiem,
a w ujęciach socjologicznych minimalna
i niezbędna zawartość każdej religii
to trzy części : duch (etos), rytuał
i wspólnota. Jeś li nie m a choćby
jednego z tych trzech elementów
to właściwie nie można mówić o istnieniu jakiejś religii.
Przedstawię mój pogląd na duchowość (etos) unitarianizmu. Powiem
również coś o rytuałach a w końcu o wspó lnocie. Te trzy elementy, tak jak
splot trzech wątków u ks. Davida
Ushera, są ni e rozłączne i wzajemnie
od siebie uzależnione i na nich się
skoncentruję.

Nasza religia pozbawiona jest
dogmatów. Jednak przypuszczam,
że rzadko zastanawiamy si ę co to
właściwie w życiu oznacza. Co oznacza
w praktyce? Moja żona podpowiedziała
mi następującą myśl :
Szczególnym dla unitarian i uniwersalistów jest to, że chcemy współżyć
i współdziałać z innymi, którzy

Funkcjonowanie większości religii
świata - i tu różnimy się zasadniczo od
nich - w dużej mierze polega na utrzymywaniu i propagowaniu swojej specyficznej wiary, specyficznej wizji św i ata,
specyficznych ocen i opinii, które,
co może najistotniejsze, polegają na
(bardziej czy mniej kategorycznym)
rozróżnieniu pomiędzy swoimi wiernymi
a obcymi, czyli "innowiercami".
Unitarianizm tego nie czyni. Nie stara
się podtrzymać jakichś szczególnych,
jedynie prawdziwych wierzeń ani ich nie
propaguje. Nie mamy misji ani misjonarzy. Nasza polska tradycja, sięgająca
w przeszłoś ć do czasów Braci Polskich (XVI i XVIJ w.), jest tradycją
wolnośc i ową. Nasz stosunek do ludzi
innej wiary i innych obrządków jest i powinien być- otwarty, przychylny,
serdecznie za praszaj ący, ale nie
"misyjny", nie nawracający.
Nasze obrządki, praktyki a przede
wszystkim treści naszych rozważań
i wypowiedzi, różnią się znacznie, nie
tylko w różnych krajach i kongregacjach, ale takż e różnią się pomiędzy
członkami jednej kongregacji oraz
zmieniają się z biegiem czasu, w miarę
jak świat wokół nas się zmienia. l nic
w tym złego! Łączy nas tolerancja,
akceptacja róż norodności ludzkiej oraz
rozważne, moralnie odpowiedzialne
traktowanie przemian historycznych.
Wszystko co tu wspomniałem mieści
się pod okre śleni em "uniwersalizm".
Jednak nasz uniwersalizm nie jest

równoznaczny z dowolno ścią moralra.
z rozpasanym post-modernizmem,
czy kulturowym relatywizmem. Łącza_
nas i obowiązują wa rtości moralne,
uniwersalne, szeroko ekumeniczne.
Wywodzimy się z tradycji chrze ścij ań
skich, a więc czerpiemy z nich to,
co najw spanialsze : Chrystusową
"miłość dbającą", miłość każdego
bl iźniego,

z obcym włącznie.
Nie powinno to jednak przeszkadza:
nam w czerpaniu także z tego, co do:::
w innych tradycjach, tak re ligijnych ja·
i świeck ich . Do oceniania wszechludzkich w artości mamy przecież od
czasów lmman uela Kanta (1724-18 0~
imperatyw kategoryczny w sprzęże niL
z jego zasadą un iwersalności (prawerpowszech ności) . Jego imperatyw
kategoryczny brzmi: ., Postępuj tylko
według takiej maksymy, dzięki któr e~
możesz zarazem chcieć, żeby stała
się powszechnym prawem".
TOLERANCJA
o tolerancji i o rozbież no
Pewne rozbież
ności miały ostatnio miejsce i w nasze
warszawskiej kongregacji. Powi nn iśr-.
jednak um ieć respektować in n ość! Ja
Kilka

słów

ś ciac h między ludźmi .

respektuję Twoją w iarę , Twoją drogę

do dobra i oczekuję, że Ty i Wy wszyscy będzi ecie respektować m oj ą wia rę
moją d rogę ... Bo wiara bez dogmatów
podlega rozwadze i dyskusji, opartycr
na autentycznych doświadczeniach
zarówno historycznych jak i życiowych.
Właśnie dlatego taka wiara jest godna
szacunku; nie jest " ślepa" ani zabobonna
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człowieka

jest naszym celem
nadrzędnym, a droga doń może być
rozmaita. Ani ten, ani inny cel nie
"uśw i ęca środków", ale i nie istnieje
jakiś jedyny, wyłączny sposób na
czynienie dobra na tym świecie. Środki
do wspólnie określonego celu także
podlegają rozwadze i dyskusji - tak jak
i nasza nie dogmatyczna wiara.

się

takich anachronizmów w regu lowaniu stosunków społecznych.

"KAzANIA"?
Odnośnie tych przesłań, zwykle
zawartych w głównym, niedzielnym
wystąpieniu podczas nabożeństwa,
chciałbym zakwestionować nazywanie
ich "kazaniami". Jest to szczególnie
rażące w naszym Kościele, ale
i w coraz większej liczbie innych

"... Lepiej jest dawać niż brać, a najlepszy sposób na przybliżenie takiego
w którym ludzie dbają wzajemnie o siebie - to zadbać o kogoś.
Najlepszy sposób na to by ludzkie potrzeby były zaspokajane - to podjęcie
odpowiedzialności za zaspokojenie którejś z nich. "
świata,

Amitai Etzioni, socjolog i

Nasz cel nadrzędny jest wspólny. Nie
trudno być "dobrym" względem ludzi
nam bliskim, a należy założyć,
iż wszyscy w naszej małej wspólnocie
unitariańskiej są sobie bliscy. To jednak
nie wystarcza: "miłość dbającą, miłość
każdego bliźniego, z obcym włącznie"
wymaga od nas byśmy chcieli i zmierzali do dobra szerszych k ręgów ludzkich:
dobra bliźnich w naszej m i ejscowości ,
narodzie ... cywilizacji, w końcu dobra
ca łej ludz kości. To, że Kościół un itariań
ski ma chrześcijańsk ie (protestanckie)
korzenie, a więc tym samym jest
cząstką cywilizacji zachodniej, jest
"" pewnym sensie problemem naszego
etosu dobra - jeśli traktuje się poważnie
jego uniwersalistyczny aspekt.
Tak określone "dobro wszechludzkie" powinno być podstawą
naszej moralności. To powinno nas
łączyć . Nieza l eżnie od środków do tego
nadrzędnego celu, różnic w bardziej
osobistych doświadczeniach życiowych,
rozb i eżnych opiniach, wierzeniach,
światopog lądach ... Takie różnice są
normalne i nawet pożąda ne wobec
galopującej globalizacji i kulturowej
homogenizacji. Takie różnice (kulturowe
i subiektywne) wcale nie muszą przeszkadzać temu, by ten jeden, wielki cel
przyświecał nam i nas łączył. Chrystusowa "miłość każdego bliźniego"
implikuje konieczność pokonywania
w sobie wszelkich "antagonizmów
do obcych" z ksenofobią i mściwo
ścią włączn ie !

Ludzka dobroć, czynienie dobra
innym ludziom, a także innym istotom
żyjącym na naszej planecie - to tematy
często rozwijane i powtarzane
w przesłaniach unitariańskiej kongregacji montrealskiej, do której też należę
wraz z żoną, w Kanadzie.

społecznik amerykański

Kościołów. Ku l turową ważność

nazewnictwa odnotowujemy już dość
dawno w naukach społecznych.
Przekonaliśmy się , iż język wiernie
odzwierciedla istotn e elementy
kultury. Często jednak, tak jak i w tym
przypad ku, są to elementy raczej
anachroniczne . Słowo "kazanie"
wiąże się bowiem ze źródłosłowem
" kazać" (podobnie: roz k azać, zakazać, itd.), pochodzi więc z epoki
bardziej autorytarnej niż obecna,
coraz bardziej demokratyczna.
Być może określenie 'kazanie"
znajduje zastosowanie w hierarchicznych i nadal dość autorytarnych,
tradycyjnych Kościołach dogmatycznych. Jest ono jednak sprzeczne
z etosem unitarian i uniwersalistów
i z wiodącym nurtem naszej demokratycznej i pluralistycznej epoki.
Powinniśmy rozważać, dyskutować

i ewentualnie sugerować sobie
nawzajem różne zachowania
i zasady moralne, ale na pewno nie
"rozkazywać" (por. np. wstęp do
Katechizmu rakowskiego,
wyd. z 1680 r.). Są oczywiście wśród
nas osoby z większym czy mniejszym
autorytetem moralnym, intelektualnym, czy artystycznym. Ale nie
mieszajmy takiego autorytetu
ze stosunkami autorytarnymi:
rzeczywisty autorytet jest samoutwierdzający, zasłużony. Chętnie
słuchamy

go, czy nawet podpo rządku
mu, kiedy widzimy jego
dobroć, słuszność, piękno. Nie ma
tu rozkazywania, które byłoby oparte
na sile oręża, stanowisku, urodzeniu,
czy innych elementach przywileju
lub władzy. Nasza zasadna chęć
podążania z "duchem czasów" powinna nakazywać nam wyzbywanie

jemy

się

PRZESŁANIA

do treści przesłań
w niedzielnych spotkaniach
("nabożeństwach") znanych mi
z Kościołów unitariańskich na Zachodzie.
Otóż te treści są bardzo różnorodne,
ale odnoszą się najczęściej do spraw
dnia dzisiejszego i do przyszłości a nie
przeszłości , jak to się często dzieje
np. u nas w Warszawie. W obydwu
montrealskich kongregacjach unitariań
skich - do których należą osoby od
wieku przedszkolnego do najstarszego,
z ilościową przewagą ludzi młodych
z dziećm i - przeważają tematy wychowawcze oraz tematy traktujące
o obecnych lub grożących problemach
społecznych i środowi skowych. Celowo
staramy się w tych przesła n iach utrzymywać różnorodność - by zainteresować obecnych - i zac h ować swobodę
opinii i przekonań.
Ale

powróćmy

("kazań")

MOJE DOŚWIADCZENIA
Decydująca

dla mnie i mojej żony
nasza pierwsza wizyta w montrealskiej kongregacji unitariańskiej nad
jeziorem Saint Louis (Lakeshore
Unitarian Universalist Congregation).
Sądzę, że warto o niej kilka słów
była

napisać.

Spotkanie prowadziły dwie młode
kobiety. Podobały się nam bardzo ich
wypowiedzi, a także sam .. obrządek".
Jedna z nich - pastor, jak się okazało pochodzenia żydowski ego, druga węgierski ego. Mówiły ciekawie, o
problemach społecznych, natury
świeckiej - szczegółów już nie pomnę.
Ponieważ zgromadzeni zabierali głos,
więc i ja zdecydowałem się "przedstawi ć". Powiedz iałem, że jestem gościerr
odwiedzającym ich po raz pierwszy,
i chociaż podoba mi się to, co zastałe~.
jednak nie wiem czy będę pasował
do tej kongregacji, ponie wa ż jestem
"dropped-out catholic", czyli ods:ę:xa_
albo wyrzutkiem. Na to odezwały s ę
głosy z sali w rodzaju "ach, przeae::
u nas to nic dziwnego. Ja odsta_::veod wyznania hebrajskiego, a tL
były muzułmanin , tu kilka osó:> oc
prezbiterian ..." itd.
Po formalnej części spoU<a-ia ::a::; :ano nas: kto was namó·:lił co P.'TJ:&..."""ic"'

:es:.
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nek kościelny, jest
o wiele zam ożniej 
sza itd. Z pewnością skłoniło nas to,
że znaj dujący się

tam ludzie o tak
rozmaitym pochodzeniu religijnym
i etnicznym potrafią
harmonijnie
współdziałać,
że są bardzo
aktywni i otwarci
w stosunku do
przybyszy. Dość
szybko oceniłem
wspomnianą grupę

jako - przede
wszystkim prawdziwą wspólnotę (chociaż nie
"wzorową''),

złączoną tradycjami wspólnych
wartośc i , współ

działaniem,
podążanie

za
wspó lnym celem
nadrzędnym,
~

jakim jest wspólne
dobro i dobro
innych ludzi.
RELIGIJNOŚĆ
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Pot....scE
A UNITARIANIZM
Foto: Krzysztof Tus.e.·..cz

Odpowiedzialem szczerze: właściwie
nikt! Bo o Kościele unitariańskim
wiedzieliśmy z lektur i z wizyt w słynnym
kościele un itariańskim w Madison,
Wisc., (zaprojektowanym przez wybitnego architekta, Franka Lloyda Wrighta),
a to zgromadzenie wybral i śmy z książki
telefonicznej ... Było to 5 lat temu.
Od tamtego czasu oboje staliśmy się
jednymi z aktywniejszych członków
tej kongregacji!
Okazuje się, że unitarianie z urodzenia są tam w mniejszości. Podobnie jest
w pozostałych kongregacjach unitariań
skich w USA i Kanadzie. Aż 61 ,9%
wstąpiła do swej kongregacji unita riań
skiej ponieważ "poszukiwali systemu
wierzeń i wspólnoty wierzących,
które uważaliby za sensowne" ("Searching for a belief system and faith
commmunity that made sense to me"),
czyli na drodze swobodnego, świ ado
mego wyboru. Przypuszczam ,
i ż podobnie mogłoby być tak że
i w Polsce.
Trudno powiedzieć, co najbardziej
s kłoniło nas z żoną, aby wybrać właśnie
tę kong regację . Do drugiej, w śródmie
ściu , jest nam bliżej, ma własny budy-

badań

socjologicznych wynika,
ludzi wierzących w Polsce
20% do 30% deklaruje wia rę w Boga
i rzeczywistość ponaddoczesną, ma
jednak sceptyczny stosunek do wię k
szości katolickich czy protestanckich
dogmatów. Skoro nasza religia unitariański uniwersalizm - jest
z założenia bezdogmatyczna, taka
sytuacja przedstawia szczegó l ną
sposobność na poszerzanie szeregów
naszych przyjaciół. Faktem jest,
że społeczeństwo polskie nie wie nic,
albo prawie nic, o naszym istnieniu i nie
wiele o tym, że Polska jest ojczyzną
unitarianizmu. Faktem jest też,
że nasza ojczyzna okazała się przed
wiekami wyrodną ., matką- Polką''
i wyrzuciła swoje dzieci z domu rodzinnego oraz niechętnie od lat patrzy na
ich powrót na ojcowiznę.
Te statystyczne i historyczne fakty
potwierdzają moje własne obserwacje.
Od szeregu lat prowadzę w Polsce
zajęci a w stylu, powiedzmy, .,sokratejskim". Jedną z ich podstawowych form
jest dyskusja. Wiele rozmawiam
z młodzieżą, miewam asystentów,
a także {łamiąc zwyczajową sztywność)
Z

że spośród
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corocznie zapraszam wszystkich
swoich studentów na "prywatkę". Nieźle
się więc orientuję w tym co oni myślą
i w co wierzą.
Natomiast myślę krytycznie o tematach (i może o stylu?) naszych niedzielnych przesłań i rozważań (przemówień,
dyskusji). Jak wspomn iałem, dom inują
w nich odnośniki do przeszłości. Brak
w nich tematów bieżących, przyszło
ściowych, rozważających to czym
młodzi obecnie żyją, oraz co ich czeka.
Prawie wszyscy jesteśmy w tak "dojrzałym " wieku, że mogl i byśmy łatwo
i hojnie zadbać o ich zainteresowania,
zamiast o swoje. Dbałość o innych jest
przecież naszym "celem nadrzęd n ym"!
Nasza religia stawia przed nami,
polskimi unitarianami wielkie zadanie
szerzenia tolerancji religijnej, światopo
glądowej i kulturowej, a także oddolnego doskonalenia naszej polskiej demokracji, ponownie uczącej się funkcjonować w ramach nieudolnych struktur
pa ństwowych i mimo bardzo
niskiego poziomu etycznego agresywnych, autorytarnych polityków
często pożądaj ących jedyn ie władzy
i pieniędzy.
ETOS CZYLI DUCHOWOŚĆ
Odnawiając istnienie naszego polskiego Kościoła unitariańskiego konieczne było wyraźne określenie jego
etosu, czyli jego duchowości. Ważnym
było, aby zaakcentować naszą historyczną spuściznę, nasze głębokie
humanistyczne i kulturowe korzenie,
oraz wcześn i ejsze olbrzymie i chwalebne wys iłk i wznowien ia i utrzymania
tradycji socynianizmu, Braci Polskich,
itd. Ukazanie naszych powiązań
z unitarianizmem i uniwersalizmem
oraz podtrzymywanie tej całej bogatej
spuścizny tolerancji oraz niedogmatycznej i nie autorytarnej religii - to bez
wątpien i a słuszne treści , istotne
w nauczaniu. Ale nie można się do nich
ograniczać.

Uważam, że to co mówimy na naszych spotkaniach, i to co publikujemy
w ..WMR" nie starcza aby młodzież
ku nam przyciągnąć , wyjść jej naprzeciw i urzeczywistniać jej oczekiwania.
To wymaga -jak sądzę -jasnego,
mądrego ukazania jak istotny jest nasz
etos, nasza d u chowość, nasza postawa
i cele moralne, dla spraw obecnych
i dla przyszłości . Przyszłości naszej,
młodyc h i następnych po koleń .
Przykładowo, nie ma wątp l iwości jak
wielce istotne jest w naszym etos ie
czynienie dobra, bezinteresownie,
bez warunków czy wymag ań w sytuacji gwałtownych przemian
gospodarczo-politycznych w Polsce.
Niezaprzeczalnym zdobyczom i rado-
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ściom n iepodległej

nareszcie Polski,
towarzyszą niestety także dramaty
tragedie jednostek i całych warstw
społecznych.

Z jednej strony entuzjastycznie
przyjmujemy kapitalizm i urynkowienie.
Lepiej czy gorzej, ale jakoś przełykamy
d rako ńskie wolnorynkowe reformy
necliberalnego kapitalizmu. Przyjmujemy do wiadomości, ze kapitalizm
przynosi sukcesy jednym, ale i katastrofy życi owe innym.
Z drugiej strony nasz wspaniały zryw
" solidarnościowy" , był przecież ruchem
związkowym, a te z zasady i w praktyce
zawsze utrudn iają, lub wręcz blokują
swobodny rozwój kapitalizmu oraz niczym
nie ograniczonego urynkowienia
i wyzysku. Mamy więc podstawowy
dylemat społeczny i polityczny. Oczywiście
wszystko to ma swoje aspekty moralne
i duchowe, warte rozważania w gronach
naszych unitariańskich wspólnot.
Przeprowadzane ostatnio reformy
p rzyn oszą j ednym ogromne zyski,
ale innym gwałtowne straty. l tych
ostatnich jest większość. A bywają
także reformy generalnie chybione
ub źl e wprowadzane w życie .
C hociaż w naszym narodzie mamy
raczej przerost krytycznego podejścia
do władz państwowych , tym nie mniej
ĄO nstruktywny krytycyzm w stosunku
naszego Uuż) rządu i parlamentu jest
"'oniecznym składnikiem demokratyzacji. Szczególnie potrzebna jest moralna
x ena konsekwencji czynionych
: 7:emian, wskazywanie na ewidentne
s:lołe czne niesprawiedliwości. Takie
x eny i rozważan i a należą, moim
zdaniem do jednego z ważniejszych
:l bowiązków naszego

w warunkach PRL'u - czy to po partyjnej
(kierowniczej), czy po opozycyjnej
(podziemnej) stronie. Brak nam dobrych
własnych modeli społecznych,
a dopasowywanie modeli obcych
do polskiej rzeczywistości wymaga
solidnej znajomości obydwu środowisk:
polskiego i tego obcego. Istnieje
nagląca potrzeba kształtowania nowych, młodych liderów nieskrępowa
nych przestarzałymi dogmatami.
Twierdzę z całą stanowczością,
iż- mimo że są one trudne i kontrowersyjne - wszystkie wyżej poruszone
treści albo należą do kategorii "etos",
albo mają moralne, czyli duchowe
konsekwencje. My, polscy unitarianie,
powinniśmy rozważać i - oględnie ale
swobodnie - wypowiadać się na te i im
podobne tematy.
Pozostając przy temacie naszej
duchowoś ci czy naszego etosu, chciał
bym jeszcze pokrótce omówić charakter
naszych niedzie~nych spotkań. Podejdź
my do nich znowu od strony nazewnictwa. Można by je n azwać "obrządkami",
bo zawierają i powinny zawierać rytuał .
Natomiast, podobnie jak do słowa
"kazanie", m iałbym zastrzeżenia co do
słowa "nabożeństwo" j eże li miałoby ono
konkretyzować Boga lub jakąś jego
postać. Proponowałbym byśmy utrzymywali liberalne stanowisko także
i w tym wzg l ędzie, przyzwalające wśród
nas na uczestnictwo także humanistów,
racjonalistów i innych agnostyków np. takich jak ja. l odwrotnie, nie
zgodziłbym się na określenie naszego
Kościoła "bezboż nym", bo to znów
godziłoby w te nasze Siostry i tych
Braci, którzy szczerze w Boga Stworzyciela bądź Ducha Życia wierzą.

Skoro jesteśmy niedogmatyczni, to
znaczy, że jest u nas godne miejsce tak
dla agnostyków jak i dla gnostyków!
Kraje anglojęzyczne określ ają spotkania i inne zachowania religijne słowem
worship albo service. Otóż okazuje się,
że etymologicznie, słowo worship
pochodzi od staro-angielskiego weorthscipe co obecnie byłoby zbitkiem słów
worth czyli wart, wartość i po-łacińskie
go scribere - pisać, zapisywać (pochodne w języku polskim: skryba, skrypt).
A wi ęc obrządki religijne tak nazywane miałyby być przede wszystkim
odnotowywaniem, czy utwierdzaniem
wartości moralnych, duchowych.
Sądzę, że to ujęcie jest słuszne, także
i dla nas.
To co doświadczam i staram się
praktykować na spotkaniach unitariań
skich w kongregacjach na kontynencie
amerykańskim jest na ogół zgodne
z tą etymologią. Co więcej, owo "utwierdzanie wartości " odbywa s i ę tam
spokojnie, zgodnie, bez urażania,
bez "bicia w pierś" ani swoją ani innych.
Zdaje się to być oparte na wzajemnym
dopełnianiu się, na nauce czerpanej
z życiowych doświadczeń i swobodnych
przemyśleń.
Podkreśl am to, bo jest to odmienne
od rzymsko-katolickiego i fundamenlalistycznie protestanckiego poczucia winy,
pierworodnego grzechu, zwyczaju,
a nawet nakazu spowiedzi (mea culpa),
jak i niekiedy srogich, piekłem grożą
cych (sic!) kazań katolickich czy protestanckich duchownych.
Starałem się określić wpływ specyficznego etosu unitariański ego na charakter
naszych spotkań. Przejdźmy teraz do
rytuałów, zawartych w tych spotkaniach.

-<:ościoła.
P roponuję
.·. szczęc ie

zatem
cyklu wystą

::> e ń (zagajeń)
ooważnych dyskusji
-a te i temu podobne
:ematy, w ramach
- aszych normalnych,
- edzielnych spotkań :;o przedyskutowaniu
• ściśl ejszym gronie
:r1 ogólnego kierunku,
: ·az szczegółów
aĄi ego przedsięz i ę c ia.

- a"

ie jest i nie

może

być łatwo

budo-

ać nową przyszłość

=: ski kiedy prawie
szyscy ludzie znajduu władzy i na
e u odpowiedzialnych
:::ar1owiskach podczas
::::atniej dekady,
_· szłaiłowali s i ę
: _cnowo i psychicznie
ą:;~ się

Foto: Krzysztof Tu sie wicz
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RYTUAŁY
Rytuałe m moż n a n azwać k ażd e

zachowanie "zwyczajowe", powtarzane
regularnie. Rytu ał nie musi być mistyczny, sakralny, czy w jakimś sensie
uważany za "święty". Ale j akie ś rytuały
są ni ezbęd n e dla każdej religii: podstawowym, pragmatycznym, a często
ignorowanym tego uzasadnieniem jest
prosta potrzeba stabil ności oczek i wań.
We wszystkich żywotnych stosunkach
s połeczn ych, a szczególnie w stosunkach przyjacielskich i we wspólnotach
oczekiwania te powinny być (zwykle)

WOLNA MYŚL RłliGIJNA

pompatyczne, ani nie jest ich wiele.
Możn a by je d o p asować również
do gustów młodzi eży, która będzie
przecież kształtowała przyszłość .

WSPÓLNOTA
Kościół

w Polsce -jak i inne
na świecie to całkiem inny rodzaj wspólnoty:
. to wspólnota przede wszystkim
moralna, tolerancyjna, oparta na
czynnym uczestnictwie wszystkich
członków a nie dyrygowana odgórnie
przez "nieomylną" partię, hierarchię
Nasz

Kościoły unitariańskie

" pośredni 

ków", czy
.,dostojników
kości e lnych " ,

"wyświęco

nych" urzęd
ników
kośc i e lnyc h .

Wspólnota
u nitariańska

Bohdan D.H .Czarnocki

znane a priori i (w miarę ) stabilne.
"Niespodzianki", np. prezenty, są
zwyczajowo "spodziewane" (imieniny,
Gwiazdka ..). N i ep ewn ość, niewiedza
powodują n ap i ęci a , niepokoj e.
Rytu ały właśn i e taką wiedzę i s tabilność
spotkaniu n adaj ą, sprzyj ając tym
samym atmosferze spokoju, wyciszenia,
refleksji. ..
Ale to nie wszystko. Rytuały nadają
bowiem nie tylko fo rm ę zewn ętrzną,
ale w pewnej mierze i charakter danej
religii. Powinny one więc także być
wyrazem jej etosu i dobrze doń dopasowane. W przypadku religii un itari ańskiej
nasz humanistyczny, niedogmatyczny
etos wymaga jak najskromniejszego,
minimalnego rytuału jak i wystroju
miejsca spotkań; symboliki powści ągli
wej , nie kojarzącej s i ę z innymi tradycyjnymi , dogmatycznymi, mistycznymi
rel igiami, których etos jak i l itu rgię tak
wielkim kosztem odrzucali i socynianie
i Bracia Polscy oraz dość konsekwentnie nadal o drzu cają unita rianie i uniwersa l iści na całym świ eci e .
Wydaje się, że młodym ludziom
obrzydły rytuały, m. in. relig ijne, chcieliby ich zapewne jak najmniej. Ale rytuały
Kośc i ołów unitaria ń sk i ch , tak naszego
polskiego jak i szeregu znanych mi na
Zachodzie, nie są "sztywne", nie są

jest urzeczywistnianiem
naszego
(anty-dogmatycznego,
anty-autorytarn ego
i anty-totalitarnego) etosu
i praktykowaniem naszych (" giętkich ") rytuałów.
To jest sednem sprawy, a nie istnienie
ludzi w naszym "rejestrze" albo "terytorium" (np. dysponowanie budynkiem)
itp. Wyjaśn i ę, co mam na m yś li .
Jeden z moich n aj św i atl ejszych
profesorów (w Kanadzie, o polskim
nazwisku) zaskoczył mnie kie dyś
wykłade m o mylnym u żywa niu rzeczowników tam, gdzie powinny być tylko
czasowniki.
Przy kła dem może b yć Panna
Młoda z "Wesela" Wys piań s kiego
pytająca naiwnie : "A kaz tyz ta
Polska, a kaz ta?"(Akt III , scena 16).
("A gdzie ta Pol ska, gdzie" - pa mię
tam to "fonetyczn ie" i już po w ielu
latach). Tak pytała s i ę naiwnie
i szczerze, kiedy to Polska
nie istniała jako terytorium,
i nawet nie było pew n ości,
kto jest prawdziwym Polakiem,
a kto nie. Jednak Polska przetrwała
rozbiory, dw ie wojny św iato w e,
domi n acj ę s ow iecką itd .
Te losy Polski (i nie tylko) stają się
z rozum i ałe kiedy u św i ad omim y
sob ie, że w analizie ostatecznej
przetrwanie t ożsa m ośc i narodu nie
od terytorialnej s u we re nn o ści pań
stwa zale ż y, an i nawet od biologicznego przetrwania poszczególnych
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ludzi - wyniszczono nas du żo!
Istnienie polskiego narodu za leż y
przede wszystkim od "polskowania
(koślawy, ale czasownik!),
czyli od przetrwania praktyk,
które nas definiują: od praktykowania polskoś ci, urzeczywistniania
naszej unikalnej kultury.
Podobnie p rz e trwało "unitariań
stwo"i "socyniańst wo" w swej praktycznej , duchowej formie- albo mniej
"koślawie": żywa spuścizna Braci
Polskich, socynian. l przetrwa
to dziedzictwo dalej; rozwinie
s ię wspaniale w kolejnych
pokoleniach -jeś l i nie roztrwonimy
o s iągnięć sędziwy c h spad kobierców
naszej sa cyniańsk i ej tradycji
oraz osiągnięć wszystkich innych,
którzy przyczyniali się w ostatnich
latach do odrodzenia i praw nego
utwierdzenia naszego Kośc ioła .
To znaczy, j eśli tylko starczy
nam woli by dalej urzeczyw istni ać
nasz etos i prakty ko w ać takie
rytuały, które wspi eraj ąc ten
etos, stosownie rozbudo w ują
na s zą wspó ln otę i poszerzają
na s z ą ducho w oś ć .

DUCH, KTÓRY PRZETRWAŁ
Podsumowując , odziedziczyliśm y
wspaniały socyniańs ki

i unitariań ski
etos, pa suj ąc y wyjątkowo dobrze,
jak sądzę do ducha najnowszych
czasów. Jest to doprawdy zadziwiające
skoro nasze "korzenie" pochodzą
z XVI i XVII wieku! Potencjał ten
aż s ię prosi w ięc by go ud ostęp n ić
i uaktywn ić wśród polskiego
młodego pokolenia. Szczególnie
wśród tych zniechęconych
albo wręcz zrażonych przestarzałą,
zbankrutow aną autorytarną

"ideowością"

i totalitarną, fundamentaliniektórych
Polaków i Polek.

styczną " religijnością"

Bohdan D.H.Czarnoc-

dr Bohdan D.H.Czarnocki (ur. 1930 r.)
socjolog, ek onomista. Zamieszka ły w
Kanadzie. Urodzony w Polsce, od wczesnej młodości, po 11 wojnie ś wiato wej na
emigracji w Wlk. Brytanii a następnie
w Kanadzie. Po 1989 r. odwiedza częs:c
Polskę jako wykłado wca wyższych
uczelni. Członek kongregacji unitariańs·
w Warszawie i w Montrealu (Kanada).

=
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Janusz

Szczęsny

Ostrowski

•
wzersze

... uczyłeś mnie Chryste
..
uczyłeś

Znak wiecznego· braterstwa

mnie Chryste szgnować bliźniego
Wlewając w serce uczucia miłości
Bym kochał prócz Ciebie, jak siebie samego,
Tak Boże stworzenia i człeka każdego.

Z wiekowej niedo li Narodów P ielgrzymów
·' ·c.ąż um acniało się nasze Braterstwo.
11
.... c 'ce ze zbrodnią rozlicznych reżymów
.')o ciz:ś '"'asz wspólny los to · bohaterstwo.

A więc z poświęceniem, z pragnieniem świętości
Ja ciebie słuchałem -jak uczeń w Twej szkole
Nie żywiąc w swym sercu uczucia wrogości
I życząc każdemu jak najlepszej doli.

Ja WCiąż rr:cs _o odziwiam bracia ~ polscy Żydzi.
Bo we uspolne; :Lolce więcej cierpień macie
Gdyż wróg F."as aardziej od nas ~ienawidzi
I Was chcą u.pie"!.l.. tA.._yniszczyć nasi wspólni kaci.

teraz tak doświadczasz srogo
Skazując, by dziś mnie uczyli naziści
'
"
Nie Twojej Miłości, k:tóra jest mi Drogą
Lecz strasznej dla życia i świata nienawiści.

A Wy po boharersku cierpienia znosicie
I solidarni w nich jes :eście z nami
Bo nie ma różnic, Po1aq czy Żydzi
Wróg nas podz ielić chce · mąci więc i kłam ie.

I choć ]~st to trudno mi dzisiaj zroz umieć
To chyba przez., te ióh ·c zyny podłości
Chcesz bardzie/ rÓ;palić, a nie przecież stłumić
We_' m~ie doskonalszy płomień Wszec hmiłości.

Lecz my na prowo kację wspólny opór damy
We Wspó lnej Walce i bez przeniewiersrwa
I ja w to wierzę, że w końcu bój wygramy
Jako znak wieczysty naszego braters:wa.

Dlatego Ciebie proszę· naucz swej alchemii
Bym mógł nienawiść zmieniać w promienie Miłości
l wyjść na wolność - z tej strasznej akademii
Już jakby, z dyplomem Wyższej Duchowości.

Warszawa, Pawiak, 1 940 r.

Warszawa, Pawiak , czerwiec 1940 r.

·'

Dlaczego

więc

'

K s.dr J anusz Szczęsny Ostrowski (ur. 191 Or.), jeden z trzech (obok ks.M T. Lubeckiego i ks.K. Grycza Śmiłowskiego) wybitnych ,.ojców odnowicieli" współczesnego, XX wiecznego unitarianizmu polskiego. W 1932 r. w Warszawie założył wolną, niedogmatyczną religijną wspólnotę Braci
Unitarian im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, działającą i roz.wijającą się do czasów wojny i okupacji nazistowskiej. Wspólnota w latach
1939- 1944 na skutek prześladowa na i eksterminacji nazistowskiej została unicestwiona. Ks.J. Sz.Ostrowski za swe przekonania aresztowany
przez gestapo, był więziony i torturowany na Pawiaku.
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ks. Orloff Miller

Udział unitarian w pokojowych manifestacjach w obronie Praw Człowieka
i Obywatela, Selma- Mongomery (Alabama, USA), marzec 1965 r.

XX wiek zbl iża się ku końcowi. Jakże trudno przypomnieć sobie teraz wydarzenia
z pokojowej walki ruchu obrony praw obywatelskich w USA w roku 1965, dokład
nie sto lat po zakończeniu wojny secesyjnej, w wyniku której murzyńscy niewolnicy uzyskali wprawdzie wol noś ć w całych Stanach Zjednoczonych, ale ich pozycja
społeczna, ekonomiczna i polityczna nie uległa poprawie na skutek Iamania
należnych im praw obywatelskich.
Po wojnie secesyjnej segregacja
i czarnych, zarówno psychologiczna jak i fizyczna oraz prawna
nadal istniała w miejscach publicznych na Poludniu. Hotele, szkoły,
restauracje a zwłaszcza toalety
i ujęcia wody pitnej były oddzielne.
Za każd ym razem kiedy mój murzyń
ski kolega z pokoju studenckiego
podróżował autobusem dalekobież
nym Greyhound, z Uniwersytetu
Bostońskiego do domu w Północnej
Karolinie, przemierzając tzw. "Land of
Dixie", czyli teren na którym obowiązybiałych

wała

segregacja rasowa (ironią losu
"po drodze" Waszyngton, stolica
kraju) znosił on upokorzenia zmuszony zajmować miejsce z tyłu autobusu,
podczas gdy jego biali koledzy siedzieli z przodu.
W 1955 roku, w czasie naszego
drugiego roku studiów, oficjalnie
zabroniono stosowania tego typu
segregacji w autobusach międzysta
nowych, lecz była to jedynie teoria.
Doprowadzenie do desegregacji
zajęło kolejne sześć lat. Tym razem
przyjęto czynną formę akcji protestacyjnej tzw. " Podróż
ników wolności"
(Freedom Riders).
był

Zaangażowani

w nią murzyńscy
uczestnicy przemierzali kraj liniami
autobusowymi
zajmując miejsca
wyznaczone dla
białych, co często
kończyło się aktami
przemocy. Ostatecznie integracja
została wprowadzona. Segregację
w autobusach
dalekobieżnych

prawnie zniesiono.
Segregacja
dotyczyła również

Ks.dr Martin Luther King (1929 -1968) pastor Kościola baptystów.
O:;rorca Praw Człowieka i Obywatela. Laureat Pokojowej Nagrody
,:;:; a '9c~ Za"7ordo~·.any N Memphis 1968 r.
(Fot.Archiwum)

miejskich środków
transportu i to aż
do 1956 roku,
kiedy to Sąd Najwyższy USA nakazał zniesienie
segregacji w stolicy
Konfederacji Montgomery
w Alabamie.
Do zmiany tej doszło
w wyniku stosowa-

nia biernego oporu, który zapo czątko
wany został przez Gandhiego
w Indiach. Ludzie woleli iść pieszo
do pracy niż korzystać z autobusów.
Ruchowi temu przewodz ił 26-letni
pastor Kościoła baptystów ks. Martin
Luther King (zdjęcie poniżej) ,
który właśnie otrzymał doktorat
z teologii na Uniwersytecie Bostoń
skim.
Integrację w barach szybkiej obslt..;
i restauracjach w miastach Połud nia
rozpoczęli czarni studenci w 1960
roku stosuj ąc tzw. sit-in . Ta nowa
forma zwalczania segregacji rozpowszechniana była przez Studencki
Komitet Koordynacyjny Biernego
Oporu (Student No Vialent Coordinc.ting Committee, SNCC). W czasie
Lata Wolności (Freedom Summer
1964 roku w Mississippi uczono
sposobów biernego oporu, organi::wano się w lokalne społecznoś ci , Ja:.
też informowano o przysługującycr
prawach obywatelskich. Organ iza~ =
pozarządowe (m.in. SNCC) zyska_
wsparcie wielu białych i czarnych
studentów, którzy przyjechali z ca'":
Stanów Zjednoczonych aby uczyć
tego lata obrony Praw Człowieka
i Obywatela. Trzech z nich zamorc:wano.
Prawo do głosowania stało się
głównym celem ruchu. Amerykal"'·a
nigdy nie zaakceptowali euro pejs~tradycji rejestrowania się we wła~
lokalnych przy zmianie miejsca
zamieszkania. Aby móc wziąć ua=.a
w głosowaniu każdy obywatel arre-:_kański musi si ę każdorazowo zare
strować. J ed nakże, wielu czarny&
obywateli napotykało na przeszkoc
Poszczególne stany, które same
ustanawiały reguły rejestracji, do:>'~~
czały do głosowania tylko bia łycr
mężczyzn, posiadających grum.
Kobiety uzy skały to prawo dopie-::
w 1920 roku. Jeśli chodzi o pra . :
własności, to z czasem wymóg
posiadania gruntu zastąpio no po:.:..
kiem wyborczym (poll tax).
Murzyni, co prawda uzyskar - do głosowania w wyniku wojn1 : syjnej, ale już wkrótce wzniesi::-:
nowe bariery, np. w form ie tes~::-

=-

=

=-
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na umiejętność czytania i pisania.
W 1961 roku, prawo stanu Mississippi
wymagało od przyszłego wyborcy
wypełn ienia formularza mającego wiele
skomplikowanych pytań i zdolności
interpretacji a rtykułów z konstytucji
stanowej, o które może zapytać
urzędnik . Konstytucja stanu Mississippi
miała aż 185 artykułów! Poza tym
zasady wyborów były dość swobodne.
W 1952 roku tylko 20% spośród
uprawnionych do głosowania Murzynów zdołało zarejestrować się na
Południu. W wielu okręgach wiejskich
stanu Mississippi i Alabama liczba ta
była jeszcze mniejsza. Tak więc,
u progu lat 60-ych, w USA prawo
do głosowania , które jest podstawową
zasadą demokracji, s tało się wyraź
nym i głośno formułowanych żąda
niem ruchu "wo lnościowego".
W "Marszu na Waszyngton po
Pracę i Wolność" w sierpniu 1963
roku byłem jednym z ponad 250 tys.
ucze stników. Ze studentami i dorosły
mi ze Stowarzyszenia Kongregacji
unit aria ńskic h i Uniwersalistycznych
Jnitarian Universalist Association)
.'.)słucha li oni słynnego do dzisiaj
<azania pastora dr Martina Luthera
• -f;a ' ! iałem sen ... ".
-. ~ c::: as·e oastor w wa szyngtoń -...-- _- :a'\8-s" ~ Kości e le Wszyst: _s= - ::::;... s Jnitarian Church)
p
""'"..a:::,......·""Z'""== =:- _:.-:: az z wielorasową,

a:<rami
ze S:O'. 'G-::-1 sz::.- 2 ==-::-. ·.a::k: "ad
pooobr 1 '~""' :::~Ot; c.~ a-: - . ~ :)8S:orem
unitariańskl"., b1 i<s Ja~ es J Reeb.
W styczniu 1 965 ' O- .... S:: a 7 1 szenie Kongregacji Ur itaria'ls ·j cr
i Uniwersalistycznych UuA .. stao
czteroosobową grupę do t, ' rss.ssi;::p
z zadaniem oszacowania całej batalii
o prawa obywatelskie i roli unitarian
w tym ruchu. Będąc odpowiedzialnym
za tworzenie sieci stowarzysze ń
studentów unitariańskich
i obsłu gi prawnej w Ameryce
Północnej m iałem możliwość

dokumentowania od początku
uczestnictwa studentów unitariańskich

w pokojowym ruchu w obronie Praw
Człowieka i Obywatela (zaję ć
o prawach obywatelskich tzw. sit-ins,
odbudowywania spalonych kościołów
i innych projektów). W tym czasie,
dwóch spośród tych studentów
z Bostonu zostało uwięzion ych
w Selmie, w Alabamie za pomoc
czarnym przy rejestracji przed
głosowaniem . Wszystko to przygotowało mnie, jako unitariańskiego
pastora na kryzys, który miał miejsce
w Selmie (Alabama) dwa mi e siące
późni ej .

poza rządowych

potrzebne, aby
lokalne organizacje obroń 
ców Praw Człowieka i Obywatela.
Natomiast typowym przykładem
rasistowskiego fanatyka był szeryf
Selmy, James Clark.
W niedzielę , 7 marca 1965 roku,
wieczorne wiadomości telewizji amerykańskiej relacjonowały przebieg pokojowych marszów protestacyjnych przeciw
łamaniu Praw Człowieka i Obywatela
w mieście Selma, które m iały miejsce
przy wjeździe na autostradę na moście
nad rzekąAiaba ma .
wesprzeć

Ks.dr Martin Luther King na czele pokojowego marszu w obronie Praw Człowieka i Obywatela.
Selma · Montgomery (Alabama- USA). Marzec 1965 r.
Fot.Archiwum.

Selma, w Alabamie, położona
w centrum "Dixie", służyła jako arsenał
wojenny Konfederacji podczas wojny
secesyjnej. Sto lat późn iej, w 1965
roku uporczywe i surowe narzucenie
rasistowskich praw segregacyjnych,
zwłaszcza odmawianie czarnym
prawa do głosowan ia (tylko 2%
spoś ród uprawnionych zostało zarejestrowanych ) sprawiło, że miasto
to stało się celem dla wspólnej akcji
Studenckiego Komitetu Koordynacyjnego Biernego Oporu (SNCC)
i Konfederacj i Chrześcijań skich
Liderów z Połudn ia (Southern Christian Leadership Conference, SCLC).
John Lewis (p rzewodniczący SNCC)
i ks. Martin Luther King Jr. (przewodn iczący SCLC) reprezentowali
przywództwo krajowe organizacji

Po przekroczen iu mostu, protestupod przywództwem
Johna Lewisa zaatakował oddział
policji konnej. Następnego dnia
ks. Martin Luther King wysłał
telegramy do przywódców religijnych
w kraju, prosząc duchownych różnych
wyznań o przyłączenie się do marszu
z miasta Selma do stolicy Alabamy,
Montgomery oddalonej o około 60 km,
gdzie zaproponował przesłanie do
gubernatora Georga Wallce·a, zaprzysięgłego segregacjonisty petycji
domagającej się respektowania praw
obywatelskich w stanie Alabama.
Tej nocy ja i dziesiątki unitarian
(w tym ks. James Reeb) jak również
innych duchownych różnych wyznań
przybyło z Bostonu na lotnisko
w Montgomery, z którego przetrans
jących
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narodem, który jeszcze kilka dni
wcześniej ledwie zauważył śmierć
w podobnej demonstracji miejscowego Murzyna, Jimmiego Lee Jacksona. Tyle, że ks. James Reeb
był białym unitariańskim pastorem
z Północy i poruszony tym morderstwem prezydent USA Johnson
przesłał wiązankę żółtych róży

do szpitala, w którym zmarł
oraz nazwał go "dobrym i prawym
człowiekiem".

Ks.James Reeb, duchowny unitariański,
obroń ca Praw Człowieka i Obywatela.
Zamordowany w Selma w marcu 1965 r
Fot.Archiwum.

portcwano nas do Selmy. Tam dołą
czyli do nas rabini, ks ięża i nawet
zakonnice przybyli na wezwanie
ks. Martina L. Kinga z różnych stron
Stanów. Us iłowaliśmy zacząć protest
tego popołudnia, ale wycofaliśmy
się spokojnie stosując się do rozporządzenia sądu federalnego.
Słuchali śmy ks. M. L. Kinga , który
obiecał zostać z nami przez kilka dni
mając nadzieję, że sąd unieważni

po apelacji swoją decyzję. ks. James
Reeb i ja podobnie, jak wielu innych
duchownych różnych Kośc i ołów,
postanowi li śmy zostać, choć nie
zabral iśmy ze sobą nawet szczoteczek do zę b ów.
Tego wieczoru ks. James Reeb
(Jim) i ja jedliśmy w restauracji
mu rzyńskiej "Walker' s Cafe"
w centrum, w licznym towarzystwie
przybyłych na manifestację unitariań
skich pastorów m.in. Ciarka Olsena.
Kiedy we trzech, Jim, ja i Clark
wyszl iśmy z "Walker's Cafe" czterech
czy pięciu rasistów, fanatyków segregacji zaatakowało nas kijami basebal'lowymi. Przekilnając i ubliżając nam
wykrzykiwali: "Wy, kumple czarnuchów - wynoście się z SeJmy!". Jeden
z razów zadanych kijem baseballowym zmiażdżył czaszkę Jima. Clark
i ja m ieliśmy tylko rany, zadrapania
i siniaki. Zdołaliśmy przewi eźć Jima
do szpitala uniwersyteckiego
w Birmingham, ale po dwóch dniach
zmarł nie odzyskawszy przytomności.
Śmierć Jima Reeba, białego
duchownego un itariańskiego wstrzą
snęła narodem amerykań skim -

Zaledwie kilka godzin po nabożeń
stwie żałobnym przy trumnie Jimiego
w Selmie, w transmitowanym przez
telewizję przemówieniu przed oboma
izbami Kongresu USA prezydent
Johnson ogłosił przedlożenie nowej
ustawy o prawach wyborczych.
Zakończył on swoją mowę słowam i
starej pieśni kontestacyjnej, popularnej wśród manifestantów w obronie
praw człowieka, potwierdzając swoje
wsparcie dla ruchu o prawa obywatelskie: "i przezwyciężymy!" ("and we
shall overcome!").
Następnego dnia sędzia federalny
wydał pozwolenie na marsz z Selmy
do Mongomery. W polowie sierpnia
1965 Kongres przyjął Ustawę
o prawach wyborczych (Voting Rights
Act). Dzięki tej ustawie ilość Murzynów reje strujących się wzrastała jak
nigdy przedtem i od tej pory wybierają
oni reprezentantów w radach miejskich, władzach stanowych i Kongresie w całym kraju.
Historyczny pięciodniowy marsz
z Selmy do Montgomery, stolicy
Alabamy, odbył si ę w dniach
21-25 marca 1965 pod ochroną
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oddziałów federalnych przybyły c-;
z rozkazu prezydenta USA.
Następstwem tego marszu byłe.
śmierć kolejnej ofiary rasistowskie;:
fanatyzm u, kolejnej un itariańs kie1
męczenn icy w obronie praw oby..a =<skich w USA. Tym razem kobiety
matki, która zapisała swoje dzieo
na lekcje religii w Pierwszym Kośoe-=
Unitariańskim w Detroit. Zastrzelo~:
ją we własnym samochodzie,
gdy przewoziła po marszu demorstrantów z Montgomery z powrote""
do Selmy. Amerykanie wkrótce
jednak zapomnieli o Violi Liuzzo wszak była tylko zwykłą gospodyr ..:.

domową!

W siedzibie Rady Naczelnej Stc :;..
rzyszenia Kongregacji Unitariańs
i Uniwersalistycznych (UUA) w Bcs- :.nie planowane jest postawienie
trwalego pomnika, który pom oże
zachować pamięć o tych trzech
osobach, które oddały życie w r""a.1965 roku, żeby każdy Ameryka ~ ... bez względu na rasę, wyznanie :
narodowość czy pochodzenie s::-:leczne - mógł w pełni korzystać
z prawa do głosowania w kraju
o najdłuższej tradycji demokra'1
A byli to: Jimmie Lee Jackson
James Joseph Reeb i Viola G ~e~
Liuzzo.

=

ks. Orto=
Tłum. Elżbieta

Pióro

Ks. Orloff Miller, duch owny E uro:rStowarzyszenia Unitarian i Uniwe '"Sć.
(EUU) , uczestnik marszu z Selmy
do Montgomery (Alabama) w marc~
1965 roku.

<"
-.~
Młodzi duchowni unitariańscy: od lewej ks. C/ark O/sen i ks.Orloff Mille r, przyjaciele zamr"r_ .,-ks. Jamesa Reeba. Uczestnicy pokojowego marszu w Selma w obronie Praw Człowieka
i Obywatela. Marzec 1965.
=-
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sen...

Miałem sen, że pewnego dnia ten naród powstanie
i pokaże prawdziwe swe oblicze, mówiąc:
"Uznajemy za oczywiste, że wszyscy ludzie są stworzeni równi !".
Miałem sen, że pewnego dnia na czerwonych wzgórzach Georgii,
synowie byłych niewolników i synowie byłych właścicieli niewolników
zasiądą przy wspólnym stole złączeni braterstwem ! (...)
Miałem sen, że pewnego dnia każda dolina zostanie wywyższona !
Każdy pagórek i góra obniżone! Wszelkie nierówności wyrównane.
Kręte drogi wyprostowane !
l chwała Boża będzie objawiona wszystkim ludziom !
To jest nasza nadzieja !
To jest nasza wiara, z którą wracamy na Południe !
Z tą wiarą będziemy mogli wyrwać kamyk nadziei z góry rozpaczy !
Z tą wiarą będziemy mogli wspól.n ie pracować,
modlić się, walczyć o wolność, bronić wolności
Iść do więzienia -wiedząc, że pewnego dnia ...
Będziemy wolni !
O Boże! W końcu wolni ! Nareszcie wolni !
l - jeśli Amerykanie są wielkim narodem - tak musi być !
W końcu wolni ! Nareszcie wolni ! (...)
Gdy pozwolimy zapanować wolności,
gdy pozwolimy jej zapanować w każdej wsi i w każdym osiedlu,
w każdym stanie i w każdym mieście,
t o nadejdzie dzień, w którym wszyscy przez Boga stworzeni,
biali i czarni,żydzi, protestanci i katolicy,
b ędą mogli podać sobie ręce i zaśpiewać starą murzyńską pieśń:
Wreszcie wolni ! Wreszcie wolni ! · , ,
.
Dzięki Ci, Boże Wszechmogący, jesteśmy wreszcie wolni ! ' :

=-:;~enty słynnego

kazania ks. dr Martina Luthera Kinga (1929-1 968) pastora Kościola baptystów, wyg/oszonego 28 sierpnia 1963 r. w czasie
-,o.'lej manifestacji przed Kapitolem w obronie Praw Czło wieka i Obywatela, podczas Marszu na Waszyngton po Pracę i Wolność.
'a-:m Luther King został zamordowany przez razistów w Memphis w trzy lata po zabójstwie ks.Jamesa Reeba w Selmie.
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olnościowc
Krzysztof Galiński

Rzut oka wstecz
Mam świadomość, że pisząc w tytule
..wo l nośc i owcy " , m u szę natychmiast
sprecyzować, co rozumiem pod tym
terminem. Wolnościowcami określam
(ale równ ież samookreś lam , bo identyfikuję się z tym środowiskiem od lat)
osoby działające gdzieś na pograniczu
społecznikostwa, polityki, kontrkultury
i subkultury młodzieżowej. Środowisko
to, a właściwi e ruch, posiada mocne
rysy antym ilitarne, antyautorytarne,
ekologiczne. Ruch jest niewątpliwie
anarchizujący w form ie (brak hierarchii,
przywódców, komitetów centralnych)
i anarchistyczny- z całym bogactwem
nurtów, tradycji i wątków- w treści.
Z perspektywy Gda ńska, zaczęło się
to w 1983 roku powstaniem Ruchu
Społeczeństwa Alternatywnego (RSA),
który w swoim manifeście ogłaszał
m.in. "Uważamy, że Człowiek ma prawo
nie tylko kultywować, lecz równ ież
tworzyć własną kulturę, religię, świato
pogląd, własny

etos życia".
RSA nie tylko zapoczątko w ał
w Polsce protest przeciwko przymusowej służbie woj skowej, ale dodał
do kolorów palety opozycji lat 80.
równie ż coś z młodzieżowej rewolty

- pierwsze próby pozna n·
a la 1968 rok z
z Berkeley.

Paryża

albo

Ruch skupia, w skali ca łego kra.•
bardzo zaangażowa
aktywistów - tylu zjawia się na zjaz:.;
ogólnopolskich, które od bywają się
róż nyc h częś ciach Polski kilka raz. _
roku - oraz kilku tysięcy bardzo nies
łych (główn ie ze względu na wiek
a więc i ulotność zainteresowań )
sympatyków. (Obliczenia bardzo
powierzchowne, oparte na ilości
kupowanej prasy, głównie pism: .. • .::
Pariadka", .,Zielone Brygady", ma.~
cych nakłady od 2500 do 3000 eg:::
plarzy, oraz ilośc i osób uczestnic:.a
w mani-festacjach, marszach i pit
w różnych częściach kraju).
Jednoznaczne, całościowe prze:_
wienie ruchu jest właściwie nieme.::.
Zawiera on w sobie tak bardzo ró::trendy myś li woln ości wej, bywa
że nawet ze sobą sprzeczne, tyle
pomysłów na różne formy aktywr.o:.
że wyłan i aj ący się z tego obraz f1 :
czytelny nie tylko dla tych , którzy::.::
sobie trud, by się mu dokladniej C'::'
rzeć, ale często nawet dla samycuczestników ruchu.
Bez wzg l ędu na to, jest coś ,
co wydaje s i ę w nim powszechre
Otóż w dużej mierze grupuje on
którzy wybie raj ąc aktywność w !}k i lkudziesięc i u

Następnie był Ruch Wolność
i Pokój (WIP), formacja już ogólnopolska, bardziej znacząca, zajm ująca się
podobnie jak RSA, sp ra wą służby
z astępczej. WiP rozwijał na w iększą
ska l ę walkę o swobody demokratyczne
oraz podejmował kwestię zagrożeń
ekologicznych.
Po 1989 przyszedł czas na Federację
Anarchis tyczną (FA ). działającą do
dzisiaj, skupiającą bardzo różne grupy:
od skrajnych lib e rałów - piewców
prawdziwego wolnego rynku , czyli
libertarian , sytuacjonistów czy klasowo
wrażliwych lewaków aż po liczne
inicjatywy stricte ekologiczne inspirowane, bardziej lub mniej, ideą wolno ści o
wą. Bywa, że te ostatnie skupione są
jednocześnie w innej federacji - Federacji Zielonych.
Dzisiaj trzeba być bardzo pedantycznym obserwatorem życ i a społecznego,
by ruch wolnościowy wyłuskać z masy
inicjatyw d ziałających poza obszarem
wielkiej polityki, niemniej , istnieje on
nadal, o czym św i adczą wydawane
w tym środowisku dość liczne publikacje oraz organizowane raz po raz akcje
uliczne.

=

-=

środowi sku, ch cą wpły\.-c:

pozytywnie na rzeCZY\'• s
rozszerzając w niej zakr;;~
wolności indywidualnej
s połecznej . l chociaż v. e:=
tu z radosnej twórczośo
młodz ień czego słom i a re-; :
zapału,

pomimo formy, c:2
mi dość nieprzyswajalr:
(szczególnie estetyka :;_odstraszająca niektóryc-jest w tym ruchu ja kieś :::sentymentalne resztki
z X IX-wiecznej abrama s.:
czyzny, inteligenckiego
pracy na rzecz lepszeg:

=

świ ata.

Dzialanie

.

Jedna z akcp antymilitarnych w Warszawie.

A

<

Pod kon iec lat 80.
z pisemek tego ś roc :
..A Cappeli i", ukaza : s
pierwszej stronie has--:
monopol religii na r- -::
bli źniego " - dobrze ::_
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unitarianie

: edlaj ące obecną i realizowaną. choć
~"iej artykułowaną w ruchu, potrzebę
-~eczyw i stniania konkretnego dobra.
3. źn im mogą być więźn i owie w chiń 
s~ich łagrach, poddawane torturom
:::: vie rzęta laboratoryjne, potrzebujący
sparcia prawnego poborowi odmawiaa_cy służby wojskowej, ofiary którejś
:: .vojen toczących się na świec i e.
-o właśnie zaangażowanie jest najlepszym dowodem, że tak częsty zarzut
:x>d adresem społecznych radykałów,
2. hołdują poglądowi "im gorzej - tym
epiej", jest w tym wypadku chybiony.
chociaż na tym tle powstają pewne
· ontrowersje, głównie z kim współpra
:ować i jak daleko posuwać się
kolaboracji z "Babilonem" w napraaniu tego, co często on sam zepsuł,
· onkretna praca odbywa się od lat
daje pewne efekty.
Prym wiodą tu grupy tematycznie
::-Niązane z ekologią. nawiązujące
.spółpracę nie tylko z różnymi forma: ami społecznymi , ale nawet
:: vła dzami, głównie lokalnymi. Bywa,
=~ przyczyniają się w ten sposób
:: zalatwienia problemów: ochrony
..=:zególnie zagrożonego ekosystemu,
'5J'Zymania niebiezpiecznej dla
:::lowiska inwestycji itp.
·, innych p rzedsięwzięciach zdarzają
- ~ nawet przypadki współpracy
: -ośc iałem rzymskokatolickim, jak to
,_ ało miejsce podczas organizowania
.:~woj u pomocy humanitarnej na
EJkaz. To d ość karkołomne przeds i ę
::.ęcie mogło się udać tylko dzięki
33'1g ażowan iu wolnościowców

.: -akowa i
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Gdańska

oraz Caritasu

~ :~ , di ecezji Gdańskiej. Wysłana

_.:- oc do zrujnowanej wojną Czecze:>omimo licznych perturbacji,
_ !C! ~ol ejnym dowodem na możliwość
z:r;;anizowania rzeczy pożytecznych,
· 5 :ylko przełam i e się bariery świato
- _; a_dowe.
: ::: ywi ście ruch organizuje także
e '1umanitarne solo, w oparciu
: - e o własne zaplecze, tak jak ma
- e,sce we Wrocławiu i Krakowie,
;:::::. : o·ganizuje się akcje rozdawania
.:z-:.vej żywności bezdomnym.
....=. ·.!dać w obrębie zai nteresowań
u::: -el1tyfikujących się z ruchem
- :::soowym nie jest jedynie praca <E.:edmianie wiedzy o konieczności
---===: • stniania wo lnościowej wizji
~;: s:>ołeczeństwa, ale działalność

wspomagająca już dzi ś

w dzisiejszej
nie radzą.

tych, którzy
sobie

rzeczywi stości

Poszukiwanie metafizyczne
"Ani boga - ani pana" -to popularne
anarchistyczne hasło rodem z Francji.

został za u ważony

przez wo l nościow
ców niedawno, głównie dzięki wydawnictwu Kościoła- "Wolnej My ś li
Religijnej".
Z numeru czwartego jeden z periodyków woln ościowych, "Mać Pariadka",
przedrukował duży tekst o historii
unitarian. Następnie doszło do interesu-

Szczecin. Demonstracja antyrasistowska.

Jednak myliłby się ten, kto uważałby
polskie środowis ko za zupełnie impregnowane na poszukiwania transcendencji.
Szukanie duc howości w słowiańsk i ej
- przed chrześcijań sk i ej - tradycji,
zainteresowania buddyzmem czy religią
indian Qeden z wyjazdów aktywistów
RSA do Krakowa już w 1987 dotyczył
poszukiwania kontaktu z Jednotą Braci
Polskich), są dość częstym zjawiskiem,
co ma odzwierciedlenie tak w prywatnych wyborach aktywistów ruchu,
jak i w publikacjach.
N iechęć do relig ii przejawia się
głównie w awersji do sformalizowanych, hierarchicznych organizacji,
szczególnie tych, które mają pretensje
do wywierania wpływu na życie społeczne i polityczne kraju w przekonaniu
posiadania swoistego monopolu .
Ale i tu, jak w przypadku akcji humanitarnych, bywają wyjątki.

Unitarianizm a ruch
Kościół unitari ański

incydentu z

Jed notą

(nie licząc
Braci Polskich)

jącego

spotkania redaktora naczelnego
"Wolnej Myśli Religijnej" Stani sława
Janickiego ze środowiskiem wolnościo
wym Trójmiasta. Za ś w połowie lipca
zorganizowano w Sopocie, w malowniczym dworku Sierakowskich, otwartą
prezentację filmów o Braciach Polskich.
Oczywiście na pytanie, czy unitarianizm zostanie przyjęty jako propozycja
realizacji potrzeb metafizycznych
właśnie przez osoby z ruchu woln ościo
wego, odpowiedzi eć nie można.
Kwestia to zbyt indywidualna i nikt
rozsądny o taką prognozę pokusić się
nie może.
Wygląda jednak na to, że wolnościowcy z osobami z bezdogmatycznego Kośc i oła mogą rozmawiać ,
a wspomniane inicjatywy, być może,
będą j aki ejś współpracy początki em.

Bardziej osobiscie
Dla piszącego te słowa atrakcyjny
w Kościele unitarian i uniwersalistów
jest w szczególn ości uniwersalizm.
Jestem przekonany, że zgoda na
różnorodność (we wszystkich możl i-
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wych wymiarach: społecznych, obyczajowych, religijnych}, jak nigdy dotąd,
staje się warunkiem naszego normalnego istnienia (bałkański tygiel jest
najświeższą przestrogą, z której,
miejmy nadzieję , wyciągniemy jakieś
wnioski).
Tak więc te formacje, które idą
najdalej w rezygnacji z autorytarnego
tonu religii objawionych, zgadzają się
na swoisty symultanizm w wyznawaniu
rożnych prawd, a w szczególności
rezygnują z konstruowania jednoznacznych , jedynie prawdziwych, obowiązują
cych (pod karą doczesną czy eschatologiczną) koncepcji Boga (przy jednoczesnym zachowaniu potrzeby tworzenia duchowej, etycznej wspólnoty),
wydają się jak najbardziej przystosowane do podejmowania wyzwań nowych
czasów.
Formacje te urokliwe są tym bardziej, gdy czynią to nie w ramach
pogoni za swoistym postępem czy
nowością, a w oparciu o tradycję
i zwykły rozsądek .
Akceptacja różnorodności i jej
równoprawn o ść szczególnie w tak
ważnej sferze, jaką jest duchowość,
powoduje, że Kościół unitarian
i uniwersalistów staje s ię dla mnie
czymś, co mogę odbie rać w kategoriach wiarygodnej propozycji duchowej wspólnoty. Mają tu znaczenie
również swego rodzaju historyczne
sentymenty. Odwoływanie się do
Kościoła, który tak odważnie i bez_kompromisowo wygłaszał radykalne
społeczne i religijne poglądy właśnie
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w tym kraju i to już kilkaset lat temu,
powoduje że unitarianizm staje się
bardziej interesujący niż równie
pluralistyczne duchowo,
ale za bardzo trącące komercyjnym
przedsięwzięciem, new age.
Dodatkowo, ten unitariański " nowostary" pomysł wydaje się bardziej
sympatyczny, jeśli dodamy do niego
brak obciążeń związ anych z prześlado 
waniem wszelakich "innych", "obcych",
"heretyków", co dość rzadko znajdujemy w genealogiach Kościołów czy
organizacji społecznych maj ących
dłuższą tradycję.

Co do obaw, to pierwszą jest
na ile cała wspólnota
Kościoła jest otwarta na dialog, na ile
może ona inspirować, pobudzać,
rozwijać. Druga obawa wiąże się
z niedostrzeganiem konkretnych
pomysłów, propozycji na urzeczywistanianie swojej "misyjności". l nie
chodzi o dz i ałalność propagandowoapostolską, jej brak akurat odbieram
jako aspekt jak najbardziej pozytywny,
chodzi o realizowanie prostego
wymiaru współczucia i pomocy.
Działania wynikaj ącego i z tej zwykłej
ludzkiej wrażliwości i - choć może
to nie najlepiej zabrzmi- tej bardziej
złożonej, czasami nawet uwikłanej
w różnego rodzaj u inspiracje n iepewność ,

wrażliwości społecznej.

Krzysztof Ga/iński

Zdjęcia

ze zbiorów autora.

listy do

redakc:

Szanowna Redakcjo,
Jestem pracownikiem muzealnym
i studentem. Bmdzo spodobała mi się g
myśli unitarian. Sądzę, że szczerość j ak:;
wylania się z artykułów zamieszczonych
w "Wolnej Myśli" pozwala założyć,
że czytelnik waszego czasopisma styka sz"
z ludźmi, którzy autentycznie myślą takjpiszą. Żyjemy w epoce zakłamania, a ja
raz tego doświadczyłem. Kiedy człowiek
napotyka na górnolotne myśli, wtedy
stosownie reaguje, tzn. jego reakcja
nacechowana jest podejrzliwością o "pr....
mózgu".
W l..:westii dogmatów uważam, że dogr-Św. Trójcy niekoniecznie musi być ii-rac; nalny. Nie musi oznaczać wimy w trzeci.
bogów. Wielokrotnie zastanawiałem się ~
tym i doszedłem do wniosku, że być mo:_
chodzi tutaj o trzy aspekty boskości,
a mianowicie:
Duch Święty - budulec, z /..1órego s kła_
się wszechświat; energia; pierwiastek =~
(proszę zauważyć, że gołębica symbolL-:..
ca Ducha Świętego jest właśnie rodzaj L
żeńskiego.

Bóg Ojciec - intelekt;

umysł;

pie!ll-ia.J

męski.

Bóg Syn - owoc la-eacji boskiej; ró11
ga przeciwieństw.
Nie mam zamiaru nikogo przekony11 _
tym bardziej, że intetpretować tenże dv-_
można różnorodnie i nie ma pewności
która intetpretacja jest prmvidlowa.
mi się jednak. że warto ponownie pr::erdogmat Trójcy, gdyż można doszukać s;
pewnych analogii w prawachjizyld (<h
gunowość, prawo kompensacji).
Z pewno.fcią, postawa obrony podswego założenia religii unitariańskiej,a
jedności w celu usunięcia zwątpienia ~
ułatwi dalszych poszukiwań duchOll)'prawd. Piszę, bo zależy mi na dialogz.
z ludźmi religijnymi, /..1órzy nie unika·.:
swobodnej dyshtsji na temat religii i
tra!..:-tująjej jako próby siania zwątpit:J
w dotychczasowe przekonania religi; ·polityczne.
Z poważaniem. Maciej Szumski.
(e mail: szumski@wonet.com.pl.

n:

Szanowna Redakcjo,
Bardzo trudno napisać w kilku ::d..
o moich duchowych przemy~:leniach
Uważam, że pismo takie jak WMR 1~
naprawdę dobrą kanną dla ludzi taJ
ja. Ludzi, którzy nie kierują się ty/kc,
silą rozumu lub dogmatycznymi in:e-cjami prawd religijnych. Podobnie _
z was, także
i ja nie ufam dogma:.
Jestem raczej zwolennikiem .. prm ~
widzącej" jak ją określił Juliusz SI
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Ka::dy ::: nas - ludzi -posiada prawdę u!oytą
"' :;obie. Człowiek, jest -jak tojuż ktoś
p<r»ied..--iał - zarówno księgą głębokiej wiedzy
d:Jdwwej j ak i energii duchowej. Uważam,
::.e cęsw dostojnicy gJ przywódcy Kościołów
-.ogą nie tylko nie pomóc, ale wręcz zablokoJĆ nasz wewnętrzny duchowy rozwój.
D::Uego też nie potrzebuję żadnych bezpośred·o-h misttzów duchowych.
Od wielu lat poszukuję grup duchowych,
.:; laórych wzorem był rosyjsf.d pisarz"lyśliciel Lew Nikolajewicz Tołstoj. Dzięki
~]fR do wiedziałem się, że kiedyś istniała

gr.tpa p olskich" tołstojowców" zrzeszonych
Zborze Duchowych Chrześcijan. Być
"'lo:::e istnieje on jeszcze dziś. Jeśli tak pros:::ę o kontakt. Poza tym poszuf...-uję
::siążek L. Tołstoja w jęz.polskim lub
angielskim np.:" Why do people intoxicate
:izemselves". Oprócz duchowych poszukuje
r-ówn ież innych książek tego rosyjskiego
"'lyśficiela, nawet politycznych.
Podobnie jak wielu unitarian i- przede
··s.:ystkim- zwolenników To!stojajestem
-x:::::ywi.1be pacyfistą. Moimi duchowymi
pr:::ewodnikami są Pan Jezus Ch1ystus i Lew
Tołstoj (szczególnie bliskie jest mi niewyg!os:::one przemówienie L. Tołstoja na Kongresie
?okoju w Sztokholmie, z początku XX wieku).
-:r::eba mówić prawdę. Zbrodnia jest zawsze
::brodnią. Obojętnie ery j est popełniana przez
-.uiywidualnych morderców czy też p rzez
--:::esze morderców w postaci światowych
;rmii działających z polecenia swoich
:>.:::ądów. Takie zbrodnie widzimy każdego dnia
-.::ekranach telewi::;j i.
:n teresuję się również kataryzmem.
: ....,.patyzuję tafcie z Klubem Gnozy i prof
Prokopiukiem. Można powiedzieć, że
oje poszukiwania odbywają się dwoma
-~egunam i - gnozą i mistycyzmem. Na
--:yklad dzieła J. Słowackiego z ostatnich
.w: jego życia często oddają to, co czuję.
•"csrem tylko z dala od niektórych uczuć
.;;zriotycznych Słowackiego. Książka,
- !aórej często wracam to "Myśli o Bogu"
_ iołstoja lub też" Odbudowanie piekła"
go samego autora. Wiele inspiracji
.:::::crpię z amerykmiskiego unitarianina
-=scendentalisty R.A .Emersona. Dodam
-::::::::e tylko, ze słucham też często
owej muzyki np. soul, reggae, jazz,
- enr (np.nature collections). Również
:ę muzyki sakralnej i gospel.
.,-.r.g;nie nawiązałbym kontakt z ludźmi
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~'lie myślącymi i traktującymi poważ

'-"'50 rodzaju

wym ianę myśli. Podaję

~dres i serdecznie pozdrawiam.
ArturKozłowski

Królewska 2c/45
200, Sosnowiec
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na stronach 38 i 39 drukuj emy
Lwa Tołstoja.
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skoro juz skrz~do ..
Maciej Janicki

ourosrrc:x::k~

i IOJJn..J

Wpatrzony w sp l ątane nitki autostrad ,
ludzi podążających uparcie przed
siebie, przeszywających powietrze
obojętnymi spojrzeniami. "Skoro już
skrzydła nie niosą mnie w przestrzeń,
tylko z wysiłkiem biją powietrze teraz już
próżne, doszczętnie jałowe, próżniejsze

i bardziej jałowe niż wola ... ". Elliotowskie wersy uparcie trwają, kiedy przecinam labirynty lotniska. Lato 1999 roku,
Manchester. Widzianą poprzednio
z góry -jakby jeszcze nieobecną
plątaniną autostrad zmierzam teraz
dalej, jak wszyscy, w pędzie.
Od przeszło tygodn ia jestem wraz
z goszczącą mnie rodziną unitariańską
w Manchesterze. Oglądam liczne
kaplice unitariańskie, uczestniczę
w nabożeństwach i codziennym życiu
angielskich unitarian. Dunham Road
Chapell została zbudowana w 1872,
Queens Road Unitrian Free Church
w 1900 roku. Silna tradycja unitarianizmu i liberalnej religijności wzniosła
jednak także takie kaplice jak Hale
Chapel z 1723 i Cross Street
Chapel z 1694, odbudowana
w 1959 i 1997 roku po wojennych
zniszczeniach .

Kaplica

unitariańska

Nabożeństwa składają się nie tylko
z czytania Nowego Testamentu, śpie
waniu psalmów, ale również czytania
poezji, rozważań .
W Cross Street Chapel, głów nej
kaplicy unitariańskiej w centrum miasta,
rozmawiam z pastorem Johnem Midgleyem. Kaplica związana jest z rodziną
Gaskell. William Gaskell przez wiele lat
XIX wieku prowadził kongregację.
Jego żona Elizabeth, pisarka, nazwalibyśmy ją naturalistyczną pozytywistką,
opisywała

Manchester doby rewolucji
Rewolucji przemysłowej,
przenoszonej na płótna przez Lowry·ego, manchesterskiego malarza.
Kafkowskie sceny przemysłowe wielkich
kryzysów. Kolory ograniczone
do szarego, antypięknego b iałego
i brudno niebieskiego ...
Plac wielkiego, jakby nieobecnego
miasta. Tłum ludzi. Każdy podąża
osobno. Wszyscy lekko pochyleni
do przodu, zapatrzeni w ziemie .
Podążają uparcie i obojętnie w lewo
albo prawo. Dwie potężne fale, dwa
kierunki. Postaci naszkicowane
przemysłowej.

krótką, zwartą, pewną, lekką kreską.
Potężne industrialne płótna czerni,

brudu, biedy. Akwarelowe krajobrazy
angielskiej pustki krajobrazu;
w deszczu. szarośc i , błotnistej zieleni,
mgle.

w Great Hucklow (Derbyshire, Anglia)

"Skoro ju ż skrzydła nie niosą mn1e
w przestrzeń, tylko z wysiłkiem biją
w powietrze ... ".
l Lowry pod koniec życia zaczyna
rysować cyrkowe hybrydy...

kon~enqo

i skrzL.Jdlo

7 sierpnia przyjeżdża m wraz
z goszcząca mnie rodziną unita ria ńs ·..c
do Great Hucklow. Szesnastu uczes;;ków tygodniowej konferencji młodycr
unitarian ("Young Unitarian Confere r~
zwana w skrócie "YUC week") z Wie · -:
Brytanii i Stanów Zjednoczonych ora.:
ja, jako jedyny spoza "strefy angloję
zycznej". Konferencja odbywa się
w tej niewielkiej wiosce w krainie
Derbyshire rokrocznie.
The Nightingale Centre 1 , ośrode k
unitari ański , jak reszta wioski zbudm :
ny jest z kamienia. Lekko pofałdowa~:
okryte dywanem pastwisk rozcinanyclekkimi kreskami kamiennych wałów'
wzgórza rozciągają s i ę nieskażone .
jakby wyjęte z przeszłości . Drzewa
rytm izują przykryte wiatrem i deszczełąk i. Pasma odcieni zieleni op l a tają
n i ewi e l ką wioskę. Wszystkie domy
zbudowane są z kamienia, kaplica
unitariańska również . Z kamienia sta _
się tu domy, granice i cmentarze.
The Nightingale Centre położony jes:
w środku wioski.
Znajdują s i ę w niej
również dwa Domy; a~
Boga: kaplica unitaria-ska i "dom diabła" : pt..:
Naturalnie na przeciv. ~
głych krańcach wioski
Hucklow przecina nić
drogi pnąca się wś róc
łagod n ych wzgórz.
Wioska zamknięta je~
spokojem, jedynym
niespodziewanym
poruszeniem jest por.
silnego wiatru i zacir.a..=:cy deszcz.
"Wiatr pod moim·
skrzydłam i " . To mo;:::
zanotowane na prcx;-=
mie siedmiodniowe.
konferencji, który
dostaję od witające_
wszystkich Fredy
Laverick, koo rd yna.~
naszego spotkania
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Opiekunowie to
wspomniana Freda
Laverick i Margaret
Robinson, wieloletnie
organizatorki sierpniowej konferencji. Także
Chris Goacher, który
poprowadzi sesje
tematyczne oraz
Richard, Mike, Chris
i Anstey, którzy zajm ą
się nami podczas
"credo", epilogów
i wycieczek. Program
jest zaplanowany
od 9.00 do p ółn ocy,
codziennie. Epilog
zamyka dzi eń . Abstrahuj ąc naturalnie od
wizyty w "domu
d ia bła " . Wspólne
spotkanie, podczas
którego zapalamy
płomień , symbol
unitarianizmu. Siedzimy w kręgu , ś p i ewa
my, słuch a my poezji, słów, refleksji.
"Credo", oprócz prac w trzyosobowych
z e społach wraz z liderem jest przygotowywanym przez kolejne grupy wieczorem refleksji dla wszystkich uczestników
konferencji; epilogiem. W grupach po
orostu rozmawiamy. Tematy poj awiaj ą
s1 ę same, z reguły nieoczekiwane; lider
,edynie podpowiada, dzieli się włas nym i
o rze myś l e niami. Od spotkania Wscho::lu z Zachodem wczoraj i d zi ś, wa rtości
w~iwe rsa liz mu w tym spotkaniu po
~"Jra wy codzienne, prozaiczne. "Credo"
::::.eń zamyka. "Credo" jest kon kluzją,
:a każdego dowol ną; możn a oczywi: e m ilczeć . Oprócz zajęć konferencyj-:, jeżdzi my na wycieczki, śpiewamy
-::-. ognisku, spędza my wspólnie czas
.: ::abawie w plenerze ("wide game").
:::odczas sesji tematycznych porusza~ "<Westie naszych "s k rzydeł" i "wiatru
:o:: nimi". Rozmawiamy o p rzesła n i u ,
a.· e niesie muzyka, słow a . Wspólnie
: - -lJjemy zasady, prawdy. W dysku: -::x:1ujemy: rozum, to l e rancj ę ,
·s: ~L;ma ni zm . Rozmawiamy na
- ~::-:::]". akceptacji od m i e nn ośc i
-,..,.-.--:-- ~=ę ooznanie od mi e n n ości .
~...:::a "'lOUisów do przemy- ~-:-go po stęp owania ,

a e st::: ·-: :::-a
s;>oJrzec "a - : ::c_ .c:za--: ::::: ,
=>ostanawiam) ,., ęc s~-:::-;, :: ::: ę
uprzedzeniom, wyzb/ •'. ac s ę s~-ec~-

pów myś l enia i postrzegania. Wspomagamy mn iejszości , stawiamy śm iałe
mosty pom ięd zy kulturami , św i atopogl ą
dami. Respektujemy, uznajemy i
budujemy szerokie, otwarte spojrzenie.
Wiemy, że tym samym stajemy się
odpowiedzialni za swój św i at. Za nasz
świ at.

Rozmawiamy na temat prawdy. Chris
rozdaje nam pud e łka. W środ ku znajdują s i ę różn e przedmioty. Próbujemy
od gadnąć ich nazwę na podstawie
skąpej wiedzy, kilku faktów. Jak złudne
stają si ę teoretycznie pewne fakty, kiedy
nie znamy obrazu całośc i. Na ile
polegamy, ufamy faktom, na ile wła sn e
mu wnioskowaniu?
J aka jest nasza duchowa prawda ?
Nie trwamy, ale stale szukamy
prawdy. Nie wierzymy "w",
ale af irmujemy. Nie twierdzimy,
ale sugerujemy, podpowiadamy.
Stale poszuk ujemy prawdy. Wiemy,
ż e w tym t kwi istota humanizmu.
Nie jesteś m y w stanie okre ślić
prawdy absolutnej. Polegamy na
ni eustannym szukaniu. Korzystaniu
z dorobku l udzkośc i. Staramy się
stworzyć syntezę, stale doskonaląc
n a rzęd zi a porozumienia i kształt uj ąc
samych siebie poprzez poznanie,
tol e rancję i otwartość .
Nie ulegamy powszechnie przyjmowany m "ikonom masowym", narzucanym wyob rażeniom. Zdobywamy
s i ę na samodzielne, śm i ałe poszukiwania. Dzisiejsza cywilizacja "wstrzykuje do świa d omości l udzkiej idee,
przeko nania i postawy, które niemal
natychm iast s i ę kwestionuje i zwalcza. aż w reszcie rozmywaj ą si ę one
'~• n icoś ć" . Staramy s i ę jednak,

aby nasze poszukiwania poprzez
gruntowną wiedzę, próby syntezy
przyniosły spójny system postępo
wania.
"W wym iarze indywidualnym
k ażdego czł owie ka osaczają

i zewsząd atakują wyobraże n ia
fragmentaryczne, sprzecznie lub
nie pow i ąza ne ze s obą,
które podw a żają jego dawne idee
i t rafiaj ą do świadomości w postaci
j ak i chś n i e peł n yc h lu b wyrwanych
z kont ekstu elektron icz nych impulsów
( ... )prawdę m ówi ąc, żyjemy w ku lturze impulsów" jak pisze Alvin
Toffi er.
l to właś n ie uniwersalizm potrafi
poprzez swą globa l ną , multikulturową otwartość spróbować syntezować . Właśnie unitarianizm
uniwersalistyczny nie posiadający
sztywnych dogmatów, zatwierdzonego oficjalnie zbioru prawd
niezbywalnych, ale postrzegający
świat w jego różnorodności ,
zmienności pozwala spojrzeć
odm iennie , zaproponować nowy
światopogląd. Zaproponowa ć

nowy rodzaj religii, a właściwie
systemu e tyczno-światopoglądo
wego dla XXI wieku. l to jest nasz
wi atr, wiatr pod s k rzydłami.
Zdjęcia

autora

1.The Nightingale Centre: Centrum Un itari ań 
skie założone w poi.XIX w. przez znaną
unitariankę Florence Nigthingale , twórczynię
nowoczesnego pie lęgniarstwa . Służyło ju ż
opieką nad inwalidami - żołn i erzami z wojny
krymskiej, z wojen burskich , z l wojny świato
wej i ostatnio, w czasie Ił wojny światowej
znalazły tu przytulisko i azyl dzieci ewakuowane z Londynu bombardowanego przez
niemieckich nazistów.
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Przypadająca w 1999r. pięćsetna rocznica urodzin Jana Łaskiego (1499- 1560)
wybitnego humanisty i reformatora Kościoła była dobrą okazjot aby przypomnieć
Po/akom jego życie i dokonania reformatorskie w Kościele.

?ostać Jana Łaskiego - reformatora jest dobrze znana wiernym z Kościołów ewangelickich, był
bowiem jednym z przywódców Refonnacj i oraz jednym z najważniejszych organizatorów Kościoła
reformowanego w Polsce i zagranicą. Niestety, jako kalwinista czyli ewangelik-reformowany nie
znajduje odpowiedniego miejsca w szkolnych podręcznikach • stosownego do rangi reformatorskich dokonań religijnych i wkładu intelektualnego do europejskiej i polskiej kultury duchowej.
Los jego dzielą w szkolny m nauczaniu państwowym inni polscy tzw. "heretycy ": Bracia Polscy •
socy nianie. l mimo, że w przeszłości (w XVI w.) reformatorskie ścieżki kalwinistówisocynian
rozeszły się Oak to często bywało ; podzieliły ich dogmaty) • to jednak trzymali się, i trzymają się
nadal, szerokiej formuły otwartego ., ewangelicznego" protestantyzmu, odnajdując się na
wspólnej ekumenicznej drodze Kościoła otwartego na duchowość ewangelii zawartej w nauczaniu
Jezusa. Jakże to jest budujące: odnaleźć się ponad podziałami, na wspólnej drodze sprawdzonej
przez kolejne pokolenia naśladowców Mistrza z Nazaretu.
Ogólnopolskie obchody 500-lecia urodzin Jana Łaskiego -reformatora odbyły się w dniach
7-10 października 1999r.
Rozpoczęła je w Warszawie dwudniowa sesja naukowa: Reformacja Polskana tle Reformacji
europejskiej. W pięćsetlecie urodzin Jana Łaskiego (I499 . I560), zorganizowana przez Instytut
Historii PAN, Uniwersytet Warszawski oraz Komisję Dziejów Odrodzenia i Reformacji Komitetu
Nauk Hiswrycznych PAN. Naukowcy z Polski, Litwy, Węgier; Kanady, RPA, Szwajcarii i Holandii
wzięli udział w dyskusji po wysłuchaniu referatów, m.in.:
Wpływ Jana Łaskiego na kształtowanie się reformacyjnego Koś cio ła w Małopolsce
Jan Łaski a problem unii kalwinistów małopolskich z braćmi czeskimi w XVI w.
Jan Łaski a Confessio Augustano
Jan Łaski a unitarianie siedmiogrodzcy.
Centralna uroczystość jubileuszowa odbyła się 8 października 99 r. wieczorem w kościele
ewangelicko-reformowanym w Warszawie przy a/.So/idarności 74. Uczestniczyli w niej zwierzchnicy Kościoła ewangelicko-reformowanego wraz z wiernymi, przedstawiciele Kościołów ewangelickich z kraju i z zagranicy, przedstawiciele Po/skiej Rady Ekumenicznej oraz władz palisiwowych z prezesem Rady Ministrów i reprezentantem prezy denta RP. Po uroczystościach religijnych
i oficjalnych wystąpieniach jubileuszowych zgromadzeni wysłucha li referatu prof Karola
Karskiego (CHAT} pt... Ekumenizm Jana Laskiego". Centralne uroczystości w warszawskim
ko.5ciele ewangelicko-reformowanym zako1i czył koncert w wykonaniu Chóru Kameralnego
Kościo ła Ewangelicko-Reformowanego pod dyrekcją Pawła Hruszwickiego.
9 października 99 t: uroczystości jubileuszowe odbyły się w Łasku - rozpoczęło je naboże1istwo
ekumeniczne. Następnie po uroczystej sesji Rady Miasta Łask odsłonięto na budynku
Biblioteki Miejskiej tablicę pamiątkową Jan a Łaskiego-reform atora oraz otwarto wystawę
okolicznościową.

W niedzielę 10 października 99 r. w ramach uroczystościjubileuszowych w Zelowie
m.in. odsłonięto tablicę pamiętkową poświęconą Janowi Łaskiemu - reformatorowi Kościoła.
Także miesięcznik .. Jednota" nr 8-9199 r. w znacznej części opublikowanych artykułów
przybliżył czytelnikom postać reformatora i jego epokę.
Obchody 500-lecia urodzin Jana Łaskiego · reformatora Kościola były czasem refleksji
nad dziedzicnvem Reformacji w Polsce i nadjej wkładem w rozwój kultury duchowej narodu
polskiego.
(c.g.)

(1499 · 1560) herbu Korab był synem Jarosława, wojewody łęczyckiego,
sieradzkiego i Zuzanny z Bąkowej Góry. W odróżn ieniu od stryja, arcybiskupa
gnieźnieńskiego i prymasa Polski, nazywany jest przez historyków Janem Młodszym
a w piśmiennictwie europejskim występuje pod zlatynizowanym imieniem: Jahannes
a Lasco.
Przyszły humanista i reformator tak kilku ośrodków Europy Zachodniej, jak i Sarmacji
wychowywał się na dworze stryja-prymasa, kanclerza koronnego, z którego inicjatywy
sporządzono zbiór statutów (tzw. Statut Łaskiego, 1506). Zadbał on o należyte wykształ
cenie dla swych trzech bratanków, lecz właśn i e w Janie, ze względu na jego zdol nośc i
intelektualne, zalety charakteru, ale także słabe zdrowie upatrywał kandydata do stanu
i kariery duchownego.
Studia w Bolonii i Padwie (1515-1519) pozwoliły młod em u Janowi poznać prawo
-<anomczne , lite raturę starożytne oraz ję zyki : łaci nę, grekę, włoski i niemiecki stały się
::>rzygotowaniem także do kariery urzędn iczej i dyplomatycznej. Po powrocie do kraju
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przyj ął święcen ia kapła ń skie,

a w 152 1 •
sekretarzem króla Zygmunta l
Starego. W 1524 r. jako czło n ek pose ls~ polskiego we Francji, z po drodze,
w Bazylei, poznał najwybitniejszego
ówszesnego uczonego, Erazma z Rotte·damu. Po wypełn ieniu misji dyplomatyc.:nej pozostał przez rok w Paryż u, u częsz
czając na wykłady w Sorbonie.
W 1525 r. powrócił do Bazylei,
by ko ntyn uować naukę u Erazma. W jes;:
domu zetknął się z dyskusjami i s poram
nu rtującymi europejskich humanistów
w związku z wystąpieniem Marcin Lutra
i postulatami reformy Kościoła. Podczas
studiów w Bazylei (uczył się także hebra_skiego u wybitnego profesora języków
starożytnych Konrada Pellikana) Łaski
miał możność poznać wybitnych reformctorów (m.in. Ulryka Zwing liego), teologó
prawników i drukarzy, wielce zasłużonyc:
w popularyzacji myśli humanistycznej
i reformacyjnej. Nie licząc się z koszta m
wiódł żywot mecenasa, wspomagaj ąc
bazyleiskich przyjaciół . Jako domownik
Erazma zai n teresował go sprawami
polskimi, co zaowocowało listem autora
Adagiów do króla Zygmunta Starego
z 15 marca 1527 r. i pochwalą jego
pokojowej polityki zagranicznej. Udziela.:o
pomocy znajd ującemu s i ę w kłopotach
fi nansowych human iście , Jan Łaski
za kup i ł cenny księgozbiór Erazma,
pozostawiając mu go w dożywotn ie
użytkowanie 1 . Podczas pobytu w Szwa.carii pod wpływe m tych wszystkich
konta któw sam zaczął skła n iać się ku
myś l i reformacyjnej, a w stosunku do
sprawy polskiej chciał reformy Koś c i oła
w duchu erazmiańskim, nie zaś luterskJPo powrocie do Polski w 1526 r. Jan Łas
sprawował obowiązki królewskiego
sekretarza, nie przestając uważnie śleaz.
europejskich wydarzeń i debat reformaCI
nych. W służb ie dyplomatycznej pod róż:
wał do Włoch, Austrii, na Węgry i do
Niemiec, gdzie w 1537 r. poznał słynnef<:
humanis tę, najbliżs zego współp ra cown _
Marcina Lutra i autora Konfesji augsburskiej, Filipa Melanchtona, z którym
dyskutował na tematy dogmatyczne.
P onieważ rodzina Łaskich wskutek
zamieszania tzw. aferą węgiersk ą (wa lka
o tron mi ędzy Janem Zapolyą a Ferdyna-dem l) zna lazła s ię w niełasce, a stary
prymas nie żył od 1531 r., Jan Łaski nie
otrzymał żadnego znaczniejszego stanc
ska kościelnego , a więc i związanych
z nim dochodów, a zwłaszcza obiecane;
biskupstwa. Poza probostwem gn i eżn ie
skim, które piastował od 1527 r., przyzr:z
mu archidiakonat poznańs ki, połączon} :
prałaturą w tamtejszej kapitu le (1538)
W 1539 r. wyruszył Łaski w kolej n ą
naukową pasróż na Zachód. Z pozna- we Frankfurcie nad Menem Albertem
zost ał
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humanista i reformator
Hardenbergerem, młodym teologiem,
z którym zawarł przyjaźń , udał się przez
Moguncję do Lowanium, gdzie zetknął się
z środowiskiem braci i sióstr wspólnego
życia, bliskim n iegdyś także Erazmowi.
Tu pojął za żonę córkę lowa ń skiego
tkacza, co oznaczało porzucenie stanu
duchownego i utratę beneficjów kości el
nych. Zagrożony prześladowaniami
religijnymi, u da ł się zrazu jako osoba
prywatna do Emden we Fryzji Wschodniej
(1 540). Wezwany przez um i erająceg o
brata Hieronima, wrócił do Polski i w 1542
r. złożył przed abpem Piotrem Gamratem
przysięgę oczyszczającą, w której
stwierdzał, że nie odstąpił od Kościoła
rzymskokatolickiego i nie przyj ął innej
nauki.
W tym samym roku powrócił do Emden ,
zam ie rzając służyć dziełu reformy Kościo
ła za granicą, dopóki nie będzie dane mu
tego czynić w ojczyźn i e. Sprzyjająca
nurtom reformacyjnym regentka Fryzji
Wschodniej hrabina Anna Oldenburska
powie rzyła mu pod koniec 1542 r. stanowisko superintendenta (efora) Kościoła
wschodniofryzyjskiego. Ł aski podjął si ę
trudnego zadania uporządkowania
organizacji życ i a kościelnego i wkrótce
ood imieniem Johannes a Lasco (Jan
z Łas ku ) zasłynął jako wybitny reformator.
N Emden napisał także pierwsze rozpra::y teologiczne (Epitome doctrinae
acc/esiarum Phrisiae Orientalis... , 1544;
:Jefensio vera ... doctrinae de Christi
:Jomini incamatione, 1545).
Zao strzająca si ę i n i epo myśl n a dla
:..askiego sytuacja polityczno-religijna
.... 'Oniła go w 1548 r. do przyjęcia zapros::enia arcybiskupa Canterbury Tomasza
:-anmera, by wspomógł dzieło reformy
ości ola angl i ka ński ego . Do Anglii przybył
-azem z misją od księcia pruskiego
- o-echta Hohenzollerna, mająca na celu
za ·. ązanie protestanckiej koalicji przeciw: :esarzowi Karolowi V. Tymczasem
~..:;-=.:~spełzły nadzieje Łas ki ego ,
r= ::s:a- e wezwany przez nowego króla
=-;-_'"'~a Aug usta (do którego sła ł
: s.:-=- : :_ c...-yźnie jako reformator
·--"'------= - -- :-. Jrzędu efora Fryzji,
DA=-'. ::::s:ał przez króla
~=-=e-:em zborów
N Londy-

=

::n:..==. :.,

....

~z-;v.·:: ~C.

·

:J.-:sx.

11em Buce·e- - e--, : - S_
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szwajcarskiej. Wskutek epidemii "go rączki
angielskiej" straci ł żo nę i jako wdowiec
z pięciorgiem dzieci ożen ił s i ę powtórnie
w 1553r.
W tym samym roku kres reformatorskiej
działa l noś ci Ł as kiego w Anglii położyła
ś mierć młod ego Edwarda V I i wstąp ien ie
na tron Marii Tudor. Skazany wraz
z innymi cudzoziemcami protestantami
na wygnanie, opuścił Anglię. Znów
zostając tułaczem, un iknął wszakże losu
angielskich zwolenników reformacji
(abp Crnamer został spalony na stosie
w 1556 r.). Z grupą uchodźców i najbl iż
szymi towarzyszami: Janem Utenhovem
i Marcinem Mikroniusem po ciężkiej
przeprawie przez Morze P ółn ocne, nie
znalazłszy azylu w luterańskiej Danii,
os i edlił się ponownie we Fryzji Wschodniej i został na krótko przywrócony na
stanowisko efora. Jego n i eustępliwość
w obliczu nasilających s ię wpływów
luteranizmu i postępująca izolacja,
sp rawi ły jednak, że musiał opuści ć
Emden. Schronienie zna l azł we Frankfurcie nad Menem, gdzie osied l iła się j uż
grupa holendersko-niemieckich uchodź
ców z Anglii, których objął opieką duszpaste rską. Jednak wskutek konfliktu
z luteranami na tle rozumienia sakramentu
Wieczerzy Pańskiej oraz odmowy podpisania Konfesji augsburskiej (1530)
egzulanci wraz z Łaskim zostali wygnani.
W 1556 r. spotkał się Ła s ki we Frankfurcie z Janem Kalwinem, z którym od lat
korespondowa ł, a który zaa probował jego
Purgalio ministrorum, obronę nauki
o Wieczerzy Pańskiej, m aj ącą w intencji
autora wykazać, że nie różni się
w poglądach na ten temat od Konfesji
augsburskiej. Namawiany od dawna przez
rodaków i zachodn ich reformatorów,
Kalwina i Bullingera, do powrotu do Polski,
jeszcze w 1555 r. wysłał do kraju dedykowane Zygmuntowi Augustowi dzieło
Forma ac ratio. Po powrocie do ojczyzny
(grudzień 1556) podczas dwukrotnej
audiencji u króla w 1557 r. w Wilnie nie
uzyskał oficjalnej zgody na działa l ność
reformato rs ką, a jedynie zezwolenie na
prywatne gloszenie Ewangelii, późn iej
pod naciskiem biskupów cofnięte (zakazu
nie egzekwowano) .
Odtąd, korzystając z poparcia mo żno
władztwa kalwińskiego i szlachty małopol
skiej, zabiegał o zjednoczenie ewangelików reformowanych i braci czeskich
z luteranami i utworzenie jednego polskiego Kościola ewangelickiego. Mimo
.vsparcia ze strony takich autorytetów jak
.. a '"l Kalwin i Teodor Beza nie miał jednak
oo;; ądać owoców swych starań. Jednoczes.- e :J'<!cował nad wewnętrzn ą organiza~ą _ec'10ty mało polskiej, nie sprawując
-e. ż.ad'1ego urzędu, i starał s i ę bronić
.e. :xzec ,•;pływami antytrynitarzy (potę -

pienie nauki Franciszka Stankara na
synodzie pińczowskim w 1559 r.). Wszystkie te wysiłki , jak równ ież inne plany,
obejmujące rozwój szkolnictwa różnowier
czego i przekład Biblii z języków oryginalnych (późn i ejsza Biblia brzeska, 1563)
p rzerwała śmierć. Schorowany i wyczerpany, zmarł 8 stycznia 1560 r. w Pińczo
wie i tam został pochowany.
Starania Jana Ł askieg o o zjednoczenie
polskiego obozu protestanckiego zaowocowały dopiero dziesięć lat później na
synodzie w Sandomierzu zawarciem
przez ewangelików reformowanych
(kalwinistów), ewangelików augsburskich
(luteran) i braci czeskich unii zwanej
zgodą sa ndomierską (1570), która mogła
być wzorem dla targanej wojnami religijnymi Europy.
Wkrótce po śmierci pamięć o zasługach
i osobie Jana Łaskiego została przyćmiona
przez inne wydarzenia, lecz Kościoły, które
zawdz ięczały mu kształt ustrojowy
(m.in . Jednota małopolska i litewska)
zachowały pamięć o nim. Renesans
zainteresowania oso bą i dziełem Łaski ego
na Zachodzie nastąp ił w XIX w. Wybitny
teolog holenderski, założyciel uniwersytetu
w Amsterdamie i premier Królestwa
Niderlandów Abraham Kuyper (1837-1920)
zajął się jego dorobkiem teologicznym,
podkreślając jego znaczenie dla Kościoła
holenderskiego oraz stworzenie przezeń
zrębów demokratycznego ustroju synodalno-prezbiterialnego. Opublikował także
dwutomowy zbiór pism Jana Ła skiego
(1866). W wieku XX działal ność Jana
Łaski ego szczególnie w Niemczech i Anglii
stała się przedmiotem badań teologów i
historyków w Europie Zachodniej.
lreniczna, pojednawcza postawa
Łaski e go, który potrafił wznieść się ponad
konfesyjne i narodowe podzi ały, zas ługi
dla organizacji życia kościeln ego i społecznego we Fryzji, Londynie, a także
w Koronie i na Litwie, wreszcie jego
kontakty z najwybitniejszymi humanistami
i działaczami reformacyjnymi oraz
zainteresowania i osi ągnięcia intelektualne
świad czą . że był humanistą i reformatorem w skali europejskiej. 500 lecie urodzin
Jana Łaskiego jest znakomitą okazją,
by przypomnieć losy i dzieło reformatora,
o którym Jan Kalwin pisał do Polaków:
"Macie bardzo uczonego męża, Jana
Łaski ego, którego erudycja, prawość i inne
cnoty są znane nie tylko wam, ale i innym
narodom".
Wi told B ender ("Jednota" nr.B-9/99)
1. Ok.3D ksiąg z rozproszonej biblioteki Rotterdamczyka znajduje się obecnie w zbiorach Jahonnes a Lasco
Biblioth ek w wielkim kościele w Emden: zob.
W. Bender: Jan Łaski znowu na obczyżnie?, . Jednota"
12/96, s 5- 7
2. zob. A.Jobert: Od Lutra do Mohyły. Polska wobec
kryzysuchrześcijaństwa 1517-1648, Warszawa 1994,s.55
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RobertOwen
Religia rozumu
1. Każdy powinien mieć jednakową i całkowitą swobodę
wypowiadania tego, co mu dykt uje sumienie, zarówno
w sprawach religijnych, jak i we wszystkich innych.
2 . Nikt nie ma prawa wpływać na przekonania i wierzenia
swoich bliźnich inaczej, jak tylko w drodze przyjacielskiej,
uczciwej dyskusji.
3. Żadnych przekonań ani też poglądów nie będzie się
poczytywać za winę lub zasługę. nie będzi e się chwalić
ani ganić, nagradzać ani karać.
4. Wszyscy bez różnicy wyznania będą mogli swobodnie
dawać wyraz swoim p rzekonaniom o tej Niepojętej Sile,
któ ra porusza najmniejszym atom em i rządzi wszechświa
tem; będą mogli oddawać cześć tej Sile w każdej formie
i na każdy sposób, jaki jest zgodny z ich sumieniem,
a nie przeszkad za innym.
Niepodobna w to wątpić, że pokolenie, które byłoby
zaprawiane od dzieciństwa do ćwiczenia swoich władz
u mysł owyc h w sposób racjonalny, będzie mieć jed nakowe
poglądy na wszelkie sprawy, związane z poznaniem Prawdy, i że wszystko, co będzie wyraźnie sprzeczne z faktami,
pokolenie to o drzuci jako oczywisty fałsz.
Tymczasem jednak, pośród ludzi, którzy nie byli tak
uprzywilejowani, których od chwili urodzenia nie wychowywano w sposób rozumny, będziemy spotykali siłą rzeczy
najrozmaitsze p og l ądy; a wobec tego całkowita wo l ność
sumienia dla wszystkich ludzi, bez względu na to, jakie
w pojono im wierzenia, to jedyna zasada, na której op rzeć
s i ę n al eży wo bec istot, których przekonania nie na l eżą
przecież do ich woli lub które nie są w stanie uniezależnić
swej woli od uczuć i poglądów, jakie zostały im narzucone.
Postę p uj ąc według tej zasady i ki erując s i ę prag n ieniem,
żeby pogl ądy ludzkości na zagadnienia rel igijne stały się
rozumniejsze, autor niejednokrotnie dawał wyraz przekonaniom, do jakich m usiał dojść w tych sprawach, a które
stanowią to, co można by nazwać religią rozumu. Poniżej
autor p rzedstawia raz jeszcze te swoje p oglądy.
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towany dla niego , a nie przez niego, jak sobie ludzie
dotychczas błędn i e wyobrażali; a wobec tego nie może _
winą ani zasługą człowieka i nie należy mu się za to pochwała ani nagana, kara ani nagroda, ani w tym życi u , ;:..żad nej innej formie bytu, jaka nastąp i późn i ej (... )
Prawo 3: Przez świadomość tej prawdy i jej doniosłych
konsekwencji siłą rzeczy zbudzi się w każdym człowi e ku
nowy, wzn i osły i czysty duch wyrozumiałości d la przekofl2."""
uczuć i postępowania innych ludzi, a także nastrój dobrod w szystkiego. co żyje. skoro całe to tak różnorodne życi e jes
dziełem jednej i tej samej Niepojętej Mocy, która stworzytc.
naturę ludzką i wyposażyła ją w takie a nie inne władze (...
Prawo 4: Jedną z najistotniejszych spraw dla

człowi eka

zdobyć gruntowną wi edzę o tym, jakie warunki rodzą

e:

w

społeczeństwie Zło, a jakie rodzą Dobro, kiedy zaś j ą zdo
dzie, powinien dołożyć wszel kich sta rań, aby usunąć z życ.
wszystko, co rodzi Zło i stwarzać tylko to, co rodzi Dobro

Prawo 5: To bezcenne doświ adczen i e życiowe można
zd obyć jedynie przez wszechstronne szukanie Prawdy i p-=.·

g runtowne, cierpl iwe, wolne od uprzedzeń badanie fakto
jakie nam objawia Natura ( ... )
Prawo 6 : Człowiek nigdy nie zdoła os i ągnąć stanu w zn.:c
i t rwałej szczęśliwości, dopóki nie znajdzie się w takiewarunkach, w których będą mu wpajać od urodzenia pra\ dziwą m iłość bliźniego i szcze rą życzliwość dla wszystkiaistot należących do rodzaju ludzkiego; w których nauczą g :
mówić zawsze i wszędzi e prawdę, i tylko prawdę, i być
dobrym d la wszystkiego, co żyje ( ...)
słej

Prawo 7: Tego rodzaju szlachetnych uczuć i poglądów~
by w żaden sposób o budzić w d uszach przy orgar.
cj i społecznej. opartej na błędnym pojęciu, że każdy sam
dowolnie kształtuje swe uczucia i p rzekonan ia, a wobec te_
ponosi winę i lub ma zasługę, należy go chwalić lub ganic
ka rać lub nagradzać ( ... )
można

Prawo 8: Mając instytucje, zgodne z zasadami rozum neg~
ustroju społecznego, można będzie wpoić wszystkim lud ·
na świecie tę wyższą wiedzę i t e szlachetne skłonności ; tył. :
w wypadkach organicznej choroby może się to nie u dać ( ..
Prawo 9: Pod wpływem tej wiedzy i tych szlachetnych
skłonności, kontemplacja Natury będzie budziła w każdei

Religia rozumu, jej zasady
i jej praktykowanie
Prawo 1: Wszelkie fakty, znane dotychczas człowiekowi ,
swoim istnieniem, że wszystko, co jest, ma swą
przyczynę, bądź zew n ęt rzną, bąd ź też wewnętrzną i że ta
wszystko przenikaj ąca przyczyna ruchu i przem ian we
wszechświecie jest właśnie ową Niepojętą Siłą, którą różne
narody nazywały: Bogiem, jehową, Panem itp. , dotychczas
jednak nie znamy jeszcze faktów, które p ozwoliły by określić ,
czym w gruncie rzeczy jest owa Siła ( ... )
świadczą

Prawo 2: jest to prawo Natury - dla nas oczywistecharakter duchowy i fizyczny wszystl<ich istot żyj ących na
ziemi kształtuje się bez ich udziału; zgodnie z tym prawem
charakter człowieka, tak duchowy jak i fizyczny, jest ukształże

d uszy uczucia tak wzniosł e i czyste wobec tej Niepojętej S
która działa w Naturze i przez Naturę , bezustannie łącząc.
dzieląc i łącząc na nowo elementy wszechświ ata, stwarza,.:
nieskończo ną różnorodność życia, ducha i form o rganicznych, powiadam: uczucia tak wzniosłe i czyste. że nie p~
na wyrazić ich słowami ( ... )
Prawo lO: W religii rozumu praktykowanie i kult pol ega.::
na tym, żeby do najdalszych granic naszych możl i v.~
przyczynić si ę do dobrobytu i szczęścia każdego człowie "'
bez względu na jego pochodzenie społeczne, wyznanie.
płeć, przynależność partyjną, narodowość czy rasę; i pole-g
będzie na tych n iewysłowionych uczuciach czci i zachwy:-_
bu dzących się w każdym, kto od urodzenia m i ał w swoir:
otoczeniu tylko to, co najlepsze i najwyższe i dzięk i temL
wyrósł na człowieka inteligentnego i szczęśliwego ( ... )
będą
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Powszechna racjonalna konstytucja
.;'..::ąa :o:....:mny będ zie wiedział, że na to, aby rodzaj
L~ osiągnął szczęście,

konieczne

są następ ujące

·.arunki:
l . Mieć od urodzenia zdrowy organizm i posiąść g runtowną wiedzę o jego organach, władzach, skłonnościach

i cechach.
2 . Móc otrzymywać do woli wszystko, co jest potrzebne
d la utrzymania organizmu w jak najlepszym stanie zdrowia, a ponadto znać najlepsze sposoby produkowania tych
potrzebnych rzeczy i podziału ich tak, aby wszyscy z nich
korzystali.
3. Mieć od urodzenia taką opiekę , która potrafi jak
najlepiej dbać o rozwój wrodzonych władz dziecka,
fizycznych, umysłowych, moral nych i życiowych,
a także umieć innych ludzi w podobny sposób wychować.

4. Mieć taką wiedzę, środki i skłonności, które pozwalają
człowiekowi przyczyniać się bezustannie do szczęścia

wszystkich bliźnich bez wyjątku.
5. Mieć zamiłowanie i możl iwości do ustawicznego
pomnażan i a zasobu swej wiedzy.
6. Mieć możność obcowania z najlepszymi ludźmi,
ale zwłaszcza mieć możność korzystania do woli z towarzystwa tych, których najbardziej szanujemy i kochamy.
1. Rozporządzać środkami potrzebnymi na to, by móc
;xxlróżować do woli i z przyjemnością.

8 . Korzystać z

całkow itej

swobody wypowiadania swoich

myśli we w szystkich dziedzinach .

9 . Korzystać z najdalej idącej swobody działania, dopóki
to nie koliduje z dobrem społeczeństwa.
10. Mieć charakter urobiony przez wychowanie w ten
sposób, aby nasze spoj rzenie, słowa i czyny wyrażały
na każdym kroku samą tylko prawdę; być rzeczywiście
wyrozum i ałym wobec uczuć, myśli i postępowan ia każde
go człow i eka; i mieć w sercu szczerą życzliwość dla
każdego przedstawiciela rodzaju ludzkiego.
11. Być wolnym od przesądów, od lęku przed siłami
nadprzyrodzonymi i nie bać się śmierci.
12. Być członkiem społeczeństwa zamożnego. dobrze
zorganizowanego i dobrze rządzonego , którego p rawa,
instytucje i wszystkie urządzenia są zharmonizowane
z prawami natury ludzkiej, i wiedzieć, w jaki sposób
można połączyć w praktyce wszystkie dane, potrzebne dla
stworzenia takiego społeczeństwa.
Oba fragmenty pochodzą z .,Rewolucji w umysliłch J w postę
Owena w tłumaczeniu. M. Przyborowskiej.

powiłn/u iudzkoścr Roberta

R~bert

Owen (1771-1858), angielski socjalista utopijny, pisarz,
kontestator, pionier ruchu spółdzielczego,
zwolenntk filozofii Oświecienia oraz wolnej, niedogmatycznej
religijności zgodnej z rozumem
dzJałacz społeczny i
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Tołstoj

"Z dzienników..."

W wyniku przemyśle1'i Lwa Tołstoja (1828-1910), które znalazły
wyraz w jego Spowiedzi (1881-1882) oraz szeregu traktatów takich
jak: Krytyka teologii dogmatycznej (1882), Na czym polega moja
wiara? (1884) i Królestwo Boże jest weM1qllZ nas (1893), pows tała
doktryna religijna nazwana tełstoizmem (tołstows two). Zdobyła
ona niezwykłą popularność w szeregach inteligencji, zwłaszcza
narodnickiej 1, a później znalazła także drogę do rzesz chłopskich
oraz rozprzestrzenił się poza granice Rosji. Jej istotę określa
współistnienie sprzecznych elementów, jakimi są z jednej strony
cechujący sposób myślenia Tołstoja racjonalizm, a drugiej zaś
właściwe mu od czasu przełomu duchowego specyficzne religijnoetyczne spojrzenie na św iat.
Treścią istotną tołstojowskiej religii jest, poza wiarą w bezosobowego Boga (wyrażające się w codziennej modlitwie obcowanie
z nim p isarza nasuwa pewną analogię do daimonion - głosu
wewnętrznego Sokratesa) oraz niektórymi elementarni przejętymi
z buddyzmu pod wpływem lektury Schopenhauera, nauka etyczna
oparta na Ewangelii, a przede wszystkim "błogosławieństwach"
zawartych w "Kazaniu na górze" (Mateusz 5). Jej opartą na znanym
tekście ewangelicznym ("A ja powiadam wam: Nie stawiajcie oporu
złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu
jeszcze drugi" Mt 5, 39) gdzie naczelną zasadą jest niesprzeciwianie
się złu przemocą.

Odrzuca natomiast Tołstoj w religii chrześcijańskiej wszystko, co
nie da u zasadnić rozumowo, więc w iarę w objawienie, w cuda
(a zatem i w zmartwychwstanie Jezusa), w sakramenty, w indywidualną nieśmiertelność duszy, w cały zespół twierdzeń, który
nazywa stroną "metafizyczną" religii, przypisując ich genezę obcej,
jego zdaniem, Chrystusowi nauce głoszonej przez św. Pawła.
Oficjalnemu kościelnemu chrześc ijaństwu zarzuca Tołstoj,
że wskutek przesunięcia punktu ciężkości w religii na wyłącznie
metafizyczną część doktryny, co nastąpiło w okresie soborów
powszechnych, wyzbyło się ono tego, co stanowiło w pierwotnym
chrześcijaństwi e jego rdzeń - nauki etycznej. Kościół, jak wykazuje
Tołstoj w Krytyce teologii dogmatycznej, nie tylko wypaczył
i zaniedbał naukę etyczną, ale i dążył do przekształcenia religii
w apo logię zła społecznego. W szeregu wystąpień ilustruje
to twierdzenie na konkretnym przykładzie Kościoła prawos ławnego
w Rosji, demaskując jego stanowisko wobec problemów społecz
nych, ekonomicznych i moralnych.
Cechujące w tym okresie myśl Tołs toja połączenie radykalnej etyki
i moralności z intelektualizmem (także pod tym względem nasuwa
się analogia do Sokratesa) doprowadziła go poprzez zasadę
niesprzeciwiania się złu przemocą do teorii anarchizmu etycznego
głoszącej zasadę, że wszelka władza przez to samo, że jest oparta na
przemocy, jest złem, a zatem do negacji państwa ze wszystkimi jego
atrybutami, ustawami i instytucjami, przede wszystkim zaś
sądown ictwem i wojskiem. Dla konsekwentnych adeptów tełs to
izmu wypływał stąd nakaz odmowy słUŻby wojskowej, niepłacenie
podatków i niewykonywania po leceń władzy państwowej. Uprawiana przez Tołstoja niesprzeciwania się złu przemocąprzybiera w ten
sposób chara kter nie tylko antykościelny, ale i antypaństwowy.
Występuje tu nauka i praktyka charakterystyczna dla społecznych
i etycznych poglądów Tołstoja: odrzucając wszelką przemoc
wywieraną przez państwo, występuje on równocześnie z tezą,
że jedynym środkie m zniszczenia zła może być niesprzedwarne się
złu przemocą, czyli ca łkowita rezygnacja z przemocy jako sposobu
walki ze złem.
się

1. narodnictwo - rosyjski ruch demokratyczny lat siedemdzies ią tych
i osiemdziesiątych XIX wieku łączący idee demokratyzmu z socjalizmem
oraz krytyką burżuazji. Po zabójstwie Aleksandra II (1881) wśród części
narodników popularne stały się idee tołstojowskie.
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1852: Sumienie jest naszym najlepszym i najpewniejs::przewodnikiem, ale gdzie są cechy odróżniające ten :::
od innych głosów? ... Głos próżności przemawia ró\>\':"'
silnie. Przykład - nie pomszczona zniewaga. Człowie
którego celem jest własne szczęście, to człowiek zły; którego celem jest opinia innych ludzi, to człowiek sŁ:.
ten, którego celem jest szczęście bliźnich, to człowiek.
dobry; ten, którego celem jest Bóg - to człowiek wie)J_
Ale czyż ten, którego celem jest Bóg, znajduje w tym
szczęście? Jakie to głupie! A zdawało się, że myśli by~
tak piękne. Wierzę w dobro i kocham je, ale co mi nawskazuje, nie wiem. Może brak osobistej korzyści je-s<~
cechą dobrą. Ale ja kocham dobro, ponieważ jest prz: jemne, więc pożyteczne. To, co jest dla mnie pożytecL""
przydaje się na coś i dobre jest tylko dlatego, że mnie
odpowiada. To jest właśnie cechą wyróżniającą głos
sumienia spośród innych głosów. A czyż ta subtelna
różnica- że to, co dobre i pożyteczne (a co zrobię
z przyjemnym), posiada cechę prawdy -jasność? Nie
Lepiej czynić dobrze nie wiedząc, skąd się wie o tym
czym jest dobro, i nie myśleć o nim. Mimo woli powiemy, że największą mądrością jest wiedzieć, że jej nie :Złe jest dla mnie to, co jest złe dla innych. Dobre jest a.
mnie to, co jest dobre dla innych. Oto, co zawsze mó
sumienie. Chęć czy działanie? Sumienie wyrzuca mi
uczynki spełnione w dobrym zamiarze, lecz mające skutki. Celem życia jest dobro. Uczucie to właściwe es
naszej duszy. Środkiem prowadzącym do dobrego ~-.:=
jest znajomość dobra i zła. Ale czy to wystarcza na ca:._
życie? I jeśli całe życie poświęcić na to, czyż nie będn
my się mylić i mimo woli czynić źle? Będziemy dob ,_
wtedy, kiedy wszystkie siły będą stale skierowane do
tego celu. Można czynić dobrze nie mając pełnej w iec..
o tym, czym jest dobro i zło. Ale jaki jest najbliższy ce.
Poznanie czy działanie? Czy brak zła jest dobrem?
Skłonności i los wskazują drogę, którą powinniśmy
obrać, ale powinniśmy zawsze pracować w dobrym c.o
Czyżby wszelka rozrywka, przyjemność nie przynosz...
pożytku była złem? Sumienie mi ich nie wyrzuca; na
odwrót, pochwala. To nie jest głos sumienia. Sumieru~
wcześniej czy później wyrzuca każdą chwilę spędzor.
bez pożytku (choć nawet bez szkody). Rozmaitość pr.:.
jest przyjemnością .
1889: Czynić dobro ludziom? Jakie dobro? Dobro jec _
- miłość. Wiem z własnego doświadczenia i dlatego ,
tego jednego pragnę dla ludzi, tylko po to pracuję. Ż·
tym nie po omacku, ostrożnie, lecz śmiało - to znacz:zapomnieć, żeś Rosjanin, żeś pan, żeś chłop, żeś żona
ojciec itp., a pamiętać tylko o jednym: masz przed so.:żywego człowieka, póki żyjesz, możesz uczynić to, c_
tobie i jemu szczęście i będzie wypełnieniem woli Bo_
tego, który posłał cię na ziemię; możesz związać się z nim miłością.
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1893: Są dwa sposoby poznawania świata zewnętrz
nego: jeden najbardziej pospolity i nieuchronny poznawanie pięcioma zmysłami. Z tego sposobu
poznania nie powstałby w nas ten świat, który znamy, lecz byłby chaos dający nam rozmaite wrażenia.
Dru gi sposób polega na poznawaniu siebie przez
m iło ś ć do siebie, a potem na poznawaniu przez
miłość do innych; na przenoszeniu się myślą n a

.::....-:.:.g:ego człow ieka, w zwierzę, roślinę, nawet
~...:eń. Ty m sposobem poznaje się od wewną trz
• "'=:a!:-....:je cały świat tak, jak my go znamy. Ten
:- es: :ym, co nazywają talentem poetyckim:
~e :::t.:.łość i jak gdyby przywrócenie zakłó~ ---s,:i :::tiędzy istotami. Wychodzimy
---=z,.....,_~- w dr ugiego. I można wejść
~~~ :::o - zj ednoczyć się z Bogiem,

1894: Dobrobyt materialny zdobywa się tylko z
uszczerbkiem dla innych. Dobrobyt duchowy - zawsze
poprzez dobro innych.
1895: Życie prawdziwe polega na posuwaniu się naprzód, na
samodoskonaleniu i doskonaleniu życia świata poprzez doskonalenie innych ludzi. Wszystko, co nie prowadzi do tego, nie jest
życiem, a tym bardziej [nie jest nim] to, co stoi na przeszkodzie.

1895: Naturalny bieg życia jest taki: najpierw człowiek
jako dziecko, młodzieniec - tylko działa; potem, działając,
myląc się, zdobywając doświadczenie- poznaje, a dopiero
później, kiedy poznał najważniejs ze z tego, co człowiek
może poznać, poznał, co to jest dobro - zaczyna to dobro
kochać: działać, poznawać i kochać. Dalsze życie (także
i nasze teraźniejsze życie, będące dalszym ciągiem poprzedniego) jest najprzód działalnością w imię tego, co się
kocha, potem, poznawaniem tego, co nowe i godne
miłości, i wreszcie miłością do tego, co nowe, godne
miłości. W tym jest kołowrót całego życia.
1898: Człowiek poddaje się złudzeniu egozimu, żyje dla
siebie i cierpi. Wystarczy, aby zaczął żyć dla innych a następuje ulga w cierpieniu i powstaje największe
dobro świata: miłość ludzi.

Lew Tolstoj
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ZAPRASZAMY
Członków Kościoła unitariań

Zbór w Ubfinku,
w roku 1630.

Jetący

kolo Wiostawa

między

Opatowem a Sandomierzem. Wybudowany

został

Sandor Kanyadi

Lekcja historii

skiego z Warszawy i z całej
Polski oraz wszystkich, którym
bliska j est religia bezdogmatyczna, wolna, wyrastająca
z doświadczeń tolerancji ,
racj onalizmu , humanizm u
i swobodnego poszukiwani a
prawdy
zaprasza my na niedzie lne
nabożeństwa warszawskiej Kongregacji Un itarian i Uniwersalistów im . Braci Polskich, które
odbywają się - jak zwykle - w
kościele ewangelicko-reformowanym (Warszawa al. Solidarności
74, bliżej placu Bankowego)
w każdą pierwszą niedziel ę
miesiąca o godz. 12.30.
Po nabożeństwie zapraszamy na
agapę- dyskusyjne spotkanie przy
herbacie.

próbowa łem tłumaczyć
historię

kamieniom

milczały

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

próbowa łem drzewom
kiwały głowami
próbo wa łem

http://friko4.onet.pl/bb/un ijan

ogrodom

uśm iechały się łagodnie

historia powiedziały składa się
z czterech pór roku
wiosny lata
jesieni i zimy
teraz będzie zima
przełożyła Anna Górecka (Literatura na Świecie nr 9/1998)

Z
po

głębokim

długiej

smutkiem zawiadamiamy, że
dnia S listopada 1999 roku
i ciężkiej chorobie zmarł w wieku 72 lat
prof. JOHN GODBEY

emerytowany profesor teologii i historii Kośc i oła
Seminarium Teologicznego Meadville-Lombard w Chicago
oraz Wydział u Teologicznego Uniwersytetu w Chicago (USA),
doktor h.c. Instytutu Teologii Prostestanckiej w Kolosvar (Cluj).
Autor prac naukowych z zakresu historii i rozwoj u unitarianizmu w Polsce i w Siedmiogrodzi
oraz studiów dotyczących teologii i doktryny religinnej wielkiego reformatora Fausta Socyna m.in.:
"A study o f F.Socinus De }esu Chrlsto Servatonf', "F.Socinus on J ustification".
Prof.John Godbey z nał język polski i wielokrotnie wizytował nasz kraj, gd zie mial wielu
dobrych Przyjació ł. Był znanym i serdecznym Przyjacielem polskich unitarian i Polski,
znawcą histori i polskiego Kościota unitariai'tskiego i jej popularyzatorem zagranicą .
Nabożeństwo upamię tniające życie i pracę prof_Johna Godbey
odbyło się dnia U listopada 1999 roku w First Unitarian Society (Chicago, USA).
Wiedzlai w co wlerzyl.
Składamy mu hołd i podzi ękowanie za }ego pracę
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