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Unitarianie -

Kim jesteśmy? 
Pierwszym wątkiem unitarianizmu jest 

h u m a n i z m. Akcentuje on wiarę 

w możliwości człowieka i przekonanie 
o konieczności stałego polepszania nasze
go świata. Jeśli rozum jest darem bożym, 

to nie wolno go ograniczać. Humanizm po
lega na pełnym uznaniu praw człowieka -
zarówno politycznych i religijnych, jak i mo
ralnych. Humanizm podkreśla wagę tego, 
co naturalne i odwieczne. 

Drugim wątkiem jest c h r z e ś c i ja ń
s t w o. Chociaż pierwsi unitarianie trakto
wali siebie jako nieodłącznych członków ro
dziny chrześcijańskiej, j ednak 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 $więtym i w osobie Jezusa; 

- podkreślenie szczególnej roli Jezusa ; 
- wiara w zbawienie po śmierci jako cel 

życia człowieka na ziemi. 
Dla trzeciego wątku w unitarianizmie trud

no znaleźć jednoznaczne określenie. Na
zwę go wątkiem u n i w e r s a f i s ty c z
n y m. Za istotną cechę tego uniwersali
zmu uważam, że jest on religią naturalną, 
która szuka wspólnej prawdy w różnorakich 
przejawach wiary. Ten uniwersalizm jest 
międzynarodowy. Pojmuje filozofię i teolo
gię jako coś metaforycznego, nie dosłow
nego. Często ma charakter mistyczny, po
szukuje raczej przejawów ducha niż drobia
zgowo ustalonych zasad wiary. 

Te trzy wątki są ze sobą splecione, od
działują na siebie, żaden z nich nie istnieje 
oddzielnie. Konsekwencją spotkania i prze
nikania się h u ma n i z m u i chrześcijań
s t w a jest przekonanie, że Bóg przestaje 
istnieć poza nami a jest w nas, tym samym 
uświęca to, co ludzkie. Jezusa nie postrzega
my jako kosmicznego zbawiciela ludzkości, lecz 
jako dany nam wspaniały przykład, wzór po
stępowania. Nasz rozum i nasze doświadcze
nie wskazują nam czym jest wiara chrześci
jańska. Ponieważ człowiek jest istotą boską, 
więc i to, co świeckie staje się uświęcone. 

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. Powstaj e religia bez kon
kretnych objawień. Ludzkość jest postrze
gana 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, ponieważ jest ona również zjawi
skiem 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 e k u m e n i z m. Chrze
ścijanin powinien mówić: " Taka jest moja 
tradycja, ale akceptuję również inne trady
cje, przekonania innych ludzi". W tym miej
scu spotkać się mogą np. mistycy - chrze
ścijanie i buddyści. Ziemia jest święta, 

bo Bóg na niej mieszka. 
Czynimy słusznie podkreślając znacze

nie wolności sumienia. Ale wolność sumie
nia nie oznacza chaosu i agresji. Wolność 
sumienia musi być zdyscyplinowana. Przy
należność do jakiejkolwiek wspólnoty wy
maga przyjęcia samodyscypliny. Naszym 
celem powinno być nieskrępowane,ale 

odpowiedzialne poszukiwanie prawdy. 
Wszyscy pragniemy kochać i być kocha

nymi. 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 dzie a 
- wszyscy jesteśmy ludźmi. Wiem; 
że jesteśmy ograniczeni - stoimy wobe-: 
wieczności i nieskończoności. Wier
o ograniczeniach czasu, choć staramy s 
sięgnąć poza jego granice. Wier
że mamy wady i często się potykarr 
Ale doświadczamy także chwil wzniosł;-
i świętych. Nasze ludzkie pragnienia t. :
rzą naszą wiarę. Wyzwanie, które jest stE

le przed nami umacnia nas w naszej • -=
rze. Każe się jednak również wsiuch ::c 
w wiarę innych. 

Dr David Usher, . Wolna Myśl Religijna ·. r:• • 
wiosna 1998 



• • z zyc1.a Kościola 
nitariańskiego 

e - ::: rocznica powołania Kongregacji 
l.nitariańskiej w Pradze, obchodzona 
... ·oczyście wiosną 2000 r., zbiegła się 
z ostateczną decyzją Sądu Konstytucyjne
go Republiki Czeskiej o zwrocie 
Czeskim Unitarianom ich historycznej 
s1edziby w budynku przy ui.Karlovej 8 
" Pradze. Przewodnicząca czeskich 
Jn1tarian lvanka Kocmanova otrzymała 
z :ego powodu gratulacje od unitarian 
z różnych stron świata, w tym także 
z Polski. 

e Kościół Unitariański w Danii obcho
dził uroczystości 1 DO-lecia zorganizowa
nego działania. Centralne uroczystości 
nabożeństwa odbyły się w pięknym 

kościele unitariańskim w Kopenhadze 
w dniach 20-21 maja 2000 r. Jesienią 
br. Kościół organizuje Międzynarodową 
Konferencję religijną na temat: "Czy my 
potrzebujemy Boga - czy Bóg potrzebuje 
nas?". Uczestnicy debaty z różnych 
Kościołów oraz odmiennych tradycji 
religijnych i teologicznych zaprezentują 
swoje stanowiska i opinie. 

e Stowarzyszenie Europejskich 
Unitarian i Uniwersalistów (EUU) 
powołało nową wspólnotę unitariańską we 
Frankfurcie nad Menem (Niemcy}. 
Zorganizowane przez EUU wiosenne 
rekolekcje odbyły się w kwietniu 
br. w Holandii w Centrum Konferencyjnym 
Rolduc w okolicach Maastricht i Aachen. 
Tematyka rekolekcji koncentrowała się 
wokół mitów w "Nowym Mi llen ium". 
Głównym mówcą i wykładowcą była 
Rebecca Armstrong, założycielka Towa
rzystwa im.Josepha Campbell'a. 

e Niemieccy Unitarianie nawiązali 
bliskie kontakty z unitarianami w Sied
miogrodzie, organizując następnie 

niezbędną pomoc materialną dla człon
ków tamtejszych kongregacji. W czasie 
kolejnego Zgromadzenia Krajowego 
Niemieckich Unitarian w czerwcu 2001 
roku planowane jest zorganizowanie 
równoległego międzynarodowego 

zgromadzenia młodych unitarian Europy. 
(Deutsche Unitarier: www.unitarier.de} 

e Kościół Unitariański w Rumunii 
(Węgierscy Unitarianie w Siedmiogro
dzie} oraz Światowa Rada Unitarian 
i Uniwersalistów (ICUU) byl i współorga
,., zatorami Konferencji Szkoleniowej 
d a derów unitariańskich. Konferencja 
oco1ła s1ę w maju br. w Unitariańskim 

Se...., narium Teologicznym w Cluj 

(Koloszvar, Siedmiogród, Rumunia} . 
Uczestniczyło w niej dwóch reprezentan
tów Kościoła Unitariańskiego w Polsce. 
Obszerniej piszemy o tym na str. 15. 

e W sierpniu br. unitarianie z Siedmio
grodu gościli w miejscowości llieni 
(w okol icach Brasov, Rumunia} 
Zgromadzenie Europejskich Unitarian 
i Uniwersalistów. W zgromadzeniu 
wzięło udział pięcioro unitarian z Polski. 
Ich relację zamieścimy w następnym 
numerze WMR. 

e W kwietniu br. odbyło się 73 zgroma
dzenie Unitarian brytyjskich i Wolnych 
(liberalnych) Chrześcijan. W spotkaniu, 
które miało miejsce w Imperial College 
w Uniwersytecie Londyńskim wzięło udział 
400 uczestników. Tematem wiodącym 
były "wartości ludzkie w erze genetyki". 

e Kongregacja Unitarian Wolnego 
Ducha powstała w Trójmieście. Zrzesza 
unitarian, uniwersalistów, humanistów, 
agnostyków i wolnomyślicieli religijnych 
z terenu Gdańska, Sopotu i okolic. 
Na zebraniu założycielskim , które odbyło 
się w czerwcu 2000 r. w Sopocie, do 
Rady Kongregacji wybrani zostali: 
Antoni Kozłowski (przewodniczący, 
jednocześnie pastor kongregacji}, 
Krzysztof Gałiński (sekretarz} oraz 
Janusz Wałuszko (skarbnik}. 
Adres korespondencyjny: Kongregacja 
Unitarian w Trójmieście, 81-815, Sopot, 
uł.Kraszewskiego 37/34. 
Tel. O 58 551 86 76. 

e Ks. dr Richard Boeke, sekretarz 
Światowej Rady Unitarian i Uniwersali
stów (ICUU) oraz przewodniczący 
Światowego Kongresu Religii (WCF) 
w dniach 14-25 września 2000 r. na 
zaproszenie RN Kościoła Unitariańskiego 
przybędzie z wizytą do Polski. Ks. dr 
Richard Boeke odwiedzi ośrodki unita
riańskie (kongregacje i wspólnoty) 
w naszym kraju spotykając się z wyznaw
cami unitarianizmu oraz z Radą Naczelną 
Kościoła. W programie wizyty przewidzia
no spotkania ekumeniczne i rozmowy 
międzywyznaniowe. Ks. dr Richard 
Boeke spotka się również z przedstawi
cielami środowisk naukowych oraz 
reprezentantami środowisk humanistycz
nych i agnostycznych . 
Obok przedstawiamy krótki życiorys 
ks dr. Richarda Boeke. 

Dokończenie na stronie 11 

Richard Boeke urodził się w Atlancie 
(Georgia, USA). Jest absolwentem 
Stanowego Uniwersytetu lowa i Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Yale. W 1955 
roku rozpoczął służbę kapelana w amery
kańskich Powietrznych Silach Zbrojnych 
(U.S. Air Force}. Doświadczenia wyniesio
ne ze służby kapelana amerykańskiego 
lotnictwa, niebezpieczeństwo wybuchu 
światowego konfliktu atomowego w latach 
sześćdziesiątych i zagłady ludzkości 

skłoniły go do poświęcenia się pracy na 
rzecz budowania pokoju, tolerancji 
i wolności sumienia. 
Po odbyciu studiów podyplomowych 

w Centrum Religii Świata na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Harwarda 
i zakończeniu służby kapelana w US Air 
Force, od 1959 roku pracowal jako duchow
ny unitariański w Newadzie i Kalifornii 
(wygłaszał kazania w Squaw Valley 
podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
(1960)). W Berkeley (Kalifornia, USA) był 

Dr R. Boeke z żoną 

pastorem 
unitariańskim 

przez dwa
dzieścia 

jeden lat, 
a także 
w Nowym 
Jorku, gdzie 
był duchow
nym w czasie 
trwania 
Wystawy 
Światowej 
w latach 
1964-1965. 
Przez cały 

czas działał 
społecznie na rzecz dialogu i porozumienia 
międzywyznaniowego, za co otrzymał 
wiele nagród i wyróżnień. Latem 1962 roku 
odwiedził kongregacje unitariańskie 
i uniwersalistyczne w Kenii, Indiach, na 
Filipinach i Japonii. W 1968 roku ks. dr 
Richard Boeke wybrany został delegatem na 
konwencję Partii Demokratycznej. Występo
wal zdecydowanie za jak najszybszym 
zakończeniem interwencji i przeciw obecno
ści wojsk amerykańskich w Wietnamie. 
Od 1968 do 1973 roku pracowal jako 

pastor unitariański na Florydzie. Był i jest 
nadal jednym z najaktywniejszych i najstar
szych członków Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Wolności Religijnej (IARF). 
Tytuł doktora teologii otrzymał w 1982 
roku. 
W 1995 roku przeprowadził się do Anglii, 

gdzie obecnie pracuje jako pastor 
w koście le unitariańskim w Sevenoaks. 
Piastuje też stanowisko sekretarza Świato
wej Rady Unitarian i Uniwersalistów (ICUU . 
Ks. dr Richard Boeke jest żonaty od '965 

roku. 
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POTRZEBUJ EMV 
Z DON CUPITT,EM, ANGLIKANIKIM DUCHOWNYM, FILOZOFEM l TEOLOGIEM 

ROZMAWIA ANDRZEJ ł.ODY~JKI 

Andrzej Łodyński: Uchodzi pan za 
jednego z czołowych przedstawi
cieli ateistycznego duchowień
stwa. Nie wierzy pan w Boga? 

Don Cupitt: Prawdę mówiąc, prze
stałem rozumieć, co by to mogło 
znaczyć. W ciągu ostatnich dwustu 
lat pojęcie Boga tak się rozmyło, że 

trudno powiedzieć, co się za nim 
kryje. Nie znam żadnego współcze
snego filozofa ani nawet teologa, 
który posługując się dzisiejszym, 

Foto: Krzysztof Tusiewicz 

zrozumiałym dla ludzi językiem , 

potrafiłby podać klarowne określenie 
tego pojęcia. Owszem, można 
wierzyć w Boga, tak jak wierzy się 
w jakiś ideał, będąc jednocześnie 

przekonanym, że nie został on 
nigdzie zrealizowany. Samo sformuło
wanie "wiara w Boga" należy jednak 
do świata , który przemija na naszych 
oczach. Dlatego sądzę, że religia 
wymaga gruntownej reinterpretacji. 
Sam mówię czasem o Bogu, a nawet 
modlę się do Boga, ale jednocześnie 

przyznaję, że kiedy 
rozpatrujemy problem 
wiary na płaszczyżnie 
intelektualnej, to 
pojęcie Boga traci 
jakikolwiek uchwytny 
sens. 

No to do jakiego 
Boga pan się 
modli? 

Do Boga, który jest 
wytworem poetyckiej 
wyobraźni, uciele
śnieniem ludzkich 
aspiracji, symboliczną 

formą ogn iskującą 

nasze uczucia 
kosmicznej miłości 
i wdzięczności ... 

.. .inaczej mówiąc, 
do Boga, który de 
facto nie istnieje. 
Stracił pan wiarę. 

Ba, to nie takie 
proste. Rzecz w tym, 
że kościoły głoszą 

światopogląd, który 
mógł być do przyjęcia 
jeszcze w wieku XV 
czy XVI, ale nie dziś. 
Istnieje ogromna 
przepaść pom iędzy 

sposobem myślenia 
i językiem wbudowa
nym w naszą liturgię 

i sakramenty 
a współczesnym 

św i atem . 

Moim zdaniem, tradycyjna idea 
wiary musi nastręczać problemy nie 
tylko filozofom, ale także każdemu 
wykształconemu człowiekowi. Prze
staliśmy na przykład na co dzień 
posługiwać się pojęciami nieba i ziemi 
w ich dawnym znaczeniu. Nie opisu
jemy przecież na serio rzeczywistości 
w kategoriach niebiańskich "wyżyn" 

i ziemskiego "padołu". Kontrast 
pomiędzy światem duchowym, który 
usytuowany jest "gdzieś wyżej" 

i podporządkowanym mu światem 
spraw doczesnych nie odgrywa w 
naszym życiu takiej roli jak dawniej. 
Gdyby wiara miała zakładać to 
rozróżnienie, to byłaby nie do przyję
cia nie tylko dla mnie, ale dla każdego 
współczesnego człowieka. 

Mówiąc "my" ma pan na myśl i 
stosunkowo wąskie elity intelektu
alne, a nie miliony wierzących na 
całym świecie. 

Ależ proszę pana, od czasów, 
w których żył pański rodak Kopernik, 
minęło pięćset lat. Miejsce nieba 
zajęło pojęcie przestrzeni kosmicznej. 
Rewolucja naukowa XVII wieku 
sprawiła, że cały wszechświat opisu
jemy teraz na podstawie tych samych 
praw przyrody. Pogląd , że świat 

ziemski miałby się rządzić innymi 
prawami niż niebiosa, jest nie do 
utrzymania. Jeśli nie wszyscy to 
jeszcze zaakceptowali, to prędzej czy 
później będą musieli to zrobić. 

Wielu teologów zgodziłoby się, 

że nie da się obronić dosłownego 
sensu pojęć religijnych. Ale wiara 
może opierać się na metaforach, 
analogiach i symbolach. Czyż nie 
powiedziano nam, że "teraz 
widzimy jakby w zwierciadle, 
niejasno"? 

Zgadzam się z tym, że pojęcia 
religijne należy traktować jako meta~ 
i symbole, które pomagają nam żyć. 

Myślę jednak, że musimy porzucić 
przekonanie, iż mogą nam one prze.::
zać jakieś informacje o innej, pozaS' ~ 
towej rzeczywistości. Nie mogą. 
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NOWEJ RELIGII 
Co pana zatem skłoniło do tego, 

żeby zostać duchownym? 

Temperament. Myślę , że mam 
religijny temperament. Od bardzo 
dawna jednak przeżywałem konflikt 
pomiędzy - mówiąc umownie -
Platonem i Darwinem. Jest to zderze
nie dwóch krańcowo odmiennycr 
s:>Osobó .. • .• ·:dzenia świata. \', ;:,e~

s:e-7,- e ::) a;o"'s eJ o'łSZ)S- O 
: -: = .. :a ~z-c oc gó-.. c~ :o_ 
:.= ~=;.c _. =- -c':::-_ • :e"'Soe·~-

: ... c: ·.a_ za-: osm. a :e- - :en 
ert.:~e - ... ~a oc -oce"' u. S.•11at 

ewoluuje luo raZ'.'. Ja SJę od dołu ku 
górze. Przez całe życie zmagałem się 
z konfliktem między Platonem 
i Darwinem. Pozostaję człowiekiem 

religijnym i - choć nie bez trudności -
praktykującym chrześcijaninem. 

Myślę jednak, że musimy gruntownie 
zreformować religię. 

Darwin pokonał Platona? 

Tak, myślę , że nie wskrzesimy już 
Platona. Oczywiście bardzo trudno 
jest uwolnić się bez reszty od platoń

skiej wizji, która zdominowała całą 
historię zachodniej cywilizacji. Stop
niowe uwalnianie się od wpływów 
Platona zajęło nam wieki. Ale na 
dłuższą metę Darwin musi zatryumfo
wać. Naturalistyczna, oparta na 
nauce wizja świata po prostu bierze 
górę . W końcu wszystkie technologie, 
z jakich korzystamy na co dzień, 
zakładają porządek empirycznych 
faktów. Które wyjaśniamy w katego
riach naukowych . W sferze faktów 
nie ma żadnych odnośników do 
platońskiego świata idei. 

Twierdzi pan, że nauka okazała 

s ię prawdziwa, a religia fałszywa? 

Nie, moja argumentacja odwołuje 
się raczej do filozofii języka niż do 
pojęcia prawdy.fF'rawda absolutna, 
istniejąca niezmiennie gdzieś poza 
nami nie jest osiągalna ani na gruncie 
religii , ani w nauce. Czas najwyższy, 

abyśmy zdali sobie sprawę, że całe 

nasze myślenie i próby poznania 
świata nie mogą wykroczyć poza 
horyzont języka. To my sami jesteśmy 

autorami tych wszyst
kich opowieści. 
Język. ,., któi)'IT' je 
formułu jer",. noc ~a 
cia_głej e '.0 uq. o.•. e 
po,ęoa •. ru·era .. ą 
s~re - c ::c · ec .. ;s 
c · -esl<ro -ca~e
~~- ::;a S" .,ac ::>rZ'1 -

-:x:::c- , ::r posrrzega-
-e ,es: o:>ecP;e jako 
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....,ó,viąc, jesteśmy 

1'\ulturowo zaprogra
mowani poprzez 
tradycję, w której 
wzrastaliśmy. 

Jeśli odrzuca pan 
pojęcie prawdy, to 
dlaczego mamy 
panu wierzyć? 
Przecież pańska 

interpretacja religii 
jest również tylko 
rodzajem gry języ
kowej. 

Znam ten zarzut, 
często się z nim 
spotykam, ale nie 
sądzę , aby podważał 
on moje stanowisko. 
Każdy pisarz, artysta 
czy myślicie l rzuca 
wyzwanie i bierze na 
siebie ryzyko, że jego 
wizja może zostać 
odrzucona. Nie 
twierdzę, że moje 
poglądy są wyrazem 
jakiejś ostatecznej prawdy. Ja też 
ryzykuję. Być może jednak to, co 
mam do powiedzenia okaże się 
użyteczne i przekona innych. 

Powiada pan, że nauka podważa 
tradycyjną wiarę. Ale to nie zna
czy, że zamyka drogę do religii. 
Religia może być przecież, jak u 
Pascala, aktem praktycznego 
wyboru wyrastającego poza 
jurysdykcję rozumu. 

Do czasów Oświecenia wydawało 
się , że doktryna chrześcijańska jest 
prawdziwa zgodnie z najlepszymi 

Foto: Krzysztof Tusiewicz 

standardami intelektualnymi kultury 
zachodniej. Ale kiedy stało się jasne, 
że jej treści nie da się racjonalnie 
dowieść, religia zaczęła stopniowo 
przechodzić na pozycję fideizmu, 
autokratyzmu i fundamentalizmu. 
Fundamentalizm pozbawia religię 
istotnych treści, odbiera jej duchową 
jakość ... 

... odbiera jej duchową jakość? 

Inaczej mówiąc, religia traci zdol
ność inspirowania wielkich dział 

sztuki i literatury. To właśnie stało się 

z chrześcijaństwem . Nie pamiętamy 
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już, jak olbrzymia część tradycji 
chrześcijańskiej została zaprzepasz
czona. Trudno sobie dziś wyobrazić 
wielkiego artystę, dla którego chrze
ścijaństwo byłoby nadal żywym 
źródłem inspiracji. 

Ale oświeceniowa krytyka religii 
nie unieważnia doświadczenia 
religijnego, tak jak je np. rozumiał 
Rudolf Otto i cała późniejsza 
fenomenologia religii. Bezpośred
nio doznanie "świętości" można 
interpretować jako spotkanie 
z Bogiem. 

Z badań psychologów religii płyną, 

moim zdaniem, dwa istotne wnioski. 
Po pierwsze wiadomo, że symbole 
funkcjonujące w danej kulturze 
kształtują przeżycia religijne i mistycz
ne. Gdy kobieta wychowana 
w rodzinie katolickiej ma doświadcze
nie religijne, to może ono np. przy
brać formę wizerunku Matki Boskiej. 
Ale jeśli będzie to osoba wychowana 
w tradycji buddyjskiej lub muzułmań

skiej , jest jasne, że jej doświadczenie 
przybierze inną postać. Inaczej 
mówiąc, przeżycia rel igijne utwierdza
ją system wierzeń obecny w danej 
kulturze. Po drugie, doświadczen ie 

kontaktu czy unii z Bog iem ma 
charakter szczególny. Pon ieważ Bóg 
był tradycyjnie przedstawiany jako byt 
nieskończony i prosty, doświadczen ie 

mistyczne nie posiada żadnej okre
ślonej struktury. Dlatego w subiektyw
nym odczuciu mistyka nie da s ię 

odróżnić Boga od pustki, w sensie, 
w jakim posługują się tym pojęciem 

buddyści. Kiedy zdałem sobie z tego 
sprawę jakieś 20 lat temu, było to dla 
mnie wielkim odkryciem. W doświad
czeniu religijnym Bóg i nicość to 

jedno i to samo. Zacząłem wówczas 
szukać sposobów pogodzenia tradycji 
religijnych Wschodu i Zachodu. 

Chce pan włączyć do chrześci
jaństwa elementy wschodniej 
mistyki i medytacji? 

Kiedy pozbywamy się wiary w świat 
zjawisk nadprzyrodzonych, rozstaje
my się również z metafizyką. Porzu
camy przekonanie, że istnieje jakiś 
pozaświatowy fundament, w którym 
zakorzenione są wszystkie nasze 
doświadczen ia. Widzimy, że zarówno 
nasze "ja", jak i pozostała rzeczywi
stość to w gruncie rzeczy pustka. 
Dzięki medytacji zdajemy sobie 
sprawę, że to doznanie może być 
źródłem głębokiej satysfakcji, podob
nie jak na przykład kontemplacja 
abstrakcyjnego obrazu może nam 
dać poczucie estetycznej rozkoszy. 
Medytacja pozwala nam także 
dostrzec, że wiele konstrukcji nasze
go codziennego życia to w gruncie 
rzeczy patologia. Zasadniczą rolę 

w ludzkim życiu odgrywają niepokój 
i dążenie do dominacji. Rozmaite gry 
interesów, różne mechanizmy kontro
li społecznej , ograniczają nasz 
sposób widzenia świata. Ale i od 
tego, podobnie jak od wiary w za
światy, można się uwoln ić. 

Symbole religijne pozbawione 
odniesienia do innej rzeczywistości 
stają się martwe, nic nie znaczą. 

Nie zgadzam się z tym, zaś fakt, że 
takie przekonanie jest rozpowszech
nione, wynika, moim zdaniem, ze 
szczególnego pojmowania religii 
w kulturze europejskiej. Błędem 
tradycji europejskiej było uwikłanie 
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religii w politykę. 

Niemal od samego 
początku chrześcijań

stwo było silnie 
upolitycznione 
i pochłonięte proble
mami uzależnienia 
jednostki zarówno od 
monarchii i Kościoła , 

jak i bytu ponadko
smicznego. Po dziś 
dzień wiara utożsa

miana jest z uległo
ścią wobec autoryte
tów, ziemskich 
i pozaziemskich. 
Jeśli uda nam się 

zerwać z tą tradycją 
i odpolitycznić religię , 

to doświadczymy uczucia duchowe
go wyzwolenia. Chciałbym, aby 
chrześcijanie porzucili ideę wiary, 
która zakłada posłuszeństwo wobec 
hierarchii i autorytetów. Musimy 
zdemokratyzować rel igię, 

a przekonamy się wówczas, że ożyje . 

A jak wytłumaczyć fakt, że wiara 
w zjawiska nadprzyrodzone ma 
charakter uniwersalny i w tej czy 
innej postaci obecna jest we 
wszystkich religiach? 

Ależ to nieprawda! Istn ieją i zawsze 
istniały relig ie ateistyczne. Buddyzm, 
taoizm czy dżainizm odznaczają się 
dużą dozą sceptycyzmu - i tym lepiej. 
Dalajlama jest zapewne człowiekiem 
tak samo szczęśliwym jak papież, 
choć z punktu widzenia naszej 
zachodniej religijności jest wyjątko
wym sceptykiem. 

Chce pan powiedzieć, że postrze
gamy inne religie przez pryzmat 
tradycji zachodniej. 

Warto zdać sobie sprawę z tego, że 
połowa ludzkości nie została wycho
wana w wierze w Boga. Religie 
chińskie, a także północny buddyzm 
mają nastawienie praktyczne i tera
peutyczne. Celem relig ii nie jest 
komunia czy połączenie się z bytem 
wyższym niż my sami, lecz osiągnię
cie spokoju ducha, stanu szczęśliwo
ści lub zadowolenia z tego, że pozo
stajemy w harmonii z otaczającym 
nas światem. Nam, ludziom Zachoc_ 
wydaje się często , że wszystkie 
religie muszą odpowiadać wzorcor""' 
naszej kultury. Mogę raz jeszcze 
posłużyć się przykładem dalajlarr J 

Zachodnie media traktują go tak 
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jakby był odpowiednikiem papieża 
lub wręcz wcieleniem bóstwa. Ale to 
są tylko nasze błędne wyobrażenia. 
Dopiero w tym stuleciu zaczęliśmy 
sobie stopniowo uświadamiać, jak 
bardzo tradycja buddyjska różni się 
od zachodniej. Jest to być może 
jedno z najbardziej znaczących 
odkryć myśli religijnej Zachodu. 

Ludzie, którzy tracą wiarę 
w Boga, stają się na ogół ateista
mi lub agnostykami. Pan jednak 
chce nadal uważać się za chrze
ścijanina . 

Nie jestem wyjątkiem. Znam wiele 
osób, które nie są w stanie wierzyć 
w istnienie zjawisk nadprzyrodzo
nych, a mimo to mają religijny 
stosunek do życia. Co więcej, 
eksplozja uczuć po śmierci księżnej 
Diany pokazała , jak potężny, religijny 
w gruncie rzeczy, oddźwięk może 
mieć zwykły humanitaryzm wykra
czający poza bariery klasy, koloru 
skóry czy wyznania. Istnieje wyraźna 
tęsknota za jakąś uniwersalną etyką, 
która odrzucałaby zarazem cały 
bagaż anachronicznych światopoglą

dów. Dlatego sądzę, że wraz 
z obumieraniem tradycyjnych kon
cepcji światopoglądowych narodzi 
się nowy typ religijności. Nazwałbym 
go religią globalną. Myślę także, że 
dawny podział świata na odrębne 
bloki religijno-kulturowe, takie jak 
hinduizm, islam, prawosławie, 
zachodnie chrześcijaństwo etc., ma 
się powoli ku końcowi. Wkraczamy 
w epokę kulturowej i religijnej globa
lizacji. 

l jest się z czego cieszyć? 

Tak, ponieważ trady
cyjne religie zawsze 
zachowują jakieś 

elementy mentalności 
plemiennej, nawet jeśli 
oficjalnie głoszą coś 
innego. Pod tym 
względem religie 
przypominają nacjona
lizm. Dzielą ludzi 
różnych wyznań za
miast ich łączyć . 

Nie stać nas dziś na kultywowa
nie tego rodzaju postaw. 

Sądzi pan, że będziemy w stanie 
wyrzec się tradycji? 

Religia, która nie jest w stanie 
wykroczyć poza tradycję - kostnieje. 
Spontaniczność i kreatywność 
zastępują sztywne reguły, które 
kontrolują i ograniczają wiernych. 
W nowoczesnych, technologicznie 
zaawansowanych społeczeństwach 
religia, podobnie jak inne formy 
kultury, podlega procesowi, który 
niemiecki socjolog Ulrich Beck 
określa mianem "detradycjonalizacji". 
Wystarczy pomyśleć o tym, co stało 
się np. w Wielkiej Brytanii. Jeszcze 
w pierwszej połowie tego stulecia 
chrześcijaństwo było tu praktycznie 
jedyną religią. Dziś jesteśmy społe

czeństwem wieloreligijnym. Dzieci 
uczą się w szkole o innych religiach. 
Chrześcijanie czerpią wzory z innych 
tradycji - i odwrotn ie. Przykładem 
tego przemieszania kultur jest 
ogromna popularność Matki Teresy 
w Indiach i Dalajlamy na Zachodzie. 
Potomkowie emigrantów, którzy 
przybyli na Wyspy Brytyjskie z 
dawnych kolonii sąjuż prawie 
całkowicie zasymilowani i często nie 
znają tradycji swych przodków. Czyż 
nie jest to proces uniwersalny? 

Nie jestem pewien. Tradycja 
i nowoczesność mogą znakomi
cie współistnieć. Podobno w 
krajach muzułmańskich wezwa
nie do modłów zaczyna się 
następująco: "Allach jest wielki. 
A teraz wyłączcie telefony ko
mórkowe. Czas na modlitwę". 

Przynależność relig ijna ~~~tj~~~~~-,.;;..".j~" , 
jest jak przynależność ~ 
narodowa: im bardziej 
j est si ę przywiązanym 

do własnego narodu, 
tym większą niechęć 
żywi się do innych. 

W krajach muzułmańskich islam 
staje się w coraz większym 
stopniu konstrukcją pol ityczną 
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i stopniowo zatraca charakter czysto 
religijny. 

A co z Iranem? Co z islamskimi 
bojownikami, którzy sami zgła
szają się do samobójczych zama
chów, ponieważ wierzą, że po 
śmierci czeka ich w niebie na
groda? 

W tym też jest duża dawka polityki. 
A poza tym, czy zna pan ich literatu
rę? Gdzie w dzisiejszym Islamie 
znajdzie pan sztukę, filozofię czy 
architekturę na miarę ogrodów 
Alhambry, traktatów Awicenny czy 
poezji Omar Chajjama? Nie ma. 
Pustynia. Wielka tradycja sztuki 
inspirowanej przez rel igię zan i kła 

ostatecznie na przełomie XVII l i XIX 
wieku. 

l sądzi pan, że do tych żródeł nie 
da się już wrócić? 

Potrzebujemy nowej religii -
religii , która odzyskałaby pierwiastek 
twórczy i stała się formą ekspresji, 
a nie opisem jakiejś nadprzyrodzonej 
rzeczywistości. Od lat próbuję 
stworzyć nowy typ myśli religijnej, 
która zbliżałaby religię do sztuki . J 

Z jakim skutkiem? 

Czas pracuje na moją korzyść. 
Mogę posłużyć się przykładem 

przemian w naszej wrażliwości este
tycznej. W czasach mojej młodości 
większość ludzi zdecydowanie 
gustowała w malarstwie realisty-
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nym, od sztuki renesansowej po wiek 
XIX. Obecnie widzę, że młodzież woli 
często sztukę współczesną. Nasze 
gusty modernizują się w coraz 
szybszym tempie .l Przestajemy 
oglądać się na tradycję. Myśl religij
na potrzebuje takiego samego 
wyzwolenia i detradycjonalizacji jak 
sztuka. Z czasem pogodzimy się 
z faktem, że religia, podobnie jak 
twórczość artystyczna, żyje dzięki 
nieustannej inwencji i odnawianiu 
własnych źródeł , a nie dzięki kurczo
wemu trzymaniu się tradycj i.J. 

To przypomina raczej ekspery
mentalny teatr niż religię. 

Tym lepiej . W kulturze europejskiej 
od dawna ścierają się dwa modele 
zbiorowości : społeczeństwo pojmo
wane jako rynek i jako teatr. Nie 

• ukrywam, że 
bardziej odpowia
da mi model 
teatru. W miejsce 
duchowości 

zwróconej ku 
wnętrzu, ukrytej 
i subiektywnej, 
którą każdy 

uczestnik gry 
rynkowej zacho
wuje dla siebie, 
chciałbym widzieć 

~~~~~~~!!~ duchowość 
zwróconą na 
zewnątrz, ku 
innym. To model 
renesansowy, 
z którego do
świadczeń warto 
korzystać . 

Nie widzę tu 
miejsca na 
wspólnotę. 

Tradycyjne 
religie organizu
ją wspólnotę 
wiernych, 
podczas gdy pan 
proponuje 
wariant kultury 
hippisowskiej, 
gdzie każdy robi 
to, co mu się 
podoba. 

Tu, w Anglii 
mówimy, być 
może nieco 
idea lizując, że 

~--·-_. Kościół anglikań-
ski ma szeroką formułę . Drzwi 
otwarte są dla wszystkich. Taki 
Kościół ma dostatecznie dużą 
przestrzeń duchową, aby pomieścić 
ludzi o różnych przekonaniach, 
podążających różnymi drogami. 
Powiadam tyle: nie ulegajmy tenden
cjom do zawężania religi i. 

Jak taka religia mogłaby wyglą

dać w praktyce? Czy jest w niej 
miejsce na obrzędy, nabożeństwa , 

sakramenty? 

J Ze wszystkich tradycji wyznanio
wych najbliżsi są mi prawdopodobnie 
kwakrzy, czyli Stowarzyszenie Przyja
ciół. Jest to odmiana chrześcijań

stwa, w której nie ma hierarchii ani 
nacisku na posłuszeństwo wobec 
duchowych autorytetów. 

Wierni gromadzą się razem, spę-
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dzają czas w milczeniu, rozmawiają 

ze sobą wtedy, gdy mają autentycz
ną potrzebę. Taka cicha medytacja 
jest jedyną formą obrzędu . Kwakrzy 
byli pierwszymi, prawdziwie radyka
nymi demokratami religijnymi i mieli 
duży wpływ na historię Stanów 
Zjednoczonych w początkowym 
okresie. Uważam, że trzeba porzucić 
ideę religii, w której wierni przypomina
ją stado owiec pod kontrolą pasterza. 

Ale to już znamy z ruchu New 
Age. Są tam najróżniejsze grupy. 
Jedni uprawiają medytację, inni 
dają się uwieść oszustom lub 
szaleńcom, którzy popychają 
wiernych do zbiorowego samobój
stwa. 

Nie ma innej rady, musimy przejść 
przez okres zamieszania i chaosu. 
Obecny pluralizm religijny na Zacho
dzie przypomina 11 wiek naszej ery, 
a także do pewnego stopnia wiek 
XVI. Mieliśmy już takie okresy, kiedy 
stare struktury ulegały dezintegracji, 
a ludzie szukali nowych dróg, ekspe
rymentowali, kwitły najróżniejsze 
wyznania. Teraz przeżywamy to 
ponownie. Mam nadzieję , że z tego 
zamętu wyłoni się z czasem nowy, 
wspólny język religijny. Sam próbuję 
stworzyć zręby takiego globalnego 
języka. Obecnie mamy sytuację, 
w której każda religia ma swój własny, 

wewnętrzny język. Stąd ów chaos. 

Co chciałby pan zachować 
z chrześcijaństwa? 

Naukę Jezusa. Trzeba pamiętać, że 
Jezus nie był założycielem żadnego 

Kościoła . Był prorokiem królestwa 
Bożego. W tym królestwie Bóg jest 
wśród ludzi, żyje w ludzkich sercach -
i tylko tam można go odnaleźć. "Nie 
troszczcie się zbytnio o jutro - powia
da Jezus - bo jutrzejszy dzień sam 
o siebie troszczyć się będzie". Innymi 
słowy, żyjcie pełn ią życia. W króle
stwie, o którym mówił Jezus, nie ma 
miejsca na żadne hierarchie. Nikt nie 
ma prawa czuć się wyobcowanym. 
Religijną satysfakcję można osiągnąć 

żyjąc chwilą. 

Etyka miałaby się sprowadzać 
do życia chwilą? 

Od jakiegoś czasu staram się 
zarysować koncepcję, którą nazwa
łem "etyką słoneczną". Chodzi o to, 
żebyśmy żyli jak Słońce, które 
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promieniując stopniowo wypala swoją 
energię, żyje umierając. Przestanie
my wówczas bać się śm ierci . Nie 
będziemy traktować życia jako 
procesu samooczyszczenia, który ma 
nas przygotować do życia wiecznego 
zaczynającego się dopiero po śmier
ci. Czas porzucić koncepcję, wedle 
której re!igia ma nas wybawić od r 
światalLyjmy tu i teraz, jak płomień, { 
który spala się w autoekspresŁJ 

Ale co to ma wspólnego z chrze
ścijaństwem?! Istotą religii chrze
ścijańskiej jest wiara w to, że syn 
Boga umarł na krzyżu, aby odku
pić nasze grzechy. 

Wie pan, myślę, że cały ten bagaż 
pojęciowy - grzech pierworodny, 
odkupienie itp. - ma dla nas coraz 
mniejsze znaczenie. Są to wprawdzie 
słowa. które wciąż powtarzamy 
..,. '1aszych mo<Mwach. ale nie oszu
kuJmy s1ę .• 1aJą o,.,e coraz mnieJSzy 
wp/yvv na nasze codz.1e'1ne życie . 

Czy można budować ety_!(ę na tak 
wątłych fundamentach? 'Jedni 
mogą szukać autoekspresji wzoru
jąc się na Matce Teresie z Kalkuty, 
inni będą raczej naśladować 
zbrodniarzy takich jak Manson. 

flakłada pan, że-kategorie dobra 
i zła mają sens tylko wtedy, gdy 
odwołujemy się do absolutu i postrze
gamy nasze życie jako fragment 
procesu zmierzającego do jakiegoś 
Grand Finale, kiedy ostateczna 
prawda zostanie raz na zawsze 
ujawniona. Ale tak być nie musi. Ja 
staram się szukać podstaw moralno
ści w realiach ludzkiego życia . Każdy 

z nas jest układem sił dążących do 
autoekspresji i poszukujących dla 
siebie najlepszych środków wyrazu. 
Żyjemy dzięki symbolom i poprzez. 
symbole. Wybierajmy więc takie 
symbole, które pozwolą nam tworzyć 
wartości, zagwarantują harmonijną 

egzystencję i nadadzą naszemu życiu 
sens. Religia może być ich źródłem . 

Dlatego w moim ujęciu człowiek 
religijny nie będzie dążył do zła 
i destrukcji . Przeciwnie, ponieważ 
samo w sobie życie pozbawione jest 
jakiegokolwiek sensu, stwarzamy 
religię , aby uczynić je sensownym 
i tchnąć w nie wartośc~ 

Ale bez rygorów moralnych nic 
nie powstrzyma ludzi przed 
destrukcją. 

~ 
\lj 

To mi przypomina pogląd tych 
wyznawców islamu, którzy zakłada

ją. że moralność musi być autorytar
na. Stanowczo się z tym nie zga
dzam. Moralność jest jak sztuka, 
musi być wolna. Mora lność, która 
musi opierać się na opresywnych 
sankcjach pozaświatowych przestaje 
być moralnością. Nie potrzeba nam 
żadnych moralnych rygorów. Potrze
ba nam miłości, twórczego ducha 
i zwykłej dobroci. 

A co powiedziałby pan tym, 
których niepokoją przestępczość, 
cynizm, chciwość i przemoc 
szerzące się w nowoczesnych, 
zseku laryzowanych społeczeń
stwach? 

Nie sądzę, aby religijny fundamen
tal izm i autorytaryzm mogły doprowa
dzić do zmniejszen ia przestępczości 
i wyeliminowania społecznych 
bolączek. Wierzę 

natomiast w wolne. 
demokratyczne 
społeczeństwo. 

w którym każdy 
miałby tak samo 
liczący się głos , 

a wszelkie proble
my byłyby rozwią
zywane w drodze 
swobodnej debaty 
i negocjacji. Czy 
wie pan, że 
w niektórych 
krajach, np. we 
Francji i w Grecji, 
próbowano wpro-

, wadzić odgórną 
kontrolę języka? 

To się oczywiście 
nie udało, ponie
waż język musi 
być wolny, podob
nie jak polityka, 
moral ność, sztuka 
i religia . Zaufajmy 
nieskrępowanej 

dyskusji i wyłania
jącym się z niej 
kompromisom. 
Nie znam lepszej 
recepty na życie 
w zbiorowości. 

Rozmawiał 

Andrzej Łodyński 
dzienniekarz 
Sekcji Polskiej 
BBC w Wielkiej 
Brytanii. 
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Ks. Don Cupitt, filozof, teolog i duchow
ny. Czołowa postać teologii liberalnej 
w Kości ele ang likańskim. Święcen ia 
kapłańskie otrzymał w 1959 r. Wykła

dowca filozofii religii w Uniwersytecie 
w Cambridge, autor ponad 20 książek 
poświęconych radykalnej reinterpretacj i 
chrześcijaństwa oraz popularnej serii 
programów telewizyjnych "The Sea of 
Faith" ("Morze wiary"), od której tytułu 
wywodzi się nazwa ruchu tzw. ateistycz
nych księży działającego główn ie 

w krajach anglosaskich . W języku 
polskim jesienią 1998 roku ukazała się 
jedna z jego najnowszych prac zatytuło
wana "Po Bogu". (Wydawnictwo CiS, 
tłum. Piotr Sitarski). 

Rozmowa ta ukazała się pod tytułem 
"Chrześcijaństwo bez Boga" w "Rzeczpo
spolitej" nr. 711999 z dnia 9-1 O stycznia 
1999 roku 

Foto: Krzysztof Tusiewicz 
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ziemi. Elementem stałym jest prze
świadczenie, że zaufanie do Boga 
zakorzenione jest w człowieczym 
duchu, lub - innymi słowy - w natu
rze ludzkiej. W jego eseju zatytuło
wanym "Prawa duchowe" czytamy 
między innymi: 
"Tam, w jądrze natury, działa 

ożywiająca siła , która leży poza 
zasięgiem ludzkiej woli , aby nikt 
z nas nie mógł zaszkodzić porząd

-<o,•;' Wszechśw ata universurP 
. .Vsr; st: o .vspólpracu;e ze 

sooą, aoy nas nauczyć wiary. 
Musimy jedynie okazać posłuszeń
stwo. Każdy z nas doznaje prowa
dzenia, zaś pokornie słuchając, 
możemy zrozumieć słowo prawdy 
( ... ). Gdybyśmy tylko przez naszą 
nieszczęsną skłonność do ingero
wania we wszystko ustawicznie nie 
łamali zasad tej gry, wyszłoby to 
jedynie na dobre naszej pracy, 
naszemu społeczeństwu, literaturze, 
sztuce, nauce i religii. Wówczas 
i królestwo niebios, którego wizja 
stoi nam od początku świata przed 
oczami - co więcej, którego możli

wość zaistnienia zostaje potwierdzo
na najbardziej tajemniczym głosem 
naszego serca, to królestwo samo 
z siebie stałoby się rzeczywistością 

w równie naturalny sposób jak 
słońce, powietrze i kwiaty." 
Myśl iciele unitariańscy poszukiwali 

odtąd jedności z życiem bez końca 
w afirmacji ziemskiej egzystencji. 
Angielski teolog Kenneth Twinn 
pisze, że udział w boskiej naturze 
zawiera w sobie również udział w 
życiu wiecznym i że człowiek może 
tego doświadczyć już tu i teraz. 

W tym samym duchu wypowiada się 
kanadyjski unitarianin ks. dr Philipp 
Hewett podkreślając, że unitarianie 
wbrew wszelkim siłom zagrażającym 

życiu konsekwentnie opowiadają się 
po stronie ziemskiej egzystencji 
widzianej jako coś pozytywnego. 
Ostateczna wartość życia tu - na 
ziemi, ukaże się w egzystencji, która 
nie zna przyszłości ani przeszłości 

lecz będzie trwać wiecznie. 
Również Sibbele Krikke 3 poszuku

je siły unitarianizmu w tym, co 

prowadzi do aktywnej akceptacji 
i afirmacj i naszego życia, nie zaś 
w rozwijaniu systemu doktrynalnego, 
który pretendowałby do udzielenia 
ostatecznej odpowiedzi na pytania 
o życie v. ·eczne. 

Tłum. i oprac. ks. J .R.Kubacki 

Ciąg aa.szy rozważań ks. prof. dr. 
Erica H. Cossee zamieścimy w następ
nym numerze WMR 

PROr OR l li COS.Sl L 

ASPECTEN 
VAN HET UNITARISME 

M f l H~ \\'OOIW VOORAf 
VĄ 1\ O~ f-l BRINK\l>\' 

.,..,,..,ln\ltłłl Sl•r'llll" 

.4&111< IIIZ: 

l\\'I'\GUI30f\D. "SSf.N 1'1'1~ 

1 ..... [łaski] objawionej teraz przez 
przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa 
Jezusa, który śmierć zniszczył , a żywot i 
nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez 
ewangelię" 

2. Pomimo zerwania Parkera z głównym 
nurtem tradycji ch rześcijański ej, w jego 
słowach i w ogromnej pasji z jaką je wypowia
da, nietrudno jest odnaleźć echa Lutrowych 
poszukiwań .łaskawego Boga". XIX wieczny 
myśliciel unitariański porusza się śladami 
pytań, które trzy stulecia wcześniej nurtowały 
młodego katolickiego mnicha Marcina Lutra, 
późniejszego .ojca reformacji" (Uwaga 
tłumacza) 

3. Prof. dr Sibbele Krikke był (w latach 1985-
1991) poprzednikiem ks. prof. dr Cossee na 
stanowisku kierownika katedry historii 
i doktryny unitarianizmu w Groningen, 
a zarazem pierwszym teologiem w Holandii 
powołanym do sprawowania tej funkcji 

(Uwaga tłumacza) 
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Z życia 
Kościola 

Unitariańskiego 

Dokończenie ze strony 3 

e Związek Unitariański z Północ
no-Wschodnich Indii będący 
członkiem Rady Kościołów Unita
riańskich w Indiach obchodził 

podczas uroczystego Zgromadzenia 
Ogólnego w lutym br. 1 00-lecie 
powołania pierwszych wspólnot 
unitariańskich w Khasi Hills (Północ
no-Wschodnie Indie). 

e Filipiński Kościół Unitarian 
i Uniwersalistów przy pomocy 
Światowej Rady Unitarian i Uniwer
salistów {ICUU) oraz unitarian 
amerykańskich, zorganizował 

seminarium teologiczne dla kilku
dziesięciu świeckich liderów 
i potencjalnych pastorów wspólnot 
unitariańskich na Filipinach. Celem 
seminarium było poszerzenie 
wiedzy uczestników z zakresu 
teologii un itariańskiej, biblistyki, 
historii Kościoła oraz administracji 
kościelnej. 

e Stowarzyszenie Unitariań
skich i Uniwersalistycznych 
Kongregacji (UUA) w Stanach 
Zjednoczonych w czerwcu br. 
odbyło swoje kolejne coroczne 
Zgromadzenie Ogólne w Nashvi lle 
{Tennessee). Uczestn iczyło w nim 
ponad 4000 delegatów z 1500 
kongregacji zrzeszonych w UUA. 
Zgromadzeni delegaci dyskutowali 
m.in. teksty podjętych następnie 
uchwał i rezolucji w sprawach: 
odpowiedzialnej konsumpcj i 
i redystrybucji dóbr materialnych 
oraz pi lnej potrzeby poprawy 
funkcjonowania instytucji demo
kratycznych we współczesnych 
społeczeństwach. Delegaci 
spotykali się z kandydatami na 
funkcję przewodn iczącego UUA, 
którego wybory odbędą się 

w przyszłym roku. Kośc iół Unita
riański w Polsce przesłał Zgroma
dzeniu Ogólnemu UUA pozdro
wienia i życzenia pomyślnych 
obrad. 

e Węgierski Kościół Un itariańśki 

zaprezentował swoją nową stronę 

w internecie: www.extra.hu/mue, 
gdzie można znaleźć wiele intere
sujących informacji dotyczących 
Kościoła na Węgrzech i jego 
kongregacji. 
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UNITARIANIZMU 
Autorem cyklu artykułów, których druk 

rozpoczynamy w" WMR", jest cieszący 
się międzynarodowym uznaniem teolog, 
ks. prof. dr Eric.H.Cossee. Od 1991 
kieruje on katedrą historii i doktryny 
unitariańskiej przy Uniwersytecie Królew
skim w Groningen (Holandia). Poza tym 
prof. Cossee sprawuje funkcję pastora 
w zborze remonstranckim w Rotterdamie 
i przewodniczy Krajowej Grupie Roboczej 
Teologów Modernistycznych oraz jest 
aktywnym działaczem Międzynarodowe
go Stowarzyszenia Wolności Religijnej 
(I.A.R.F). Prezentowane artykuły 
stanowią niewielką cząstkę bogatego 
dorobku naukowego i publicystycznego 
profesora, który obejmuje przede 
wszystkim publikacje z dziedziny historii 
myśli liberalno-religjnej XVIII i XIX 
stulecia. Artykuły te, przeznaczone dla 
szerokiej publiczności, ukazywały się na 
przestrzeni lat w czasopiśmie "Zwingli", 
zaś w 1998 r. zostały wydane w formie 
książkowej (,,Aspecten van het unitari
sme''). Dzięki życzliwości autora możemy 
zaprezentować czytelnikom "Wolnej 
Myśli Religijnej" fragmenty tej publikacji. 
Artykułom będzie towarzyszył symbol 

graficzny, który w czasopiśmie "Zwingli" 
jest znakiem rozpoznawczym rubryki 
" Varia Unitariana". W jego centrum 
odnajdujemy sylwetkę gołębia, nawiązu
jącą do słów Jezusa z Ewangelii według 
Mateusza (10;16): "Bądźcie roztropni jak 
węże i niewinni jak gołębice" (łac. 
"prudentes sicut serpentes, siroplices 
sicut columbae''). " Wąż pożerający 
własny ogon" nawiązuje nie tylko do tych 
słów. Zarazem jest on szeroko rozpo
wszechnionym w wielu tradycjach 
ezoterycznych i mistycznych symbolem 
wieczności i nieśmiertelności. Wąż 
i gołębica i związane z tymi symbolami 
duchowe poselstwo stanowiły dla wielu 
unitarian swoisty kompas w dobie 
religijnych prześladowań. 

Ks. J.R.Kubacki 

RoZM}ŚIANiA o 
Ks. pnof. dn 

E nic. H. CossEE 
W refleksj i o życiu w jego aspekcie 

doczesnym i ponadczasowym 
przejawia unitarianizm w ostatnich 
dwóch stuleciach uderzającą konse
kwencję. Na przestrzeni ostatnich 
stu lat mamy wprawdzie do czyn ie
nia z wyraźnym przesunięciem 
akcentu z "życia po życi u" na życie 

tu i teraz, ale afirmacja ziemskiej 
egzystencji człowieka zajmuje tutaj 
w każdym razie pozycję centralną. 
Kilka cytatów z dzieł wybitnych 
myślicieli unitariańskich może 

stanowić znakomitą ilustrację tego 
zjawiska. Unitarianie zazwyczaj 
powstrzymywali s ię od spekulacji na 
temat wiecznego losu człowieka. ich 
refleksja nosiła charakter praktyczny 
i skierowana była na odkrywanie 
aspektów ponadczasowych w życiu 
doczesnym - tu na ziemi. 

Wraz z Williamem Ellery Channin
giem (1780-1842), twórcą nowożyt

nego unitarianizmu amerykańskie

go, znajdujemy się wciąż w sferze 
tradycyjnej wiary w objawienie 
ponadnaturalne. Życie wieczne 
wiąże on jeszcze bezpośrednio ze 
zmartwychwstaniem Chrystusa. 
Również i jego wywodowi nadaje 
jednak ton świadomość, która 
u późniejszych unitarian ulegnie 
wzmocnieniu, że tęsknota za życiem 
bez końca, za nieśmiertelnością jest 
zakorzeniona w naturze człowieka. 

W kazaniu zatytułowanym "Nie
śmiertelność" na podstawie 11 listu 
apostoła Pawła do Tymateusza 
(1 ;1 0)1 rozwija on tę myśl. Wielka 
prawda o nieśmiertelności "zapisana 
jest zarówno w Słowie Bożym jak 
i w naszej duszy". W.E.Channing 
kładzie tutaj nacisk na ducha ludz
kiego jako daną nam przez naturę 
możliwość zrozumienia ewangel icz
nego świadectwa o życiu wiecznym. 
Natura i objawienie zazębiają się 
w tym rozumowaniu: 

"Świadectwo o nieśmiertelności , 
dostosowane do naszych możl iwości 

pojmowania, odnajdujemy w Ewange
lii - przypieczętowane krwią 
potwierdzone zmartwychwstaniem 
Chrystusa. Mimo to wydaje mi się , 

że dodatkowo zostaje ono wzmoc
nione przez wskazan ie, że jest ono 
zgodne z tym, czego naucza nas 
natura. 

Do mnie przemawiają natura 
i objawienie jednym głosem, mówiąc 
o przyszłej egzystencji człowieka" . 

W tym miejscu mamy do czynienia 
z zerwaniem z przeszłością. 

Faust Socyn ( 1539-1604) nie 
uznawał jeszcze możliwości natural
nego poznania Boga. Odrzucana 
przez niego teologia naturalna miała 
się jednak stać znakiem rozpoznaw
czym późn iejszego unitarianizmu. 

Te wątki zostają rozwinięte przez 
o wiele radykalniejszego duchowego 
- pobratymca Channinga - Theodora 
Parkera (181 0-1860), który zrywa 
w tym zakresie z tradycyjnie pojmo
waną wiarą chrześcijańską. Parker 
bierze rozbrat z kościelnym chrze
ścijaństwem. Szczególnym krytycy
zmem i wstrętem napawa go wizja 
kar piekielnych którymi "kapłaństwo" 

straszy ludzi. W porywających, 
pełnych pasji słowach głosi Parker 
wiarę w życie wieczne wpisane 
w ducha ludzkiego: 
"Wątpię, ażeby ludzie obawiali się 

życia przyszłego czy popadali na 
łożu śmierci w lęk przed zemstą 
Boga, gdyby kapłaństwo (ducho
wieństwo- red.) ich ustawicznie nie 
straszyło. Czego byśmy na ten 
temat nie mówili, musimy przyznać , 

że nic nie jest silniej i głębiej zako
rzenione w człowieku aniżeli zaufa
nie do Boga i wiara w Jego dobroć 
w stosunku do nas. Przestańcie 
mówić o mściwym Bogu, który chłosz
cze (karze - red.) ludzi, aby siebie 
samego wywyższyć! To nie jest tak." 2 

U amerykańskiego teologa i filozo
fa Ralpha Waldo Emersona 
( 1803-1882), badaj najwybitniejsze
go myśliciela i poety, którego wydał 

unitarianizm, mamy do czynienia 
z przesunięciem akcentu z rozwa
żań o życiu przyszłym w kierunku 
życia wiecznego już teraz, tu - na 
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REMONSTRANTYZM l E 

Ks. lAnosłAw R. KubAcki 

Rozważania te dedykuję obydwu 
wspólnotom kościelnym, które nazwać 
mogę moimi: Bractwu Remonstrantów 
w Holandii i Kościołowi Unitariańskiemu 
w Polsce. 

KiM jESTEŚMy? 

Jest nas około dziesięciu tysięcy, 

skupionych w 45 zborach w Holandii 
i w jednym poza jej granicami -
w niemieckim Friedrichstadt. Jesteśmy 
jedną z najstarszych społeczności 
protestanckich w "kraju wiatraków 
i tu lipanów". Niekiedy słyszy się głosy, 

że stanowimy wspólnotę elitarną, co 
może po części jest prawdą. Nazywa
my się remonstrantami, zaś nasz 
Kościół - Bractwem. 
Odpowiedź na pytanie "Kim jeste

śmy?" rozpocznę od przytoczenia 
"Deklaracji Zasad", która - in nuce -
ukazuje remonstrancką wizję Kościoła : 

,.Bractwo Remonstrantów jest wspól
notą wiary, która, zakorzeniona 
w Ewangelii Jezusa Chrystusa i wierna 
zasadom wolności i tolerancji, chce 
wysławiać Boga i służyć Mu". 

Niedawno dokonano nowelizacji tego 
sformułowania , wskutek czego zniknęło 

zeń wyrażenie: ,.wierna s w o i m 
zasadom wolności i tolerancji". Podyk
towane to zostało świadomością, że 
wolność i tolerancja nie są wartościami, 
na które remonstrancji mieliby mono
pol. Poza tym wykreślono również 
zaimek ,.Mu" jako nazbyt .. męski e" 

określenie Boga, ale ta zmiana jest 
trudna do oddania w języku polskim, 
więc pozwoliłem sobie pozostawić 

w tym miejscu formułę pierwotną. 

W trakcie dyskusji nad tymi zmianami 
podnosiły się głosy, że do: "zakorzenio
na w Ewangelii" należałoby dodać: 

"otwarta na inne źródła doświadczenia 
religijnego", zaś do "wolności i toleran
cji" - "odpowiedzialność za świat" . 

W obydwu wypadkach mamy tu do 
czynienia z wartościami głęboko 

zakorzenionymi w świadomości remon
strantów, ale specjalnie powołana 

komisja do nowelizacji "Deklaracji 
Zasad" doszła mimo to do wniosku, 
że nie należy zbytnio "rozszerzać" jej 
treści, której siła leży przecież 

w zwięzłości i jasności. 

Pytanie ,.Kim jesteśmy?" można też 
rozpatrywać od innej strony, np. -
oddając głos socjologom. Od nich 
dowiemy się , że remonstranci stanowią 
mniej niż pół procenta społeczeństwa 
holenderskiego, zaś ich liczba spada, 
co jest zjawiskiem charakterystycznym 
dla wszystkich Kościołów w Holandii, 
ale przede wszystkim dla społeczności 
liberalnych. W Kościele remonstran
skim spotykamy stosunkowo dużo 
przedstawicieli szeroko pojętej klasy 
średniej a także zastanawiająco duży 
odsetek (ok.10 proc.) ludzi leg itymują

cych s ię wykształceniem wyższym , co 
rzeczywiście może być traktowane jako 
wyznacznik swoistego elitaryzmu. 

Zabarwiony personalistycznie indywi
dualizm łączy wielu remonstrantów 
z dużym zaangażowaniem społecznym . 

W kwestiach politycznych unika się 
skrajności. Społecznie remonstranci 
sytuują się zazwyczaj w okolicach 
liberalnego centrum lub umiarkowanej 
lewicy. 

Wraz z mennoniłami (Doopsgezin
den), znaczną częścią luteran, stosun
kowo niewielką grupą wolnomyśliciel

skich reformowanych (Vrijzinnig 
Hervormden) oraz członkami Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap - Nederlandse 
Protestantenband ( (Wolnomyślicie lsko 

(Liberalną) Wspólnotą Wiary - Holen
derskim Związkiem Protestantów) 
i Związkiem imienia Zwingliego (Zwin
gli-Bond) remonstranci tworzą 

w Holandii trzon chrześcijaństwa 
liberalnego lub wolnomyślicielskiego 

(obydwa te określenia mogą stanowić

zresztą nie w pełni satysfakcjonujący -
przekład niderlandzkiego słowa "vrijzinnig"). 

Dla wielu przedstawicieli kościelnej 
ortodoksji słowo .. vrijzinnig" jest rodza
jem obelgi, która spada na każdego, 

kto myśli i wierzy w nieco bardziej 
niezależny sposób, nawet j eżeli on 
sam nie czuje się związany z tradycją 
liberalną. Jednakże również wśród nas 
- wolnomyśl icielskich protestantów - nie 
ma jedności co do zawartości znacze
niowej tego słowa . Dla jednych (także 
i dla mnie) jest liberalizm określoną 
wizją chrześcijaństwa w jego prote
stanckiej formie zakorzenioną 

w przeszłości i otwartą na przyszłość. 
Centrum tej wizji stanowi autonomia 
osoby ludzkiej . Liberał nie czuje s ię 

związany w sprawach wiary czy 
moralności autorytetem instytucji 
kościelnej, tradycji religijnej czy jakiej-

kolwiek świętej księgi, chociaż odczu
wa potrzebę związku z innymi wierzą

cymi i poszukującymi oraz docenia ro1ę 
Biblii jako historycznego zbioru zreda
gowanych świadectw, opisujących 
przeżycia duchowe ludzi, którzy przed 
wiekami doświadczyli "dotknięcia przez 
świętość", będącego odpowiedzią 

Wiekuistego na zakorzenioną w nich 
potrzebę dialogu ze Stwórcą i bliźnimi. 

Punktem wyjścia dla takiej postawy 
jest ewangeliczna opowieść o wyzwole
niu człowieka , której początki tkwią w 
nauczaniu i postawie życiowej Jezusa 
z Nazaretu, zakorzenionej w wielowie
kowych tradycjach rel igijnych i świato

poglądowych. Zakorzenione w Starym 
i Nowym Testamencie chrześcijaństwo 
dostarcza mi w tych religijnych poszuki
waniach punktów orientacyjnych. 
Osobiście, w ten właśn ie sposób 

rozumiem sformułowanie: "Bractwo 
Remonstrantów jest wspólnotą wiary, 
która, zakorzeniona w Ewangel ii 
Jezusa Chrystusa ( ... ), chce Boga 
wysławiać i służyć Mu", czy zaczerpnię
te z hasła przewodniego mennonitów: 
"W sposób wolny (lecz nie dowolny -
chciałoby się dodać!) wierzyć w to, co 
Chrystusowe". 

Dla wielu spośród nas granice 
tradycji chrześcijańskiej nie zakreślają 
już jednak nowych pól dialogu ze 
światem w którym żyjemy, lecz stały 
się czymś w rodzaju więziennych 
murów. Ewangelia utraciła już dla 
wielu z nas swe wyzwalające znacze
nie. Wiedzeni tkwiącym w nas często

kroć, mimo wielu rozczarowań 
w kontaktach z tradycyjnym Kościo
łem , głodem duchowości , poszukuje
my oni inspiracji w różnych religiach 
i niewiele wagi przywiązujemy do 
granic poszczególnych tradycj i ducho
wych, obawiając się popadnięcia 

w nadmierną za leżność od jakiegoko
wiek systemu i jeszcze mocniej 
podkreślając przez to uniwersalistycz
ny charakter liberalizmu re ligijnego. 

l dla tak myślących , jeżeli tylko tego 
chcą, jest miejsce w Bractwie Remofl
strantów i w innych Kościołach 
i organizacjach liberalno-religijnych, 
świadomych, że zwiastowane przez 
Jezusa Chrystusa .. Królestwo Boże jes 
wielkością przekraczającą i rozsadza.a
cą granice systemów religijnych, 
w której (by raz jeszcze zacytować 
hasło mennonitów): "czyny ważniejsz: 
są od słów". 
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:x:s:u . .< ~ań duchowych. Każda epoka 
- • - 1 czna i każda nowa sytuacja 
::-1"00,•.-a zapraszają do sformułowania 
-..a ""''Y.O tego, w co wierzymy, co 
»;"'Ze.va nasze serca i nie pozwala nam 
:xl::JaŚĆ w marazm. Wciąż na nowo 
~ułujemy również nasze pytania 
.•.ątpliwości. Zarazem zaś każde z tych 
~ormułowań musi sprawdzać się 
. praktyce, skłaniając do przyjmowania 

:xlStaw przepełnionych miłością 
szacunkiem dla ludzi, które wyrażają 

s.ę w konkretnych działaniach. 

Nie oznacza to jednak. że dajemy się 
oo prostu porwać prądowi życia. Nie 
:>ez powodu właśnie remonstranci mają 
opin ię trzeźwych realistów ze skłonno
ściami do daleko posuniętego krytycy
zmu. Otwartość i krytyczna rezerwa 
towarzyszyły sobie i uzupełniają się 
wzajemnie w świadomości moich 
współwyznawców od samego począt
ku. Skoro jednak padło już słowo 
,początek", oddajmy głos historykom. 

pod wpływem myśli otwartego i irenicz
nego reformatora Filipa Melanchtona, 
oblicze reformacji helweckiej określali 

przede wszystkim następcy Zwinglego -
Bullinger i, w większym stopniu, wielki 
reformator francuski Jan Kalwin (1509-
1564). To pod ich wpływem zaczął się 
kształtować drugi -obok luteranizmu -
nurt kościelny wyrosły na gruncie 
odnowy, zwany reformowanym. Jego 
głównym - choć nie jedynym - nurtem 
teologicznym jest, rozwijany po dziś 
dzień i interpretowany na różne sposo
by, kalwinizm. 

Wspólna dla reformatorów była myśl 

o indywidualnej odpowiedzialności 
człowieka przed Bogiem, której nie jest 
w stanie od niego przejąć żadna 

instytucja. Duchowy spadkobierca 
Lutra i Kalwina, to człowiek, stojący 

przed obliczem swego Stworzyciela 
z Biblią w ręku, świadomy odpowie
dzialności za własne czyny, nie oczeku
jący ingerencji ze strony Kościoła 
i zdany jedynie na łaskę Boga, która go 
usprawiedliwia z grzechu. Niestety, 
z biegiem lat do Biblii dołączono pisma 
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Pierwsi anabaptyści na leżel i począt

kowo do zwolenników Ulryka Zwingle
go. Ich znakiem rozpoznawczym miał 

się stać postulat zastąpienia chrztu 
dzieci świadomym chrztem w wieku 
dorosłym , traktowany jako zewnętrzny 

znak duchowego odrodzenia. Pierwszy 
taki chrzest miał miejsce w 1524 r. 
w okolicach Zurychu. Sam Zwingli zajął 
początkowo w tej sprawie niejasne 
stanowisko, ale w rezultacie zwyciężyła 
u niego obawa przed radykalizmem 
anabaptystów i poczucie przynależno
ści do głównego nurtu reformy, repre
zentowanego wówczas przede wszyst
kim przez Lutra (który jednak nie chciał 
dostrzec w helweckim reformatorze 
i humaniście współwyznawcy). Drogi 
anabaptystów i Zwinglego rozeszły się, 
co zaowocowało falą antyanabapty
stycznych prześladowań w zwinglow
skim Zurychu. 

Ruch "nowochrzczeńczy" rozprze
strzenił się w krótkim czasie po całej 
Europie Środkowej, pomimo ostrych 
prześladowań. W 1530 r. pojawili się 
anabaptyści również w Niderlandach. 
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Remonstrancki historyk Kościoła 
i teolog związany z Uniwersytetem 
w Groningen, prof. Eric H.Cossee 
pisze: "Holenderski liberalizm kościelny 
jest zakorzeniony w myś li reformacji 
(XVI i XVII w.), oświecenia (XVIII w.) 
i po części romantyzmu (XIX w.). Jako 
elementy stałe w rozwoju religijnego 
wolnomyślicielstwa należy postrzegać: 

osobistą odpowiedzialność wierzącego 

(reformacja) oraz autonomię osoby 
ludzkiej (oświecenie i romantyzm). 
W XIX w. zrodził się modernizm, 
w ramach którego poszukiwano 
syntezy pomiędzy przekazywaną od 
wieków treścią wiary i zdobyczami 
nowoczesnej nauki". 
Wystąpienie Marcina Lutra (1483-

1546) przeciwko handlowi odpustami 
w imię wierności Biblii odczytywanej 
przede wszystkim w świetle nauki 
o zbawieniu człowieka jedynie z łaski 
przez wiarę , można traktować jako 
początek gigantycznego ruchu odnowi
cielskiego zwanego reformacją. Nieza
leżnie od wielkiego teologa z Witten
bergi rozpoczął w tym samym czasie 
(1 517 -8) swą działalność szwajcarski 
humanista Ulryk Zwingli (1484-1531). 
W następnym pokoleniu, gdy lutera
nizm znalazł się - niestety na krótko -

wyznaniowe Kościoła, zawierające 

obowiązującą ewangelików wykładnię 
jej posłania. Kościół umocnił swą 
pozycję wspierany przez władze 
państwowe, którym częstokroć bezwa
runkowo służył, i rozpoczął tworzenie 
własnej ortodoksji i prześladowanie 
głosicieli innych poglądów. 

Jego ofiarą padali częstokroć ci 
działacze ruchu reformacyjnego, którzy 
uważali , że chrześcijaństwo nie zostało 

odnowione w stopniu wystarczającym . 

Ożywiała ich wiara w możliwość 
odtworzenia pierwotnego chrystiani
zmu. Zapoczątkowany przez nich nurt 
reformacji określa się często mianem 
"radykalnego". Określenie to zadomo
wiło się w historii dzięki studiom 
amerykańskiego naukowca i badacza 
dziejów reformacji G.H.Williamsa. 
Wspólną cechą "radykałów" był szcze
gólny nacisk, który kładli oni - pogłębia

jąc w tym zakresie praktykę głównego 
nurtu reformacji - właśnie na indywidu
alną odpowiedzialność wierzącego. 

Ożywieni wiarą w rychłe, powtórne 
przyjście Chrystusa, ci religijni indywi
dualiści ostro krytykowali zarówno 
Kościół rzymskokatolicki jak i wspólnoty 
reformacyjne a także państwo . Prof. 
G.H.Williams wyróżnia wśród nurtu 
radykalnego reformacji trzy grupy: 
anabaptystów, spirytualistów i antytryni
tarzy. 

Lisr do GAIAcjAN, Rozdz. 5, w. 1 } 

Przystąpienie do tego ruchu katolic
kiego duchownego Mennona Simonsa 
(1496-1561) w sześć lat później 
(w 1536 r.) i jego, nacechowana 
odwagą i głęboką mądrością, działal

ność duszpasterska, organizacyjna 
i kaznodziejska skierowały ruch ana
baptystyczny na nowe, pacyfistyczne 
tory. Anabaptyzm w ujęciu Mennona 
(mennonityzm) cechowały skłonność 
do izolowania się od świata oraz nacisk 
na karność i dyscypl inę kościelną. 

Zwłaszcza pierwsza z tych cech 
przyczyniła się do tego, że holenderscy 
mennonici nigdy nie opowiedzieli się w 
stu procentach po stronie wolnomyśli
cielskiego protestantyzmu, dla którego 
konstruktywny dialog z otoczeniem miał 
zawsze ogromne znaczenie. Od XVI 
stulecia istn iał jednak wśród nich silny 
nurt liberalny reprezentowany przez 
tzw. Waterlandczyków (Waterlanders), 
w którym wielokrotnie zaznaczały 
równ ież swą obecność skłonności 

antytrynitarne. 
Waterlandczycy udzielali wsparcia 

Braciom Polskim, em igrującym po 1660 
r. do Niderlandów. Współczesny 
Kościół mennonicki w Holandii (Aige
mene Doopsgezinde Societeit) zal icza
ny jest powszechnie do grona Kościo

łów liberalnych, chociaż istnieją w nim 
także i inne kierunki teologiczne 
i duchowe. 
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Nazwa "spirytualiści" wskazuje na 
ogromną wagę, przywiązywaną do 
działania Ducha Świętego. Także i ich 
korzenie tkwią w teologii Zwinglego, 
przepełnionej elementami spirytualistycz
nymi, ale również w myśli wielu innych 
przedstawicieli odrodzenia. Charaktery
styczne dla spirytualistów, których 
najbardziej znanym przedstawicielem był 

Sebastian Frank (1499-1542), bylo 
przeciwstawianie się wszelkim formom 
wiązania działania Ducha Bożego 
z jakimikolwiek widzialnymi "środkami 
łaski" jak sakramenty, ceremonie kościel

ne czy Biblia. Jedynie Duch Św., objawia
jący się ludziom w sposób bezpośredni 
mógł być kryterium prawdy o objawieniu 
Bożym. Wśród duchowych spadkobier
ców reformacyjnych spirytualistów 
spotkamy np. kwakrów - niezwykle 
oryginalne ugrupowanie protestanckie 
znane z pacyfizmu i działalności społecz

nej. Kwakrzy nie uznają sakramentów 
i głoszą, że każdy człowiek jest (lub może 
być) nosicielem "wewnętrznego światła". 
Szeroko znane są ich ciche nabożeństwa 
-bez czytań biblijnych i kazań . Ducho
wość kwakrów wywarła duży wpływ na 
kształtowanie się duchowości remon
stranckiej, zwłaszcza w początkach 
naszego stulecia. 
Trzecią grupą radykalną, którą 

wymienia Williams, są odrzucający 
dogmat o Trójcy św. przedstawiciele 
wczesnego unitarianizmu, zwani 
popularnie antytrynitarzami. Ponie
waż historia tych poprzedników współ
czesnych unitarian była już prezento
wana na łamach "Wolnej Myśli Religij
nej", ograniczę się tu jedynie do 
stwierdzenia, iż w Holandii wczesny 
unitarianizm wiąże się przede wszyst
kim z osobami Michała Serveta oraz 
Leliusza i Fausta Socynów. Współ
cześnie zwolenników unitarianizmu 
można spotkać we wszystkich wspólno
tach liberalnych jak również poza ich 
granicami. Bezpośrednio do tradycji 
unitariańskiej stara się nawiązywać 
przede wszystkim najmniejsze 
z ugrupowań wolnomyślicielskich 

w Holandii - Zwingli Bond (Związek 
imienia Zwinglego), który wyłonił się 
50 lat temu z radykalnego skrzydla 
chrześcijańskich liberałów, jako grupa 
"pryncypialnie wolnomyślicielska", 
zarzucając innym wspólnotom "kapitu
lację wobec ortodoksji". Wspólnota ta 
stopniała w ostatnim okresie do nie
wielkich rozmiarów lecz pod jej egidą 
rozwija nadal swą działalność przy 
Uniwersytecie w Groningen katedra 
historii i doktryny unitarianizmu prowa
dzona obecnie przez remonstranta, 
prof. E.H.Cossee. 
Dłużej pragnąłbym się zatrzymać przy 

niezwykle istotnej dla reformacji 
i odrodzenia postaci jednego z twórców 

kultury holenderskiej, którego najsłyn

niejsze dzieło "Pochwała głupoty" 
należy do lektur obowiązkowych 
każdego licealisty w Holandii. Mowa 
o Erazmie z Rotterdamu (1467-1536). 
Zwingli, Melanchton, Kalwin obdarzali 
go swoim podziwem. Nawet jego 
adwersarz Luter wyrażal się z najwyż
szym uznaniem o jego uczoności. 
Papież ofiarował mu - bezskutecznie -
kapelusz kardynalski. Reformacyjni 
radykalowie jak Frank, humaniści jak 
Direk V.Coornhert uważali się za jego 
uczniów i spadkobierców. Hugo Gro
cjusz, gdy sytuacja pozwoliła mu 
ponownie na postawienie stopy na ziemi 
niderlandzkiej, skierował pierwsze kroki 
pod właśnie wystawiony jego pomnik. 
Myśl Erazma, która nadała ton 

póżnemu odrodzeniu i humanizmowi 
w Europie Północnej, jest zakorzeniona 
w tradycji "devotio moderna" - ruchu 
pobożnościowego, który ukształtował 
się w XIV/XV w. i zrodził m.in. najbar
dziej znane, obok Biblii, dzieło religijne 
chrześcijaństwa zachodniego -
"0 naśladowaniu Chrystusa" Tomasza 
z Kempis. Duchowość tego ruchu 
charakteryzowała się indywidualizmem, 
wyłamywała się ze struktur kościelnych 

i była nakierowana na praktyczne 
zagadnienia etyczno - moralne 
w przeciwieństwie do abstrakcyjnej 
i spekulatywnej scholastyki póżnego 
średniowiecza. 

Esencję swej myśli religijnej zawarł 
Erazm w haśle "filozofii Chrystusowej", 
którą scharakteryzował w następujący 
sposób w przedmowie do przygotowa
nego przez siebie wydania greckiego 
Nowego Testamentu z 1516 r.: "Czym 
jest filozofia Chrystusowa aniżeli nie 
odnowieniem natury ludzkiej nakiero
wanym na pierwotne dobro zawarte 
w stworzeniu?" Religijność Erazma 
różniła się od tej , którą lansowała 
większość reformatorów, co wyrażnie 
uwidoczniło się w jego słynnym sporze 
z Lutrem o wolną wolę. Różnice te nie 
usprawiedliwiają jednak w niczym 
wypowiedzi Lutra, który rozczarowany 
pismem Erazma w obron ie wolnej wol i 
i jego rezerwą wobec rozwijającego się 
wczesnego protestantyzmu, określał go 
mianem sceptyka, "epikurejczyka" itp. 

Erazm oczywiście nie był zaintereso
wany teologicznymi spekulacjami, 
w które reformacja w szybkim tempie 
się uwikłała , ani tworzeniem nowej 
wspólnoty kościelnej. Jego "filozofia 
Chrystusowa" była filozofią praktyczną, 
skupiającą się na zagadnieniach 
etycznych. Reprezentowany przezeń 
humanizm był jednak humanizmem na 
wskroś religijnym, biblijnym, przepełnio
nym duchem ewangelicznego chrześci
jaństwa . Pomimo odrazy, którą napa
wał go - irenistę i pacyfistę - fanatyzm 
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wielu zwolenników reformacji, podzie1a 
Erazm ich milość do Nowego Testa
mentu i pragnął nie mniej niż oni 
powrotu "ad fontes" - do żródeł 
pierwotnego, apostolskiego chrześci

jaństwa. Do końca życia pozostał on 
chrześcijańskim humanistą nacechowa
nym głęboką pobożnością przywodzą

cą na myśl duchowość spirytualistów. 
Podobnie jak oni przywiązywał wielki 
Rotterdamczyk niewielką wagę do 
dogmatów i instytucji, ale odróżniała go 
od większości z nich postawa intelektu
alisty, umiarkowanego w swych poglą
dach i przepełnionego milością do 
słowa pisanego. 

Remonstranci od wieków bardzo chętnie 

powołują się na Erazma jako jednego ze 
swych "ojców duchowych". Niekiedy 
prowadzi to do przemilczania faktu, że on 
sam do śmierci pozostał katolikiem. Poza 
tym tradycja erazmiańska nie jest na 
pewno jedyną, z której remonstrantyzm 
czerpie inspirację. Bractwo zrodziło się w 
łonie kalwinizmu - płodnego intelektualnie 
i duchowo, umiarkowanego teologicznie, 
otwartego na wpływy zewnętrzne, 
przesyconego renesansowymi i humani
stycznymi elementami, które obecne były 
już u samego Jana Kalwina 
i u niektórych spośród jego spadkobier
ców, aż po nasze czasy. 

Dopiero w toku dalszego rozwoju 
remonstrantyzm zaczął przejawiać coraz 
większe zainteresowanie myślą Rotter
damczyka jak również innych nie-reforma
cyjnych myślicieli. "Jesteśmy dziećmi 

Erazma czy dziećmi reformacji?" - pytał 

w XX w. remanstracki teolog prof. G.J.He
ering, próbując skłonić swych współwy
znawców do autorefleksji. On sam 
opowiadał się raczej po stronie reformacji. 
To pytanie zakreśla pole napięć, w którym 
kształtowało się i kształtuje intelektualno -
duchowe oblicze Bractwa Remonstranc
kiego. Przyjrzyjmy się tym napięciom 

nieco bliżej. 

Ciąg dalszy asrtykulu w następnym numerze . WMR" 

Jarosław R. Kubacki stud iował teologię 

w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) 
w Warszawie. Następnie kontynuował 
i ukończył studia teologiczne w Holandii 
w Uniwersytecie Teologicznym Kościołów Reformo
wanych Kampen oraz odbył studia z zakresu teolog 
myśli liberalno-religijnej w Remonstranckim 
Seminarium Teologicznym przy Uniwersytecie 
Królewskim w Lejdzie. Jest jednym z polskich 
teologów liberalnych młodego pokolenia oraz 
ordynowanym duchownym w zborach remonstranc
kich w Holandii. Jako publicysta (.Jednota", .Ad 
Rem", ,Wolna Myśl Religijna' - gdzie jest członkiem 
kolegium redakcyjnego) popularyzuje wiedzę 
z zakresu współczesnej teologii oraz wolnej. 
niedogmatycznej myśli religijnej. Od 1999 r. 
prowadzi przewód doktorski z teologii w Uniwersyte
cie Królewskim w Lejdzie. Członek Kongregacji 
unita riańskiej w Warszawie oraz zboru remonstranc
ko-mennonickiego w Lejdzie. Swoją religijną 
formację duchową kształtowal pod wpływem 
otwartych, twórczych i niedogmatycznych 
środowisk teologicznych i wyznaniowych zarówno 
w Polsce jak i w Holandii. (red.) 
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WRAŻENiA z podRóży 
Chciałbym podzielić się wrażeniami z 

mojego krótkiego, ale interesującego 
pobytu na Węgrzech i w Siedmiogro
dzie (w Rumunii) w związku z 
unitariańskim seminarium jakie 
odbyło się w maju br. w Cluj (Kolo
szvar). W seminarium uczestniczy
łem wraz z drugim przedstawicielem 
polskich unitarian i obaj mieliśmy 
możliwość odwiedzić historyczne 
kościoły unitariańskie w Budapeszcie 
i w Siedmiogrodzie. 

Nasza wspólna podróż rozpoczęła się 

w Budapeszcie, gdzie zwiedziliśmy 
unitariański kościół przy ui.Nagy lgnac, 
jeden z trzech istniejących w tym 
mieście. Położo'ny jest on trzysta 
metrów od gmachu Parlamentu węgier

skiego. Obszerny budynek, w którym 
mieści się kościół został zbudowany 
w latach 1888-90 w stylu neogotyckim, 
jego frontową ścianę zdobi witraż 
autorstwa Miksy Rotha , twórcy witraży 

w budapeszteńskim Parlamencie. 
Kościół należy do Pierwszej Kongrega

cji Unitariańskiej w Budapeszcie po
wstałej w roku 187 4, szybko rozwijającej 
się wówczas wraz z napływem do 
miasta unitarian węgierskich z Siedmio
grodu. W gmachu mieści się także 

główna siedziba Węgierskiego Kościoła 
Unitariańskiego odłączonego po 11-ej 
Wojnie Światowej od Kościoła w 
Siedmiogrodzie. Zasadniczą część 
gmachu wypełnia kościelna sala wysoka 
na kilka pięter, mieszcząca ki lkaset osób 
i ozdobiona wspomnianym witrażem. 
Zwiedzających unitariańskie centrum 

religijne w stolicy Węgier, gościł 
ks. Jozsef Kaszoni, pastor tutejszej 
kongregacji, przyjaciel Polski i polskich 
unitarian. 

Z Budapesztu do Cluj (Koloszvar) 
w Siedmiogrodzie (Rumunia) przyjechali
śmy autokarem w środę rano 24 maja br. 
Spotkanie wszystkich uczestników 
seminarium nastąpiło na wspólnej kolacji, 
na której byli obecni wykładowcy prowa
dzący zajęcia: ks.Larry Peers, dyrektor 
ds. rozwoju kongregacji Unitarian and 
Universalist Association 
z Bostonu (USA), ks.Polly Guild, dyrektor 
ds. programów Światowej Rady Unitarian 
i Uniwersalistów (ICUU), Sarah Tinker, 
kierująca departamentem nauki religii 
w Kościele unitarian brytyjskich, ks.llona 
St.l Orbok zastępca biskupa Unitariań

skiego Kościoła Węgierskiego oraz 
zastępca biskupa Kościoła Unitariańskie

go w Siedmiogrodzie ks.Eiek Rezi. 

BudApEszciE • 
l 

W Cluj (Koloszvar) zostaliśmy zakwa
terowani w Domu Diakonii, obiekcie na 
południowym obrzeżu miastu należącym 
do węgierskiego Kościoła ewangelicko
reformowanego. W nim odbywało się 

też seminarium. 
Tematyka seminarium poświęcona była 

doskonalen iu pracy kongregacji, która 
prowadziłaby do wzrostu duchowego 
członków, jak i budowaniu wewnętrznej 

siły duchowej, płynącej ze zwiększenia 
stopnia identyfikacji członków z kongre
gacją. 

Cluj (Koloszwar, Siedmiogród, Rumunia) 
siedziba biskupa i władz naczelnych 
Kościoła Unitariańskiego 

Bardzo ważną częścią naszych 
spotkań były proste ceremonie 
i nabożeństwa prowadzone rano 
i popołudniu przez uczestników semi
narium. Ukazywały nam jak różne i 
bogate mogą być sposoby wyrażania 
naszej wiary opartej o wspólne wartości 

religijne budujące unitariańską ducho
wość. 
Osobiście prowadziłem też nabożeń

stwo z Sarą Tinker wykorzystując 
w czytaniu wiersz ks).S.Ostrowskiego 
"Mój Bóg". Po jego odczytaniu w języku 
polskim, powiedziałem kilka zdań 
o autorze, a następnie odczytałem 
dokonane przez siebie tłumaczenie na 
język angielski. W tłumaczeniu starałem 

się zachować podobny układ wiersza , 
a co - ważniejsze treść i wyznanie wiary 
w Boga jakie przekazuje nam 
ks.J.S.Ostrowski, a które jest nam tak 
bardzo bliskie, zrozumiałe, ponadczaso
we i podzielane, jak przekonałem się 
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później , przez naszych braci i siostry 
z różnych krajów. Angielską popraw
ność językową oddałem pod redakcyjną 
opiekę Sary Tinker. Dzięki temu, że 
treść wiersza czytanego podczas 
nabożeństwa stała się zrozum iała , 

reakcja uczestników była bardzo 
ożywiona, a niektórzy późn iej zadawali 
pytan ia odnoszące się do osoby autora , 
który dzi ęki odczytanym słowom stał się 

wśród nas obecny i bliski. 
Podczas seminarium odwiedzil iśmy 

siedzibę główną Kościoła Unitariańskie

go w Siedmiogrodzie oraz Protestancki 
Instytut Teologiczny w Cluj (Koloszvar), 
który kształci obecnie 26 unitarian na 
pastorów kongregacji i przyszłych 
pracowników Kościoła. 

W Instytucie kształcą się także studenci 
ewangelicy: reformowani i augsburscy. 
Rektorzy Instytutu obierani są na cztero
letnią kadencję, po kolei z każdego 
z trzech Kościołów. Spotkaliśmy się ze 
zwierzchnikiem Kościoła Unitariańskiego 

w Siedmiogrodzie ks.biskupem 
dr Arpadem Szabo, człowiekiem 

dystyngowanym, o wysokiej kulturze 
i dużym autorytecie moralnym i teologicz
nym. Opowiedział nam on o przeszłości 
Kościoła i jego dniu dzisiejszym, a także 
prześladowaniach i zahamowaniu jego 
rozwoju w okresie dyktatury w Rumunii. 

W niedzielę 28 maja uczestniczyliśmy 
w nabożeństwie kongregacji unitariań
skiej w Cluj. Na zakończen ie przedsta
wiono nas zgromadzonym jako uczestni
ków seminarium, po czym wspólnie 
zaśpiewaliśmy pieśń. 

U wejścia do kościoła znajduje się 
kamienna tablica nagrobna upamiętnia

jącą w tym miejscu przybyłych z Polski 
w XVII wieku unitarian, którzy do końca 
XVIII wieku utrzymywali w Cluj 
w Siedmiogrodzie odrębną polską 
kongregację. Następnie w 1784 r. 
wobec braku pastora, sprzedali dom 
swojej kongregacji, a uzyskane środki 
przekazali na budowę nowego, wspólne
go z Węgrami kościoła unitariańskiego. 

Uczestnicy seminarium odbyli też 
inspirującą duchowo podróż w rejonie 
Cluj (Koloszvar) i Tordy. Odwiedziliśmy 
też kościół katolicki, w którym miało 
miejsce formalne ogłoszenie deklaracji 
wolności religijnej w Siedmiogrodzie 
podczas Sejmu w Tordzie w 1568 roku, 
co związane jest z początkiem i ustano
wieniem Kościoła Unitariańskiego 

w Siedmiogrodzie. 
Późni ej zwiedzil iśmy miejscowy 

kościół unitariański, którego remont 
za kończył s ię niedawno. Teren wokół 
kościoła był zadbany, co kontrastowało 
z mało zadbanymi domami w mieście. 
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Jasne i czyste kolory świeżo odmalo
wanego wnętrza kościoła promieniowa
ły radością. Ten, jak i inne kościoły 
unitariańskie w Siedmiogrodzie urządzo
ny był w charakterystyczny sposób 
wspólny dla wielu wolnych Kościołów 
protestanckich typu kongregacyjnego. 

Historyczne spotkanie w siedzibie Kościoła 
Unitariańskiego w Siedmiogrodzie. Od lewej: 
pastor Czesław Głogowski (przewodniczący 
Kościoła Unitariańskiego w Po/sce), ks.Arpad 
Szabo (biskup Kościola Unitariańskiego w 
Rumunii), ks. Elek Rezi (zastępca biskupa) 

W połowie jednej z dłuższych ścian, 
zwykle naprzeciw bocznego wejścia 
znajduje się ambona, a obok niej 
w części środkowej jest stół, na którym 
stoi wazon z kwiatami. Siedzenia 
usytuowane są po obu stronach przo
dem w kierunku stołu; w niektórych 
kongregacjach po dziś dzień osobne 
miejsca mają młodzi, a w większych 

kościołach osobne miejsca przysługują 
prezbitrom czyli starszym, którzy 
nadzorują pracę kongregacji i pastora. 
Każdy kościół wyposażony jest 

w organy umieszczone na jednym 
z tzw. chórów, czyli balkonów, które są 
zwykle po obu stronach kościoła . 

W Torda, niezwykle miły i pogodny 
pastor unitariański mówił o dobrej 
współpracy z miejscowymi władzami 
i Kościołami. Dobra współpraca nie jest, 
niestety, zjawiskiem powszechnym 
w Siedmiogrodzie, gdyż ze strony władz 
dużym wsparciem cieszy się Kościół 
prawosławny, który jest Kościołem 
etnicznym Rumunów, a Kościół unitariań

ski działa wśród mniejszości węgierskiej . 

W T orda jest ponad tysiąc unitarian. 
W kolejnej miejscowości Mihai

Vitaezu (Aeso-Lelso) napotka liśmy 

przypadkowo przywódcę miejscowej 
partii węgierskiej, który przywitał się 
z nami i spieszył dalej w ogniu kampanii 
związanej z wyborami lokalnymi, które 
miały odbyć się w następną niedzielę. 

Kongregacja ta liczy około trzystu 
unitarian. Następnie odwiedziliśmy 
kongregację w Cornesti (Sinfalva), 
gdzie jest także około trzystu unitarian. 

Trzecia wiejska kongregacja w Kevent 
wyróżniała się barwnymi zdobieniami 
roślinnymi na suficie kościoła . 

Po zwiedzeniu kościoła pastor Miklos 
Szekely zaprosił nas do swego domu na 
sympatyczny poczęstunek. Odpoczynek 

pozwolił nam zachować pogodny nastrój. 
i pokonać zmęczenie . Podróże autokarem 
po wiejskich drogach Rumuni i mogą być 
męczące . 

Ostatni zabytkowy kościół unitariański 

jaki zwiedziliśmy tego dnia, położony był 
na wzgórzu w miejscowości Badeni 
(Bagyon). Prowadziły do niego schody, 
a u wejścia znajdowała się lista wszyst
kich pastorów (ministrów) usługujących 
w tej kongregacji od 1581 roku. W latach 
1979-86 obowiązki te pełnił ks.Eiek Rezi, 
obecny zastępca biskupa Kościoła 
unitariańskiego w Siedmiogrodzie, wykła

dowca w Protestanckim Instytucie Teolo
gicznym, członek Komitetu Wykonawcze
go ICUU, a przede wszystkim wspaniały 
gospodarz i nasz przewodnik. 

Do Cluj (Koloszvar) wróciliśmy późnym 
wieczorem, gdzie oczekiwała nas poże
gnalna kolacja. Uczestniczył w niej 
ks.biskup Arpad Szabo, zwierzchnik 
Kościoła unitariańskiego w Siedmiogro
dzie. Długo dzieliliśmy się naszymi 
wrażeniam i oraz wyciągaliśmy wnioski 
płynące z odbytego seminarium. Serdecz
na atmosfera oraz wzajemna sympatia 
pozostanie zapewne w sercach i umy
słach uczestników tego seminarium na 
długo. Następnego dnia rano opuściliśmy 
Cluj (Koloszvar) udając się w drogę 
powrotną do swoich krajów. 

Reprezen
tanci 
Kościoła 

Unitariań

skiego 
z Pafski 
w siedzibie 
biskupa 
Kościola 

Unitariań

skiego 
w Siedmio
grodzie, 
C/uj, maj 
2000 

Dla dwóch reprezentantów Kościoła 
unitariańskiego z Polski było to szcze
gólne przeżycie duchowe. Pielgrzymka 
do miejsc, gdzie polskojęzyczne 
kongregacje unitariańskie przetrwały 
na wygnaniu do 1784 roku. 
Odwiedziliśmy groby naszych praojców 
w wierze i nawiązaliśmy ponownie 
oficjalne - po dwustu latach - kontakty 
z naszymi braćmi - unitarianami 
z Siedmiogrodu . 

Jarosław Wajchert 

Zdjęcia autora 
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Szanowna Redakcjo, 

dziękuję za nr 1-2 (wiosna, lato) 
WMR. Teksty drukowane w tym 
kwartalnilat są czytane, analizo
wane i dyskutowane nie tylko 
przeze mnie. 

Bogate w refleksje przemyślenia 
zawarte m.in. w" Desiderata" 
rzeczywiście przekazują czytelni
kowi tęsknotę za komfortem 
psychicznym w tym zgiełku 
i chaosie cywilizacyjnym dnia 
codziennego, w którym tak trudno 
się odnaleźć ... 
Przywołanie świetlanej postaci 

ks. K. Grycza-Śmiłowskiego w Jego 
40 rocznicę śmierci, jest dla mnie 
impulsem do podejmowania 
odważnych, pełnych godności 

postaw w wyborach każdego dnia. 
Przesyłam artykuł Wojciecha 

Janika "Zaroiła się droga polskim 
wojskiem - bitwa pod Skaezawem 
oczyma ewangelickich księży". 

Księżmi tymi byli Karol Grycz 
i Jan Unicki (mowa jest o polsko 
czeskim konflikcie zbrojnym o 
Śląsk cieszyński w 1919 roku, 
kiedy to wojska czeskie, łamiąc 
uprzednio zawartą umowę, 

wkroczyły na tereny polskie; 
decydująca bitwa rozegrała się 
pod Skoczowem- przyp. red.). 
Sądzę, że tekst i fotografia 

ks.K. Grycza przywola i wzbudzi 
w Czytelniku WMR pozytywne 
myślenie i wzbogaci jego świat 

wewnętrzny o jeszcze jeden wzór 
osobowy, tak potrzebny w dzisiej
szym świecie. I jeszcze jedno 
zamyślenie związane z postawą 
ks.K. Grycza: dobrze widzi i słyszy 
się tylko sercem, bowiem to 
najważniejsze j est często niewi
doczne dla oka ... 

Jan Kwiatkowski, Żary 

Od redakcji 
Obok drukujemy obszerne frag
menty wspomnianego artykułu, 

który ukazał się w nr 21 (1 998) 
dwutygodnika ewangelickiego 
"Zwiastun ". 
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Ks. KARol G Rycz NA fRoNciE polsko...-cZEski M 

( ... ) W tym czasie w Skoczowie przeby
wali dwaj księża ewangeliccy: ks. Jan 
Unicki (Unucka) (1894-1991), ( ... )i ks. 
KarolGrycz (1885-1959) który w czasie 
1 wojny światowej przebywał jako kapelan 
m.in. na froncie rosyjskim i włoskim . 

W listopadzie 1918 r. objął urząd pierw
szego polskiego ewangel ickiego kapelana 
wojskowego okręgu śląskiego. 

ARMAT)' NA wpROST plEbANii 

Koncentrację wojsk polskich, ewakuują
cych się z Cieszyna pod Skoczów tak 
opisywał ks.J.Unicki: "Po południu 
w niedzie lę zaroiła się droga do Cieszyna 
wojskiem polskim. Jechały tabory, jechała 
artyleria. Ziemia była śniegiem pokryta, 
a mróz był tęg i". Ks.Karol Grycz dodawał: 
"( ... )przez całą zimę prawie że w ogóle 
w owym roku mrozów nie było, za to 
wytężyły one swą siłę właśnie w czasie 
najazdu czeskiego. Żołnierz nasz na ogół 
na mróz słabo był zaopatrzony i cierp iał 

dotkliwie. ( ... )w gmachu szkoły wydziało

wej; dziwne dzieje - tam, gdzie k iedyś 

mieściła się kużnia hakatyzmu p.dyrekto
ra Kreisla, tam pomieszczony był sztab 
polskiego dowództwa". Na wprost 
plebanii ewangelickiej ustawiono dwie 
armaty piętnastocalowego ka libru. 
Ustawiono je na drodze wiodącej z szosy 
"cesarskiej" do kościoła . 

Sam odwrót spod Cieszyna według ppłk 
F.K.Latinika (dowódca oddziałów polskich 
- przyp.red.) przebiegł "sprawnie i 
niepostrzeżenie osobliwie dlatego, że( ... ) 
żołnierz nie czuł się pobitym i wyrzuco
nym z pola walki( ... ), lecz przeciwnie, 
miał moralne zadowolenie, że dobrze 
spełnił swój obowiązek i przyprawił wroga 
o wielkie straty". Przeczą temu wspo
mnienia ks.Karola Grycza , który pisał : 

"Odwrót z Cieszyna nastąpił nagle bez 
odpowiednich przygotowań, bez wywie
zienia magazynów( ... ) najgorsze zaś to, 
że na zapasy spirytusu pozwolono się 
rzucić żołnierzom, którzy pijani stracili 
zupełnie poczucie dyscypliny.( ... ) 
demora lizujący to był odwrót!". 
W Skoczowie zaś kapelan natrafił na 
"pociąg z Cieszyna. pełny żołnierzy 
zupełnie pijanych, zdaje mi się przeważ
nie z wadowickiego pułku piechoty. Mieli 
wysiąść w Skoczowie ( ... )zbuntowali się 

Uednak) i nie chcieli opuścić pociąg". ( .. . ) 

OTUCHA dlA źołN iEnzy 

Powstałą krótką przerwę w działaniach 

wojennych wykorzystał ks.K.Grycz dla 
dodania otuchy i woli walki zmęczonym 
żołnierzom "( ... )wybrałem się wieczorem 
27 stycznia) na zwiedzanie oddziałów 

wysuniętych w stronę Ogrodzonej. 
Wziąłem ze sobą trochę pisemek 
relig ijnych, aby rozdzielić między żołn ie

rzy, wziąłem też papierosów i tytoniu( ... ), 
bo wiedziałem, że żołnierz przyzwyczajo
ny do palenia chętniej po nieprzespanej 
nocy przyjmie papieros niż kawałek 
chleba. ( ... )Trud opłaci ł s ię sowicie, bo 
radość żołnierzy z otrzymanych wiadomo-

Ks.Karol 
G rycz, 
kapelan 
10. pułku 
piechoty 

ści była wielka ( ... ), dziękowali serdecznie 
za pamięć i obiecywal i sumiennie spełnić 
swój obowiązek; rel igijne pisemka 
znalazły tu tym milsze przyjęcie( ... )". 
Następnego dnia ks.K.Grycz dotarł do 

żołnierzy rozlokowanych w Międzyświe

ciu. Oddział ten był przygnębiony 
i zniechęcony wiadomością o śmierci 

por.F.Kotasa . Ksiądz postanowił zachęcić 

żołnierzy do dalszej walki. Tak ks.K.Grycz 
wspomina wygłoszone wówczas kazanie: 
"aby mnie żołnierze lepiej słyszeli 

stanąłem na wielkiej kupie nawozu 
i stamtąd przemówiłem . Jeszcze nigdy 
nie stałem na takiej kazalnicy. Jakie było 
to kazanie, nie pamiętam, bo mówiłem 
bez przygotowania pod wrażeniem chwili, 
opowiadał mi tylko kilka miesięcy potem 
jeden z uczestników, że nigdy kazanie nie 
zrobiło na nim większego wrażenia jak 
wtenczas". 
Dzień później w Skoczewie odbył się 

pogrzeb por F.Kotasa ( ... )na pogrzebie 
było kilka osób. Odśpiewano pieśń 

żałobną. Mowę pogrzebową wygłosił 

ks.K.Grycz: "Za tekst obrałem słowa 
Psalmu 126: "Którzy szli ze łzami , żyć 
będą z wykrzykaniem". Podczas przemó
wienia ciężkie działa ustawione w pobliżu 

kościoła bezustannie huczały tak, że 
trzęsły się okna w kościele - to walka 
o Chełm i okol icę się toczyła " . ( ... ) 

W szpiTAlU i NA fRONCiE 

Obaj księża w ostatnim dniu bitwy 
rozdzielili się. Kapelan K.Grycz odszedł 
na front. Opiekę duszpasterską nad 
rannymi i umierającymi w szpitalu zlecił 
wcześniej ks.J.Unickiemu. Ks.Grycz 
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pisał: "Byłem właśnie około godziny 
pierwszej w okolicy dworca skoczowskie
go i widziałem cofające się nasze 
oddziały. Niebezpieczeństwo było bardzo 
wielkie - Czesi zająwszy dworzec 
skoczowski byliby zaszli nam tyły i zwinęl i 

cały nasz front i zaniedbanie tego odcinka 
byłoby się strasznie pomściło. W ostatniej 
chwil i na niebezpieczny ten punkt zostały 
rzucone trzy kompanie naszego 10 p.p . 
które z pomocą artylerii odrzuciły Cze
chów, tak że cofnęli się ze stratami( ... ). 
Zwycięstwo okupione zostało oczywiście 

bolesnymi ofiarami. Przez cały dzień 
napływali do miasta z różnych stron 
frontu ranni; umieszczaliśmy ich 
w miejscowym szpitaliku ( ... ). Wnet 
zapełniła się duża sala. Pomiędzy ciężko 

rannymi oficerami był również ewangelik 
por. Paweł Probosz z Łyżbic ; otrzymał 

ciężką ranę postrzałową w brzuch". ( ... ) 
Wieczorem, o godz. 20 zjawili się 

u ppłk. F.K. Latin i ka czescy parlamentarzy
ści z propozycją zawarcia rozejmu, 
którego warunki zaakceptowały obie 
strony. Wydano rozkaz wstrzymania 
ognia. 

Ks. kapelan K.Grycz tłumaczył sobie, że 
propozycja czeska była "dowodem, że 
u Czechów coś jest źle i to się powinno 
wykorzystać. Byłem i jestem zawsze 
przeciwny rozlewowi krwi ludzkiej, ale 
takich wypadków wiarołomnego napadu 
i g rabieży polskiej ziemi, jak to było przy 
najeździe czeskim na polski Śląsk, nie 
powinno się było zostawiać bez kary 
i należało odebrać, co było gwałtem 

zabrane". ( ... ) 
Wynegocjowany rozejm został przedłu

żony. W tym czasie odbył się pogrzeb 
osiemnastu poległych żołnierzy. 
Ks.K.Grycz wspomina: "W ewangelickim 
kościele pogrzebowe kazanie wygłosi ł 

ks.Unucka, po czem nasz pochód 
pogrzebowy przyłączył się do katolickiego 
pochodu pogrzebowego, który przyszedł 
od strony miasta. Na katolickim cmenta
rzu liturgię końcową odprawił jeden 
z wikarych, zdaje mi się ks.Kojzar. 
w języku polskim nie łacińskim, co zrobiło 
wielkie wrażenie. Po uroczystości na 
cmentarzu cały pochód przeszedł na 
cmentarz ewangelicki. Pięknie postąpiło 
katolickie duchowieństwo, które również 
przyszło na nasz cmentarz, podobnie jak 
ja i ks.Unucka w rewerendzie wzięliśmy 
udział w pogrzebie na katolickim cmenta
rzu ( ... ). Salwami karabinowymi i armatni
mi wojsko na koniec żegnało swych 
towarzyszy broni". 

Wojciech Janik 

Tekst i zdjęcie : .. Zwiastun", nr 21 (1998) 
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Jan Stoiński (1590 - 1654), 
najstarszy z synów ministra 
unitariańskiego zboru luslawic
kiego, przyjaciela i wspólpracow
nika Socyna, Piotra jun., dzialal
nością swą związany by! ściśle 
z Rakowem. Po wypędzeniu 
unitarian z tego ośrodka udaJ się 
do Hagi, aby zorientować się, czy 
móglby osiąść bezpiecznie 
w Niderlandach. Ostatecznie 
zdecydowal się osiedlić na 
kresach wschodnich jak minister 
zboru w Lachowiczach i tu 
doczekaJ się wyroku trybuna/u 
na infamię i utratę szlachectwa. 
Przez jakiś czas pracowal jako 
minister zboru w Czarkowie (woj. 
krakowskie) u Moskorzewskich. 
Będąc doskonałym stylistą 

(wnuk Piotra Statoriusza 
i Grzegorza Pawła z Brzezin
mial po kim odziedziczyć talent 
literacki!) otrzymaJ na synodzie 
w Rakawie w r. 1627 polecenie 
napisania dialogu o pobożności; 
powolany też zastal do komisji 
redakcyjnej katechizmu rakaw
skiego tzw. mniejszego. Wydal 
"Nowy Testament" i "Braterską 
deklarację " oraz inne pisma 
religijne. Karespondowal 
z H. Grotiusem. Jako doskonały 
dialektyk brai często udziaf 
w dysputach teologicznych. 
"Modlitwy nabożne ·: wydane 

w Rakawie w r. 1633, napisaf 
prawdopodobnie przy pomocy 
Jana Jakuba Ryniewicza-Trem
beckiego; wiadomo bowiem, że 
synod w Rakawie w r. 1630 
wyznaczyJ mu go do pomocy przy 
układaniu modlitewnika. 
Bn1ckner znając tylko maJe 
wyjątki z paru modlitw Stoiń
skiego, ogloszone przez Wacfawa 
Sobieskiego (w art. "Modlitewnik 
arianki': "Reformacja w Polsce ·: 
1921) z miejsca poznaJ się na ich 
wartości i orzekf: " ... wypada 
porównać te modlitwy o cudow
nym języku a wyniosfej myśli ze 
wspólczesnymi katolikami (w r. 
1636 wydano jeszcze, acz po raz 
ostatni~ średniowieczny "Hartu
Jus - Raj duszny': a jezuicka 
"Harfa duchowna" raz po raz 
wychodzi/a), aby ocenić wartość 
kulturalną ariaństwa ... " 

Obok drukujemy fragmenty 
kilku "Modlitw ... ". Calość na 
podstawie książki Jana Durr
Durskiego "Arianie polscy 
w świetle wfasnej poezji" 
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Na tenże kształt może się modlić 
Pan i względem Judzi niższego 
wiejskiego stanu} odmieniwszy 
nieco} jeśli potrzebaJ wedle różności 
stanu} i przydawszy co takowego 
do. onych sław 

... Tyś mi nic, o Boże, nie powinien, jam ci dlużen s1la, 
i owszem siebie samego, i duszę swoję winien. Przetoż 
uznawając swoję pod/ość wrodzoną przed Majestatem 
twoim, tobie się mostem kladę i pod nogi twe się cisnąc, 
dziekujęć uniżenie za to, czymeś mię uczcić raczy/ 
a osobliwie, żeś mię nie chcial mieć w tak niewolniczym 
stanie na świecie jako chłopki moje, ale raczej na 
wolności, że nie ja na kogo inszego, ale kto inszy na mię 
robić m u s i. Czymże ja godniejszy nad te, ktorzy są pod 
moją władzą. !zali nie tenże ty jesteś, ktoryś stworzy/ 
każdego z nich, ktoryś też i mnie stworzy!? !zali nie 
takżeś je wyksztaltował w żywocie macierzyńskim, jako 
i mnie. Niechaj że tedy na to pamiętając, nazbyt nie 
rozpościeram proporca w swego panowania nad nimi 
i nie wyciągam ich na rzeczy niesluszne; niech na tym 
przestawam, co ich powinność niesie, i owszem, raczej 
niech pod czas ustępuję prawa swego, i gdzie mogę, 
pofolguję im, niżelibym mial w nadzieję swej mocy 
i władzejpastwić się nad ubostwem, które się mi odjąć 
nie może, i ciężary nieznośne kłaść na nie. Niech nimi 
nie robię jako walkami, ale niech pamiętam, że są 

przecie ludzie na wyobrażenie twoje stworzeni, mnie 
w przyrodzeniu podobni, niech przeciwko mnie nie mają 
przyczyny wzdychać do ciebie, abyś ich nie wysluchal 
i nie zemści/ się nade mną krzywdy ich. Ale też i oni 
uznawając w tej mierze wolą twoję, niechaj na zdaniu 
twoim mądrym cale prze s ta wają i niechaj sobie pod tym 
jarzmem nie tęsknią, tak żeby mieli na nielaskę twoję 
i maję, jako zwierzchnośc;i sobie od ciebie danej 
zarabiać, a za tym być sobie samym przyczynąjeszcze 
gorszego bytu i twardszego munsztuku, ktorym ty 
umiesz okracać Judzi zuchwale i uporne. Niechaj mi 
powinności swe nie z musu, ale dobrowolnie oddawają; 
niech wiernie i życzliwie zrobią to, co powinni; a ja 
niech też wyrozumiewam bacznie; a ty zaś im i mnie 
przysparzaj z nieba i rozmnażaj osiewkisprawiedliwości 
nasze;~ dogadzając i deszczem i pogodą pożądanąjako 
dobrodziej nasz spoiny. 

Modlitwa.} gdy dziatki do szkoły iść mają 

... Racz. że ty sam mój rozum oświecić. króry sam z siebie jest 
ślepy, żebych się mag/ tego nauczyć, co mi będzie pokazano. 
A racz też umocnić pamięć maję, żebych mag! dobrze odzierżać 
wszystko to, czego się nauczę. A ostatecznie racz tak sprawić mój 
umysł, abych mogł rad i z dobrą chucią ku nauce chodzić, żebych 
tego czasu i pogody, ktorejeś mi raczył użyczyć, lenistwem albo 
niedba/ością moją nie utracił. Przytym też proszę, racz mi nażycić 
Ducha twego świętego, Duch a, mou7·ę. wyrozumieniaprawdy 
baczenia i rozsądku dobrego, i mądrościprawdziwej, żeby ta moja 
nauka by/a z dobrym pożytkiem, a praca nauczycielaw moich, aby 
nie była daremna. A do ktorejkolwiek nauki umysl mój przylożę, 
daj to, żebym wszystko ku dobremu końcu obracał. 
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Jan Stoińsld 

Modlitwy nabożne 

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

O Boże, który sam tylko masz zupelną 
zwierzchność ludzldm sercom panować 
i prawa przepisować, jakieć się podoba, 
a nikomu inszemu nie pozwolileś tego oprocz 
Syna twego jednorodzonego, któremuś dal 
wladzą i sąd czynić, iż Synem czlowieczym jest 
(. .. ) A lubo sobie myśl naszę chcesz zniewolić, 
wszakoż nie gwaltem, gdyż nie dbasz o slużbę 
poniewolną, ale dobrowolnego się upominasz 
nabożaństwa i ochotnego posfuszeństwa. 
Prosimy cię, zgańże to przez słowo twoje święte 
wszystkim, ktorzy sobie przywłaszczają 
panować nad ludzkim sumnieniem, i ukaż, że 
się w twoje. własne rządy wdawają. Niech 
każdy przy wolności całej sumniema swego 
zastawa, niech się sumnieniem suy.m nikomu 
z ludzi śmiertelnych nie przysługuje, niech to, 
co tobie wlaśnie należy, tobie samemu oddaje. 
Niech się ten nieznośny gwałt mkomu nie 
dzieje, aby to mial usty uyznawać, abo 
powierzchownie czynić w nabożeństwie, czego 
w sercu nie pochwala; zwłaszcza że się wszel
ką obfudą brzydzi święte oko twoje, a pogotowiu 
tak grubą i sprosną, gdy się przed tobą, tak 
wielkim Bogiem, usty i postawą popisuje tym, 
czego w sercu nie masz, i owszem, od czego 
stroni umysl jego. Niechaj każdemu zostanie 
cala wolność uyznawać to usty wlasnymi: co 
w sercu prawdą być rozumie, 
i chwali ciebie takim sposobem, jaki rozumie, 
że jest tobie przyjemny. (. . .) Sklońże ty serca 
tych, ktorzy wladną rzeczami na ziemi: do 
tego, aby wydzierającym się do ciebie i do 
prawdy twojej iść nie bronili, i owszem 
niewinności ich przeciwko tym, ktorzy ich 
uciskająw sumnieniu, obrońcami być chcieli. 
nie panując niczyjej wierze ani panować 
dopuszczając. 

Modlitwa 
za Królestwem 
Polskim 

. .. o Boże miłosierny, nie karz tego narodu 
w popędliwości gniewu twego, aby snadź nie 
rzeki, że dla tych, ktorzymu jego blędów nie 
pomagają, to czynisz; ale raczej dla dz1atek 
twoich, k tore w nim masz, pofolguj mu jeszcze. 
Nie podawaj go na paświstanie i pohańbienie 
inszym narodom, odwróć od niego i wojny 
wewnętrzne, i krwauy miecz nieprzyjacielski, 
i straszną rękę pogańską, odwróć powietrze 
morowe, glód i drogość. Nie uynoś się od niego 
z świętą twoją chwalą, obwaruj go zewsząd 
pokojem pożądanym i blogoslawieństwem 
twoim. Daj, żeby się wszystkie Stany jego 
chcialy poczuwać w tym, czego im przed 
obliczem twoim nie dostaje i co są tobie powin
ne. Niechaj możniejszy slabszych, bogatszy 
uboższych, zacniejszy podlejszych nie uciskają. 

Niech Nauczyciele i Fasterze tego Narodu, jako 
też i wszystkie Krześciaństwa przodują owcom 
sobie zwierzonym i nauką zdrową slowa twojego 
czystego, i przykładem zywota takiego, jakiego 
inszych uczą. Niech ci, ktorzy przedniejsze 
miejsce trzymają w Rzeczypospolitej, poczną 
dobry rząd oti iebie, pytając się o drogach 
twoich i chodząc stopami Pana Jezusouy.mi 
owa by tym snadniej i rychlej lud pospolity 
szedl za starszymi swymi. 
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Zarys dziejów zboru ariańskiego 
w Rzeczpospolitej do roku 1604 
Piotr IDkzck Cz~ść trzecia 

Rok 1574 
Synod w Rakowie. Walkę z radykalnymi przekonaniami społecznymi 
rakawian podejmuje na tym synodzie Stanisław Budzyński , obrońcą 

tych przekonań jest Grzegorz Paweł. Z polecenia tego synodu 
M.Czechowic pisze Rozmowy chrystyjańskie. W tym okresie widać, 

że zbór lubelski (z Czechawicem jako ministrem i Niemajewskim jako 
seniorem) obejmuje kierownictwo umysłowe i moralne całego obozu 
ariańskiego. Współpracuje z nim zbór krakowski (minister. Szoman, 
senior- Ronemberg). Z oboma zborami współpracują też: podupada
jący zbór w Rakawie i nabierający znaczenia zbór w Lusławicach. 
W tym czasie- wyraźny wzrost opozycji doktrynalnej braci litewskich. 

- Faust Socyn przebywa w Bazylei. 
- Założenie oficyny Aleksego Rodeckiego. 
- Ukazuje się Catehesis et eonfessio fidei autorstwa Jerzego 
Szamana, napisany pierwotnie z przeznaczeniem dla jego dzieci 
(wyd.A.Rodecki, Kraków). 
- Ukazuje się Nowy Testament w przekładzie S.Budnego 
(wyd. wŁosku). 

Rok 1575 
- Publikacja Rozmów chrystyjańskich Marcina Czechawica 
(Kraków, oficyna Rodeckiego). 
- Pod koniec roku F.Socyn opuszcza Włochy. 
- W r. 1575 zmarł prawdopodobnie Stanisław Lutomirski. 

Rok 1576 
Brak danych z dziejów zboru braci polskich za ten rok. 

Rok 1577 
czerwiec· styczcn 1578 Pisemna polemika Fausta Socyna 
z Francisco Puccim dotycząca kwestii nieśmiertelności pierwszego 
człowieka przed upadkiem (według Pucciego pierwszy człowiek był 
nieśmiertelny i tylko z powodu swojego grzechu stracił tę nieśmier
tel ność). 

w styczniu Socyn ukończył rozprawę De statu primi hominis ante 
lapsum disputatio (wyszła drukiem dopiero w r.1610 w Rakowie). 
lipiec 1577 · styczeń 1578 Faust Socyn przebywa w Zurychu. 

ponadto w roku 1577: 
- Dysputa braci "de paedobaptismo, który dziecinnny krzest Budny 
naprzód ganić począł". Oprócz Budnego biorą udział m.in. F.Socyn 
i Wędrogowski. 
-Ukazuje się Nowy Testament w przekładzie M. Czechawica 
(Kraków, oficyna Rodeckiego). 

Rok 1578 
18 maja Synod w l asku (pow.oszmiański). Budny akceptuje 
antybaptystyczny pogląd na chrzest, wraz z grupą zwolenników 
przyjmuje powtórny chrzest przez ponurzenie i przystępuje do 
Wieczerzy Pańskiej. Gośćmi synodu są M.Czechowic i Aleksander 
Witrei in. Delegaci z Małopolski żądają od Litwinów zrzeczenia się 
majątków. Dyskusja pozostaje bez rozstrzygnięć. 

czerwiec Synod w Lusławicach. Przybywają delegaci litewscy, 
Szymon Budny i Fabian Domanowski, z listami od tamtejszej 
szlachty, prosząc o "ostateczną rozmowę" na temat spornych 
kwestii społecznych. Niemajewski w imieniu Małopolan odmawia. 
Synod odpisuje zborom litewskim, odsyłając je do dwunastej 
rozmowy z Rozmów chrystyjańskich Czechowica. Lublinianie nie 
chcą pożyczyć Budnemu skryptów "Paleologa" (Budny otrzymuje 
je później od autora i drukuje- zob.rok 1580). 

lipiec F.Socyn kończy pisać jedno ze swych podstawowych dzieł 
De /esu Christo Servatore. 

pazdzicrnik • listopad F.Socyn przebywa w Krakowie. 

listopad • maj 1579 F.Socyn u Franciszka Davida w Kolozsvarze 

(Siedmiogród). 

Rok 1579 
Synod w Lublinie. Wprowadzenie cenzury druków zborowych 
(delegaci litewscy nie przyjmują tej uchwały, Budny był nieobecny 
Podjęto problemy chrystelogiczne - A. Witrei in zwalcza pogląd o 
przedwieczności Chrystusa, odpowiednio interpretując słowa Jana 
Ewangelisty. Nie wiadomo, czy byli obecni na synodzie przedsta\'•
ciele dyleizmu lubelskiego. W każdym razie dyleizm już wtedy 
wyraźnie osłabł . 

czerwiec • luty 1583 F.Socyn przebywa w Krakowie. 

24 sierpnia Synod w Bełźycach koło Lublina. Poświęcony był 
sprawie Franciszka Davida, propagatora nonadorantyzmu. Synod 
bełźycki spełnia prośbę zborów siedmiogrodzkich o wyrażenie 

poglądu na naukę Davida i potępiaja ją. Orzeczenie to miało 
przyczynić się do śmierci Davida (zob.15 listopada 1579), co 
wypominał później lublinianom Budny, który wyznawał podobne 
poglądy jak David. 

15 listopada Umiera Franciszek David, założyciel unitarianizmu 
w Siedmiogrodzie. David został w tymże roku złożony przez księaa 
Krzysztofa Batorego z urzędu superintendenta unitarian w SiediTIIO
grodzie jako heretyk i skazany na dożywotnie więzienie. Zmarł 
w więzieniu. 

ponadto w roku 1579: 
W Lublinie (gospoda P.Chyckiego) dysputa Ks.H.Powodowskiegc 
z J.Niemojewskim. Według jednych źrodeł dotyczyła ona PI)'1""'1C
papieża, według innych rozmawiano o kościele i o Trójcy Św. 
Niewykluczone, że obie wersje mogą się dopełniać. 

Ciąg dalszy w następnym n~ 
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Zdzisław Słowik: Od niespełna pół 
roku, a więc od momentu opublikowa
nia przez papieża Jana Pawła 11 
encykliki Fides et rafio te dwa pojęcia -
wiara i rozum - oraz ich wzajemne 
relacje stały się żywo obecne 
w dyskursie intelektualnym. Uczestni
czy Pan, Panie Profesorze, aktywnie 
w tej debacie, a Pana opinie wypowia
dane na ten temat są z wielką uwagą 
śledzone także przez różne środowi
ska świeckie. Chciałbym, aby zechciał 
Pan przybliżyć te opinie Czytelnikom 
naszego czasopisma. Proponuję 
zacząć od samego początku: od 
wyjaśnienia sensu używanych 
w tej debacie terminów. 

Profesor Jan Woleński: Trzeba 
przede wszystkim stwierdzić, że termin 
"wiara" jest pojęciem bardzo wielo
znacznym i ta wieloznaczność ciągnie 

się od czasów antycznych. Grecy 
używali słów pistis i doxa. Pierwsze było 
bardziej potoczne i wyrażało przede 
wszystkim zaufanie, a drugie zostało 
wprowadzone przez Platona jako 
filozoficzny termin techniczny na 
oznaczenie niepewnego przekonania, 
przeciwstawnego niepowątpiewalnej 

episteme, tj . wiedzy absolutnie prawdzi
wej. Rzymianie przetłumaczyli pistis jako 
fides, doxa jako opinio , episteme jako 
scientia. Związek fides z zaufaniem 
może najsi lniej przejawiał się w prawni
czym pojęciu bona fides (dobra wiara) 
jako postawy gwarantującej uczciwość 
przy zawieraniu i wykonywaniu umów. 

Jest rzeczą interesującą, że ani pistis 
ani fides nie były pierwotnie stosowane 
w związku z religią: greckie /atreia 
i łacińskie religio odnosiły się do służby 
bogom. Nic tedy dziwnego, że fi lozofia 
antyczna nie znała problemu stosunku 
wiary religijnej do wiedzy. Teologia 
fi lozoficzna, np. u Platona, Arystotelesa 
czy Epikura, była w pełni racjonalna, 
a religia w sensie potocznym w ogóle 
nie podlegała filozoficznemu traktowa
niu. Obie dziedziny były od siebie ściśle 

oddzielone, aczkolwiek czasem spotyka
ły się , jak w przypadku procesu Sokrate
sa oskarżonego o bezbożność. Konflikt 
miał jednak sens polityczny, 
a nie intelektualny. 

Ale odmienne rozumienie terminu 
• ,wiara" przyniosła tradycja wyniesio
na z religii żydowskiej ... 

-utaj wiara stała się kwestią zaufania 
czy zawierzenia Bogu i było ono bezwa-
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runkowe, jak w przypadku Abrahama. 
Było też obowiązkiem, którego niedopeł
nienie prowadziło do bożego gniewu 
i wynikłej z tego kary w postaci zemsty. 
Nowy Testament przejął tę tradycję, 
aczkolwiek została ona złagodzona 
wizją miłosierdzia. Inna sprawa, na ile 
Stary i Nowy Testament są spójne 
w kwestii stosunku kary do grzechu, ale 
kwestia ta nie ma większego znaczenia 
dla spraw rozważanych na tym miejscu. 
Obowiązek bezwarunkowego zawie

rzenia miał ważkie konsekwencje 
teoriopoznawcze, gdyż wymagał 
podobnego przyjęcia prawd wiary jako 
danych człowiekowi wprost przez Boga. 
W ten sposób wiara stała się również 
powinnością "trwania przy prawdzie", 
a także samym utrzymaniem się 
w stanie prawdy. Pierwsi chrześcijanie 
nie mieli z tym specjalnych problemów 
z uwagi na pewność rychłej paruzji, 
tj. ponownego przyjścia Chrystusa na 
świat. Jednakże obietnica ta stawała 

się coraz bardziej abstrakcyjna, a sama 
wiara podlegała nie tylko represjom 
politycznym, ale i krytyce ze strony 
klasycznych szkół filozoficznych. 

Ale sławne spotkanie Pawła z Tarsu 
z filozofami w Atenach nie przyniosło 
mu sukcesu. Wręcz przeciwnie, próba 
przekonania myślicieli wychowanych 
w greckiej tradycji racjonalistycznej 
do chrześcijańskich prawd objawio
nych spotkała się z szyderstwami. 

Zważywszy zastany sens słowa pistis 
i grecko-rzymskie rozumienie religii, 
trudno się temu dziwić. Aczkolwiek 
pierwsze spotkanie chrześcijaństwa 
z myślą antyczną nie było pomyślne dla 
nowej religii , to dalsza konfrontacja stała 
się nieunikniona, skoro usprawiedliwie
nie ewangelii przez paruzję odsunęło się 
w bliżej nieokreśloną przyszłość. Nic 
tedy dziwnego, że pierwsi filozofowie 
chrześcijańscy, przede wszystkim 
Klemens Aleksandryjski, podjęl i rozumo
wą obronę prawd, w które wierzyli. 

Pojawił się jednak inny nurt, może 
najlepiej wyrażony w powiedzeniu 
credo quia absurdurn (wierzę, gdyż 
jest to absurd), przypisywany Tertu
lianowi. 

W istocie rzeczy, Tertulian napisał 
credo quia ineptum (wierzę, gdyż jest to 
niedorzeczne), odnosząc te słowa do 
śmie rci Bożego Syna. W ten sposób, 
pojawiły się dwie postawy wobec 

stosunku wiary religijnej do wiedzy 
rozumowej. Jedna zalecała rozumowe 
wyjaśnienie prawd wiary, natomiast 
druga nie widziała takiej potrzeby. Obie 
występowały w postaci radykalnej 
(każda prawda wiary dopuszcza rozu
mowe uzasadnienie, żadna prawda 
wiary nie da się racjonalnie wytłuma

czyć) lub umiarkowanej (pewne prawdy 
wiary są racjonalne, a inne nie). 

Stosunek wiary i wiedzy (wiary 
i rozumu, w innej nomenklaturze, 
teologii i filozofii, w jeszcze innym 
żargonie) stał się jednym z głównych 
problemów filozoficznych średniowie
cza. Nie tylko zresztą chrześcijańskiego, 
ale również arabskiego, gdyż podobne 
kwestie wystąpiły w islamie. Arabscy 
arystotelicy AI.-Farabi i Avicenna bronili 
autonomii filozofii wobec teologii. Ostro 
krytykował ich AI.-Gazali w dziele pod 
znaczącym tytułem Samozniszczenie 
filozofów, broniąc prymatu religii. 
Odpowiedział mu kolejny arystotelik, 
mianowicie Averroes, argumentując za 
wyższością rozumu i filozofii. 

Najogólniej rzecz biorąc, filozofowie 
chrześcijańscy średniowiecznej 
Europy opowiedzieli się w większości 
za formułą fides querens intellectum 
(wiara poszukująca zrozumienia), 
pochodzącą od Anzelma z Canterbu
ry, aczkolwiek, o czym Pan Profesor 
wspomniał, dającą się odnaleźć 

u wspomnianego już Klemensa 
Aleksandryjskiego, a przede wszystkim 
u Aureliusza Augustyna z Hippony. 

Zasada ta jednak bywała rozmaicie 
interpretowana. Sam Anzelm był 
racjonalistą uznającym, że rozumowa 
wykładnia prawd wiary jest możliwa bez 
wyjątku, przy czym w niczym to ma nie 
naruszać ich literalnego sensu. Piotr 
Abelard również poszukiwał racjonalne
go ugruntowania wiary, ale argumento
wał, że jej litera jest pełna sprzeczności. 
Zestawił je w dziele Sic et non (Tak 
i nie), zalecając likwidację trudności 

przez reintepretację teologii , wymagają

cą założenia, iż sens prawd wiary jest 
niekiedy metaforyczny. 

Ale zapewne przysłowiową kropkę 
na "i" w rozumieniu relacji "rozum" -
"wiara" postawił w myśli chrześcijań

skiej św.Tomasz z Akwinu . 

Kanoniczne stanowisko w omawianej 
przez nas kwestii wypracował rzeczywi
ście Tomasz z Akwinu, który przyjął, że 



22 

(a) niektóre prawdy wiary, np. dogmat 
o stworzeniu świata z niczego, czy 
dogmat o Trójcy św., nie podlegają 
rozumowej kontroli, 

(b) niektóre prawdy wiary, np. istnienie 
Boga są dowodliwe, i są prawdy filozo
ficzne, które w ogóle nie mają związku 
z teologią. 

Konflikt pomiędzy wiarą i rozumem 
może być jedynie tymczasowy, gdyż 
wszelkie prawdy pochodzą od Boga, 
a boże dzieło jest doskonałe i jako takie 
wolne od sprzeczności. Chrześcijanin 
musi więc wierzyć, że rzekomy konflikt 
znajdzie prędzej czy później swe 
rozwiązani e. 

Nieco później mistycy w rodzaju Jana 
Fidanzy, Mistrza Eckharta czy Mikołaja 
Kuzańczyka opowiedzieli się za irracjo
nalistyczną koncepcją wiary jako 
czegoś, co znajduje uzasadnienie w niej 
samej, a dokładnie w jej kontemplacyj-

nym przeżyciu. Duns Szkot w oparciu 
o tezę o prymacie woli nad intelektem 
głosił pogląd, że wiara jako projekcja 
woli jest przeżyciem swoistym, nie 
wymagającym odwołania się ani do 
rozumu ani do mistyki. 

Jeszcze inne stanowisko zajęli tzw. 
awerrości łacińscy (m.in. Wilhelm 
Ockham i Marsyliusz z Padwy), broniąc 
teorii dwóch prawd, jednej religijnej a 
drugiej filozoficznej, obu różnych na tyle, 
że nie ma sensu badać ich wzajemnego 
stosunku. Ubierając to w język bardziej 
współczesny: wiara i wiedza wyrażane 
są w dwóch różnych wzajemnie nieprze
tłumaczalnych językach , a to właśnie 
sprawia, że problem zgodności wzg lęd

nie sprzeczności obu tych porządków w 
ogóle nie powstaje . Teoria dwóch prawd 
była ważnym narzędziem obrony 
rozwijającej się wiedzy przyrodniczej 
przed teologiczną ingerencją: Galileusz 
bronił swych poglądów właśnie w duchu 
awerroizmu łacińskiego . 

Wszakże sprawa wiary i jej stosun
ku do rozumu nie wyczerpywała się 
w dyskusjach filozofów. Kościół 
katolicki jako instytucja zajął s ię 
problemem stosunkowo wcześn ie, 

wtedy mianowicie, gdy pojawiły się 
pierwsze herezje. 

Nie sposób omawiać tutaj dziejów 
kształtowania się oficjalnej doktryny od 
dekretu z Orange do ostatniej encykliki 
Fideset ratio Jana Pawła 11. Owa 
historia była wyznaczona rozmaitymi 
czynnikami, m.in. treścią Pisma św., 
wspomnianymi dyskusjami filozofów, 
oddzieleniem s ię Kościoła prawosławne

go, licznymi potępieniami w średniowie
czu (m.in. Abelarda i Ockhama), walką 
o inwestyturę, Reformacją, konfliktem 
religii z nowożytnymi naukami przyrodni
czymi, walką z coraz to nowymi herezja
mi i prądami, np. modernizmem, 

Foto: Krzysztof Tusiewicz 

odrodzeniem się scholastyki czy 
postępującą sekularyzacją. 

Najzwiężlej: katolicka teologia wiary 
jest ujęta w katechizmowej formule, że 
prawdąjest to, co Bóg objawił, a Urząd 
Nauczycielski Kościoła do wierzenia 
podaje; a w bardziej rozwiniętej wersji , 
przyjętej przez l Sobór Watykański 
(i zasadniczo powtórzonej przez Vatica
num 11): "Ponieważ człowiek całkowicie 
jest zależny od Boga jako Stwórcy 
i Pana swego, a rozum stworzony 
całkowicie podlega niestworzonej 
prawdzie, przeto jesteśmy zobowiązani 

objawiającemu się Bogu okazać zupełne 
posłuszeństwo woli i umysłu. Kościół 
katolicki zaś wyznaje, że wiara ta będąc 
początkiem zbawienia jest cnotą 
nadprzyrodzoną, przez którą za na
tchnieniem i z pomocą łaski Bożej 
wierzymy w prawdziwość rzeczy obja
wionych przez Boga, nie dla ich praw
dziwości wewnętrznej, poznanej 
naturalnym światłem rozumu, lecz z 
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powodu autorytetu samego Boga 
objawiającego, który się nie myli ani 
nikogo myl ić nie może" . 

Aczkolwiek z czysto teologicznego 
punktu widzenia powaga Urzędu 
Nauczycielskiego jest wystarczają
cym powodem dla akceptacji przyto
czonego wyznania, to podlega ono 
również i filozoficznemu komentarzo
wi. Jak brzmi ten komentarz? 

Wedle niego wiara jest 
(a) nadprzyrodzona, 
(b) rozumna, 
(c) wolna i 
(d) całkowicie pewna. 
Bogata tradycja filozoficzna, do której 

nawiązuje katolicyzm. umożl iwia 

znalezienie podstawy dla każdego z łyd
punktów (a) - (d). Wszyscy filozofowie 
chrześcijańscy akceptowali (d), (a) 
pod kreślał Aureliusz Augustyn, (b) 
Anzelm i Tomasz, a (c) -Duns Szkot. 
Jest też i miejsce dla mistyków, gdy 
trzeba podać przykład wiary głębokiej, 

całkowicie wolnej od intelektualnych 
rozterek. A Urząd Nauczycielski swą 
własną kompetencję w sprawach 
autorytatywnego określenia, co trzeba 
podać do wierzenia, ustalił sam, a gdy 
miał po temu, możliwości, obwarował Ja. 
sankcjami. Niezależnie od ich efektyw
ności, przyjmuje się, że katolik nie ma 
prawa do powątpiewania w to, co Urząc 
Nauczycielski do wierzenia podaje. 
Augustyn i Tomasz nie mieli wątpliwo
ści, że ów obowiązek jest fundamental
ny, iż należy go egzekwować płonącym 
stosami. Dzisiaj sankcje są z konieczno
śći łagodniejsze, wątpliwości nieraz 
tolerowane, ale sama zasada pozostała 
niepodważalna. 

Wszelako roszczenia Urzędu Na
uczycielskiego były jedną z przyczyn 
rozłamów w jednolitym Kościele 
chrześcijańskim. Czy podziela Pan 
taką opinię? 

Oczywiście . Prawosławie , zgodnie 
z tradycją patrystyki wschodniej, optowa
ło za mistycyzmem. Reformacja, nieza
leżnie od swych wielorakich przyczyn 
politycznych i ekonomicznych, była 
nawrotem do prostej religijności Nowego 
Testamentu jako związku człowieka 

z Bogiem, przede wszystkim bez zbędne
go pośrednictwa instytucji. Tak samo na 
kwestię wiary zapatruje się modernizm. 

Reformacja i rozwój nauk przyrodni
czych zaowocowały i tym, że porządek 
wiary i porządek wiedzy odda lały się 

coraz bardziej od siebie. 
Równocześnie racjonalizm czasów 

nowożytnych domagał się poddania 
wiary rozumowi. Była to zupełnie inna 
tendencja niż w przypadku Anzelma 
z Canterbury, bo prowadząca do relig· 
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filozoficznych w rodzaju deizmu 
panteizmu. Ostatecznym finałem tej 

tendencji była ateistyczna negacja religii 
i scjentystyczna redukcja wszelkich 
problemów do wiedzy naukowej . Kościół 
katolicki konsekwentnie zwalczał 
(i nadal tak czyni) te poglądy, bo godzą 
w podstawy jego instytucjonalnej 
egzystencji. W ten sposób stanął na 
przekór duchom kolejnych epok. Miało 
to rozmaite skutki, np. ten, że kraje 
katolickie stały się pustynią naukową 
choćby w XVII w. (Francja była wyjąt
kiem, ale zaważył na tym gallikanizm, 
który umożliwił Francuzom ignorowanie 
oficjalnego stanowiska papieży). 

Słuchając tak niezmiernie interesują
cych rozważań na temat relacji 
między rozumem a wiarą, które pan 
Profesor przedstawia, powstaje 
jednak pytanie: czy są to rzeczywiście 
sprawy nadal dzisiaj aktualne i ważne, 
wywierające wpływ na stan nauki 
i stan wiary? 

Dzisiaj, problem stosunku wiary 
relig ijnej do wiedzy naukowej stracił na 
znaczeniu. Pogląd w rodzaju współcze
snego awerroizmu łacińskiego jest dość 
powszechny, a w myśl niego wiedza 
i wiara stanowią dwa wzajemne nieprzy
stające do siebie porządki poznawcze, 
oparte na odmiennych typach doświad

czenia. Oczywiście, wiara jako taka 
stanowią nadal ważne przedmioty 
badań empirycznych i analiz filozoficz
nych, ale ich wzajemny stosunek stracił 

na znaczeniu. 

Ale bywa odświeżany w myśli 
katolickiej, tak jak to się stało we 
wspomnianej encykliceFideset ratio. 

Jeden z jej punktów wart jest jednak 
wzmianki. Obecny katolicki punkt widze
nia polega m.in. na argumentacji, że wiara 
religijna jest niezbędnym składnikiem 

całościowo rozumianej wiedzy. Wiara jest 
faktem niekwestionowalnym, jest, by tak 
rzec, powszechną zaszłością psycholo
giczną. Musi więc mieć ku temu jakąś 
realną podstawę. Jest nią zapewne 
potrzeba pewności w sprawach, których 
nadejścia się oczekuje. 

Krótko mówiąc, wiara jest funkcją 
oczekiwania. Dzisiejsza koncepcja 
wiedzy jest zgoła różna od platońskiej, 
bo odpowiada bardziej temu, co mistrz 
z Aten traktował jako doxa, niż jego wizji 
episteme. Tak więc wiedza (empiryczna, 
matematyczną możemy zostawić na 
boku) jest ze swej natury niepewna. Jest 
.vięc tak, że racjonalnie rzeczy ujmując, 
1re mamy powodów, by żywić pewne 
orzekonania na temat świata w oparciu 
o świadectwa empiryczne. Wiara 
., ejako zasypuje przepaść pomiędzy 
"agmentarycznością świadectw 

a potrzebą pewności. Jest racjonalna, 
gdy ma za sobą jakieś świadectwa (im 
więcej tym lepiej), a żadnego sprzeciwu, 
lub gdy owe dane przeciwne wolno 
traktować jako prowizoryczne. Akt wiary 
jest więc zawsze jakąś decyzją, której 
nie da się sprowadzić do czystego 
intelektu. Z drugiej strony, scjentystycz
na nadzieja na rozwiązanie wszelkich 
zagadek na ,.drodze naukowej" okazała 
się mitem; zawsze jest coś, co jawi się 
jako tajemnica. Jedni uznają, wraz 
z Humem, że tajemnicy nie warto 
rozważać z racjonalnego punktu widze
nia, inni powiadają, że można to czynić. 

Niepoprawne jest jednak takie rozumo
wanie: skoro człowiek musi w coś 
wierzyć, więc wiara religijna jest ko
niecznością. Przesłanka jest prawdziwa, 
ale wniosek nie. W szczególności, 
powyższe rozumowanie pasożytuje na 
dwuznaczności słowa ,.wiara", które 
w przesłance może odnosić się do 
przekonania opartego na cząstkowych 
świadectwach uzupełnionych aktem 
wiary, który warunkuje asercję [przeko
nanie towarzyszące sądom wydanym 
w odróżnieniu od tylko pomyślanych -
dop. ZS], a w konkluzji do wiary 
w nadprzyrodzony porządek rzeczy. Są !O 
jednak zupełnie odmienne typy wiary · · 
pomimo, że genetycznie są odpowiedzia
mi na psychologiczną potrzebę pewności. 

Tedy, tradycyjne platońskie odróżnienie 

wiedzy opartej na absolutnej pewności 
i opinii opartej na wierze wymaga rewizji 
w postaci oddzielenia wiary racjonalnej, 
tj. opartej na intersubiektywnie uznanych 
świadectwach empirycznych, i wiary 
typu religijnego. Jeśli ktoś ma taką 
potrzebę, to może w obu przypadkach 
używać terminu ,.wiedza", ale to w 
niczym nie zmieni istoty rzeczy. 

Zbliżając się do końca naszej 
rozmowy powróćmy jeszcze do 
wspomnianej już encykliki Fideset 
ratio. Czy nie sądzi Pan, że encyklika 
proponuje nader imperatywną etykę 
przekonań , opartą na przepisie: 
prawdy objawione nie tylko muszą 
być uznane, ale muszą być zaakcep
towane przez rozum, jeśli chce on 
być prawym. 

O ile traktować tę propozycję jako 
adresowaną wyłącznie do katol ików, to 
nie ma powodu ich kwestionować: w 
końcu sami przyjmują pewne zobowią
zania epistemologiczne, stając się 
członkami Kościoła . Nic jednak w 
tekście nie sugeruje takiej wąskiej 
interpretacji, a Jan Paweł 11 najwyraźniej 
zwraca swoje postulaty do wszystkich . 

Ci, którzy jednak nie poczuwają się do 
lojalności wobec katolickiej etyki przeko
nań , uznają, że prawdy objawione 
mogą, ale nie muszą być przyjęte. Jeśli 

wierzą w uniwersalne zasady moralne, 
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a wielu agnostyków tak czyni, poszuku
ją dla nich innych uzasadnień niż takie 
czy inne objawienie. Powiedzą, że 
uniwersalność pewnych elementarnych 
zasad etycznych, pojawiających się w 
rozmaitych kulturach i religiach, 
dostatecznie świadczy o ich niezależno
ści od partykularnych magisteriów. Nie 
widać żadnych powodów, dla których ta 
perspektywa miałaby być a priori 
wykluczona na rzecz tej , która jest 
obecna w Fides et ratio. 

l jeszcze jedno: co sądzi Pan, Panie 
Profesorze, na temat oceny filozofii 
nowożytnej zawartej w Fides et ratio, 
w tym oceny humanizmu ateistyczne
go? 

Wcale nie mam zamiaru bronić idei, 
które Jan Paweł li krytykuje, niemniej 
jednak uważam, że krytyka filozoficzna 
winna być rzeczowa lub lepiej w ogóle 
jej nie podejmować. Nawet jeśli uzna się 
takie czy inne tezy filozoficzne, na 
przykład subiektywizm czy relatywizm, 
za błędne, to trzeba jednak pamiętać. że 

poglądy te głosili poważni ludzie 
i z niebłahych powodów, między innymi 
niekiedy dlatego, by znaleźć przejści e 

od fenomenu do fundamentu, na czym 
Janowi Pawłowi li specjalnie zależy. 
Najwyraźniej zdaje mu się , że owo 
podstawowe zagadnienie znajduje swe 
proste i jasne rozwiązanie w jedności 
wiary i rozumu. Trzeba zauważyć, iż nie 
znajduje. A ocena humanizmu ateistycz
nego jest wręcz rażąca. Uogólniając 

powiem, że encyklika Fides et rafio jest 
eleganckim powtórzeniem potępienia 
tezy 11 w sławnym Syllabusie, a więc 
stwierdzenia głoszącego: ,. Kościół nie 
tylko nie powinien nigdy zwracać uwagi 
na filozofię, lecz przeciwnie powinien 
tolerować błędy filozofii i pozostawić jej 
swobodę poprawiania samej siebie" . 
Wprawdzie encyklika zawiera szereg 
deklaracji w słowach wyrażających 
aprobatę dla autonomii fi lozofii, wszela
ko duch globalny jest inny. Sądze, 
że inaczej być nie mogło, bo Kościół 
katolicki , jak to sam Jan Paweł 11 
niedawno zauważył ,.nie jest demokra
cją" . 

Dziękuję, Panie Profesorze za 
rozmowę. 

Drukujemy za .. Res Humana" nr 511999 r. 

Jan Woleński jest znanym polskim filozofem 
i log ikiem, profesorem zwyczajnym filozofii 
w Uniwersytecie Jagiellońskim , wiceprzewod
niczącym Komitetu Nauk Filozoficznych 
Polskiej Akademii Nauk oraz przewodniczą
cym Polskiego Jowarzystwa Logiki i Filozofii 
Nauki. Jest autorem kilkunastu książek 
(wśród nich ostatnio wydanych: .. w stronę 
logik", .Szkoła lwowsko-warszawska 
w polemikach") oraz wielu rozpraw nauko
wych, studiów filozoficznych i artykułów. 



24 WOliiA MYŚl REliGIJliR liR 1·1 (17·ł 

KTo ZNA jĘzyk ESpERANTO 

pRzyjAciół CAłyM 
, . • 

MA 
Twórcą esperanta był warszawski 
lekarz-okulista, z zamiłowania 
poliglota, dr Ludwik Zamenhof 
(1859-1917). Projekt opracowanego 
przez siebie języka międzynarodo
wego opublikował w 1887 r. 
w Warszawie pod pseudonimem 
Doktor Esperanto (dosł.: doktor 
mający nadzieję); od pseudonimu 
twórcy wziął później nazwę język. 

Ludzkość od dawna odczuwała 
potrzebę znalezienia neutralnego 
pomocniczego języka międzynarodo
wego, gdyż języki narodowe- występu
jące w tej roli w pewnych okresac~ . 
historycznych - stawiały w uprzywileJO
wanej pozycji kraje i narody, z których 
się wywodziły. 

Opracowano wiele projektów takiego 
języka neutralnego, ale- chociaż 
wśród autorów projektów nie brakowa
ło wybitnych umysłów Uak np. Descar
tes, Komensky czy Leibniz) - więk

szość tych projektów nie znalazła 
praktycznego zastosowania, ponieważ 
były to języki zbyt skomplikowane w 
swej budowie i za trudne do opanowa
nia. Unikając błędnych założeń wcze
śniejszych projektów i opierając się na 
gruntownej znajomości wielu języków 
narodowych, Zamenhof opracował 
zupełnie nowy język, którego podsta
wową zaletą była prosta i logiczna 
budowa i międzynarodowe słownictwo, 
co sprawiało, że język ten można było 
stosunkowo szybko opanować 
w mowie i piśmie. Zarazem potwierdziły 

się inne walory języka, możliwość . . 
przekazywania najróżniejszych odc1en1 
myśl i ludzkiej, np. w przekładach 
literackich, niezwykłą precyzyjność tak 
bardzo przydatną w publikacjach 
naukowych. Między innymi na espe
ranto przetłumaczono Pana Tadeusza, 
Faraona, wiele arcydzieł literatury 
światowej od Shakespeare'a po 
współczesnych noblistów, przetłuma
czono również Biblię i Koran. Mimo 
początkowego sceptycyzmu a nawet 
uprzedzeń ze strony części języko
znawców, również i w tym gronie 
stopniowo esperanto zyskało zwolenni
ków, a nawet gorących entuzjastów -
byli nimi A.Meillet, O.Jespersen, 
M.Mueller, J.Baudouin de Courtenay 
a ostatnio Umberto Eco. 

Znakomity polski językoznawca , który 
opanował esperanto jeszcze w młodo-

NA SWIECIE 
ści, prof. dr Zenon Klemensiewicz, 
poświęcił temu językowi pracę ("Czy 
warto zajmować się esperantem?"), 
w której między innymi zwrócił uwagę 
na rezolucję UNESCO z 1954 roku, 
popierającą starania o szersze naucza
nie tego języka w szkołach i wykorzy
stanie we współpracy międzynarodo
wej. W późniejszych latach (1986, 
1993) organizacja UNESCO w odręb

nych rezolucjach potwierdziła swoje 
przychylne stanowisko wobec esperan
ta zalecając jego upowszechnienie. 

Od czasu przyjęcia pierwszej rezolu
cji znacznie zwiększył s ię zakres 
praktycznego wykorzystania esperan
ta . Mimo, iż nie można powiedzieć, 

ze esperanto jest już językiem maso
wym, niemniej służy ono obecnie 
w coraz większym stopniu setkom 
tysięcy ludzi w wielu krajach jako 
praktyczny instrument ułatwiający 
międzynarodowe kontakty. 

Szczególnie chętnie posługują się 
nim młodzi ludzie podróżujący po 
świecie w ramach tzw. pasporta servo 
(usługi paszportowe). Nie mają one 
nic wspólnego z paszportami, jest to 
nazwa symbolizująca otwarcie dróg do 
tanich podróży po świecie. Osoby 
uczestniczące w akcji pasporta servo 
korzystają z całkowicie bezpłatnych 
noclegów w domach i mieszkaniach 
prywatnych esperantystów pod 
różnymi szerokościami geograficzny
mi. Podstawowym warunkiem, który 
trzeba spełnić jest opanowanie 
esperanta (przynajmniej podstaw 
języka). Otrzymanie paszportu nastę
puje automatycznie przy zakupie 
księgi adresowej osób udzielających 
bezpłatnych noclegów. 

Esperanto ze względu na swoją 
strukturę zalicza się do rodziny tzw. 
języków indoeuropejskich . A ponieważ 

językam i tymi posługuje się przeszło 
półtora miliarda ludzi, stanowi to 
okoliczność ułatwiającą przyswojenie 
sobie epseranta przez znaczną liczbę 
mieszkańców kul i ziemskiej . Tu warto 
przytoczyć, że z analizy podstawowe
go słownictwa esperanckiego wynika, 
iż każdy Polak przystępując do nauki 
esperanta rozumie już około 21,3 % 
słów tego języka , jak np.aktoro, teatro, 
dokumento, domo, hotelo, sporta, 
profesora, matematiko itp. 

PodsTAwowE iNfoRMAcjE 

o jĘzyku 

Alfabet języka esperanto składa się 
z 28: 

a, b, c, c, d, e, t, g, g, h, N, i, j, f,~ l, m, n, o, p, r, s, ś, ~ u, u, v, z 

Wymowa i akcent. Każda głoska 
oznaczona jest jedną literą; akcent 
wyrazowy jest stały i pada na przed
ostatnią sylabę . Oto głoski oznaczone 
daszkiem lub łuczkiem , które wymawia 
się następująco: cA = cz cAapo 
czapka , gA=dż gAanagalo - dżungla, 

hA=ch arhAivo - archiwum, jA=ż jetono -
żeton , sA=sz sAnuro - sznur, v = w 
valizo - waliza. 

Uwaga: esperanckie c zawsze 
wymawia się jak c (nigdy jak k!). 

Rzeczownik w liczbie pojedynczej ma 
końcówkę o, zaś w liczbie mnogiej j , 
np.: aktaro - aktor, aktaraj - aktorzy. 

Przymiotnik w liczbie pojedynczej ma 
końcówkę a, w liczbie mnogiej j, np.: 
bela - ładny, ładna, ładne , be/aj- ładni, 

ładne; jedna końcówka na wszystkie 
trzy rodzaje: bona aktaro - dobry aktor, 
bonaj aktaraj - dobrzy aktorzy. 
Przysłówki pochodne tworzy się za 

pomocą końcówki e, np.: bona - dobry, 
bane- dobrze, bela - ładny, bele
ładnie. 

Przyrostki i przedrostki: -in - rodzaj 
żeński: aktaro - aktor, aktorino -
aktorka; mai- przeciwieństwo, np.: bela 
- ładny, -a, -e, maibela - brzydki, -a, -e, 
be/aj- ładni , -e, maibe/aj- brzydcy, -e, 
amo - miłość, ma/amo - nienawiść. 

Czasownik w bezokoliczniku -i , np.: 
ami - kochać, labori - pracować, /ogAi -
mieszkać, esti - być. 

Czas teraźniejkszy - końcówka -as 
(osobę wskazuję zaimek osobowy), 
np.: mi laboras- Ua) pracuję, vi laboras 
(ty) pracujesz, li laboras - on pracuje, 
sA laboras- ona pracuje, gA laboras
on, ona, ono pracuje, ni laboras- (my) 
pracujemy, vi laboras - (wy) pracujecie, 
i/i laboras- oni, -e pracują. 

Czas przyszły końcówka -os; przeszł-y 
-is np. : mi Jaboris- Ua) pracowałem , 
am vi Jaboris - (ty) pracowałeś, -aś itd 
mi taboros - Ua) będę pracował, -a , vi 
laboros- (ty) będziesz pracował, -a. 

Tryb rozkazujący (we wszystkich 
osobach) kończy się na -u, np.: skribu · 
pisz, piszcie! , Jemu- ucz się, uczcie 
się, li Jemu- niech on się uczy. 
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Tryb warunkowy (we wszystkich 
osobach) kończy się na -us , np.: mi 
estus - Ua) byłbym, byłabym, vi estus
(ty) byłbyś, byłabyś itd. W języku 
esperanto nie ma czasowników niere
gularnych. 
Wielką rolę w esperancie odgrywa 

rozwinięty system przedrostków 
i przyrostków, przy pomocy których 
można tworzyć tysiące nowych wyra
zów, których nie trzeba osobno się 
uczyć i to między innymi ogromnie 
ułatwia naukę i przyspiesza czynne 
opanowanie języka. Łatwość z jaką 
opanowuje się esperanto przydaje 
uczącemu się odwagi, w trakcie nauki 
szybko nabiera się śmiałości w wypo
wiadaniu zdań i dłuższych kwestii i tym 
samym pogłębia się motywacja. Wiele 
razy w wyniku najróżniejszych ekspery
mentów udowodniono, że czynne 
opanowanie esperanta ułatwia naukę 
kolejnych języków, gdyż uczący się 
nabiera odwagi, pewności siebie, 
wyzbywa się zahamowań w mówieniu. 

"Tego, że praktyczne rozwiązanie 
problemu języka powszechnego leży 
w sferze możliwości - pisał wybitny 
językoznawca Zenon Klemensiewicz 1 -

dowodzi dotychczasowe doświadcze
nie z esperantem. Poucza ono, że 
porozumienie ludzi różnych języków 
narodowych jest możliwe, że taki język 
powszechny może być środkiem 
upowszechnienia pisarskiego dorobku 
literackiego, naukowego, technicznego 
w skali całej ludzkości. A doświadcze
nie to pozwala z pełną odpowiedzialno
ścią orzec, że pod względem rzeczo
wym potrzeba języka powszechnego 
znalazła współcześnie najlepsze 
z dotychczasowych zaspokojenie 
w esperancie ... Nie jest przesadą ani 
wprowadzaniem w błąd, kiedy powie 
się, że dla naszej epoki najlepiej 
skonstruowanym i wypróbowanym, 
najszerzej w opinii światowej uznanym 
i zorganizowanym nieetnicznym 
językiem międzynarodowym jest 
właśnie esperanto". 

1.Zenon Klemensiewicz, "Czy warto się 
zajmować esperantem?", Polski Związek 
Esperantystów, Warszawa 1965 

Informacji o kursach esperanta 
udziela Oddział Warszawski Polskie
go Związku Esperantystów, 00 159, 
Warszawa, ui.Andersa 37/59 A, 
tel. 8314095, w środy w godzinach 
17- 19. Kursy stacjonarne są bez
płatne, opłata za kurs koresponden
cyjny 50 zł za semestr. 

Maurycy Szyme/ 

Adama i Ewa/ Fresk biblijny 

l 

Niebo odpływało w przestrzenie wysokie/ 
wichrem oderwane z nagiej żółtej ziem t~· 
za niebem biegły w górę pierwszym pijane sokiem 
drzewa rozwichrzone liśćmi wlochatemi. 

Na rozczapierzonej z chmur olbrzymiej dłoni 
napłynę/o słońce nabiegłe czerwienią -
wiechy rosochate stanęły w płomieniu/ 
złamane pierwszym cieniem na ziemi zdziwionej. 

IV 

Drzewa miały swoje myśli, swoją mowę -
puszcza zasypiała twardym snem -
komuż się użalić Adamowt~ 

gdy dopala/ się na niebie pierwszy dzień. 

jeleń wprawdzie mial podobne oczy 
ale nosze] z ócz mu trysły ognie/· 
tozdąl nozdrza -zgiął się w luk i- skoczyl
w las kosmaty za swą łanią pognał-

Gwiazdy kołysały się wysoko,· 
w gniazdach noc tuliła skrzydla ptakom -
nikt nie słyszał jak w Edenie, w mroku 
pierwszy człowiek pierwszy raz zapłakał. 

Horacy Safrin 

Psalm 

Bóg i ja/ nikczemny atom/ 
królujemy swoim światom/ 
i mieszkamy podle siebie: 
ja na ziemt; On na niebie. 

Gdy spotkamy się w przesttz eni, 
radość lica nam rumieni: 
boć nie gardzi mną Pan świata 
i uśmiecha się jak tata. 

A w poranki szczerozłote 
odkładamy wnet robotę: 
i siedzimy- gdzieś- na grani, 
w modrą ciszę zasłuchani ... 

//Chwila" 7936 

Anda Eker 

Szczęście 

Wieczorem cichym przy stogu/ 
p!Zy stogu/ przy świeżym sianie 
pomyślę o dobrym Bogu 
wsłuchana w rosy śpiewanie. 

Gwiazdki- mruganki mi będą 
łyskały blado z ogrodu ... 
A będzie pachniało lawendą 
i plastrem zlotego miodu ... 

W słodką roztopię się ciszę/ 
w gwieździste zapadnę morze 
dalekie szczęście usłyszę/ 
co jasne wrota otworzy. .. 

Z antologii "Międzywojenna poezja polsko-żydowska", .,Universita/is", Kraków 1996, 
wybrała i opracowała Eugenia Prokop-Janiec 

25 

-
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S wit nowego czasu 
jacek Krawczyk 
Paweł Fijalkowski 

Wynurzając się zza nagich wzgórz 
szczytów poranne promienie wiosennego 
słońca oblewały jaskrawym światłem 
osiadłe na dnie głębokiej doliny Solda
len. Skryte pośród posępnych i groźnych 
pustkowi westlandzkich gór budziło się 
z wolna z nocnego snu i wypełniało 
gwarem ludzi, którzy przystępowali do 
swych codziennych zajęć. Z oddali 
dopływała do nich melodia kołysanego 
wiatrem boru, którego radosny śpiew 
oznajmiał odejście długiej, norweskiej 
zimy. Łąki, ożywione ciepłym powie
trzem z południa, rozf...'Witaly wielością 
barw. Jedynie pełne surowej dzikości 
skały, wyłaniające się zza lasów 
i dumnie wznoszące się ku jasnemu 
niebu, żegnały z goryczą minione 
miesiące, a ich łzy z topniejących lodów 
spływały ku przecinającej dolinę rzece. 
Jej bystry nurt uświadamiał mieszkań

com Soldalen nieubłagany bieg czasu 
i wraz z następstwem pór roku przeciw
stawiał się niezmienności i trwaniu, 
zaklętym w .ścianach stojącego na 
brzegu kościoła. Jego sylwetkę otulały 
potężnymi konarami stare drzewa, 
oddzielające święto.ść od powszedniego 
mozołu wypełniającego rozsiane wokół 
domostwa. 

W ich kierunku zmierzało od strony 
przełęczy dwóch mężczyzn. Jeden z nich, 
odziany w kożuch z wilczej skóry 
i nasadzoną na głowę futrzaną czapę, 

prowadził objuczonego konia. Nieco 
z tyłu podążał drugi z przybyszów okryty 
sięgającym ziemi, ciemnym, wełnianym 
płaszczem. W lewym ręku trzymał grubą 
księgę. Pojawienie się obcych wywołało 

w osadzie poruszenie, a chłopi ciekawi 
wieści z odległego świata, tłumnie 

wylegli na spotkanie wędrowcom. Ci 
jednak, tłumacząc się zmęczeniem po 
podróży, niechętnie odpowiadali na 
zadawane im pytania i spytawszy jedynie 
o drogę do domu miejscowego probosz
cza, odeszli w j ego kierunku, co podsyci
ło jeszcze mocniej zainteresowanie 
niezwykłymi gośćmi. Wszystkich intrygo
wało bowiem, kim są nieznajomi oraz 
skąd i dlaczego do nich przybyli. 

Nagle od dyskusji oderwał zebranych 

groźny huk osuwających się z gór 
potężnych zwałów śniegu, który roz
szedłszy się po całej dolinie odbił się 
echem od skalnych ścian, po czym 
gwałtownie zamarł. Niebo poszarzało 
z przerażenia, a przyroda zadumała się 
w przytłaczającej, złowróżbnej ciszy, 
która ogarnęła niepokojem zgromadzony 
tłum. I choć wiosenne lawiny były 
zjawiskiem nader częstym, zgromadzony 
tłum ogarnęła trwoga. Obecni zaczęli 
rozmawiać a tym, jak dobrze się stało, 

że wędrowcy zdążyli w porę ząjść z gór 
i schronić się w osadzie. Po chwili, 
gnani codziennymi obowiązkami udali 
się do swych zagród i chałup. Odcho
dząc nadal rozmawiali o nieznajomych 
i o nabożeństwie w nadchodzącą 
nazajutrz niedzielę, które, jak się 
spodziewali, wszystko wyjaśni. 
Późnym popołudniem, gdy słońce 

chyliło się ku zachodowi, człowiek 
w ciemnym płaszczu z grubej wełny 
wyruszył na spacer pośród domostw 
osady. Zauważył, że mieszkw1cy s:ledzili 
każdy jego krok, wyglądając przez okna 
lub stając w progach swych chat. 
Zbliżając się do kościoła dostrzegł 
starą kobietę klęczącą pod jednym 
z drzew. Rozczapierzonymi dł01imi 
wspierała się o jego potężny pie1i 
i spoglądając ku górze niemal bezgło
śnie poruszała ustami. 

-Co to za kobieta? - zagadnąłludzi 
stojących przed najbliższym domem. 

-To stara wariatka, panie, co to 
rozmawia z drzewami - odpowiedzieli 
mu. 

Wtedy poszedł do niej i spytał: 
-Co robisz? 
-Rozmawiam z moimi braćmi- odpar-

ła. 

-Bóg stworzył cię człowiekiem, więc 

drzewa nie są twoimi braćmi. 

-Ty tego nie rozumiesz, bo twa wiedza 
pochodzi z ksiąg, które wozisz na 
grzbiecie swego konia. Znam cię dobrze, 
panie. To od nich wiem, kim jesteś -
rzekła wskazując na rosnące wokół 
ogromne cisy - Opowiedziały mi, jak to 
przed wiekami przybyli do tej doliny 
ludzie, którzy je zabijali, by ciosać 
z nich .figury. Teraz przychodzisz ty, by 
je kruszyć, lecz życia martwym drzewom 
nie wrócisz. 

-Szatan cię opętał i przemawia prze::: 
ciebie. Módl się, by Bóg ci wybaczył -
odparł mężczyzna i odszedł. 

Wracając wśród wieczornego pólmroku 
do domu proboszcza zastanawiał się nad 
słowami, które usłyszał od starej kobiet): 
uważanej za wariatkę. Jaka sila była 
źródłemjej wiedzy? Szatan, czy też 
może ... 

w niedzielny poranek mieszkwicy 
osady, przyodziani w odświętne stroje, 
zgromadzili się tłumnie w kościele. Nie 
zawsze przybywali na nabożeństwa tak 
licznie, lecz przecież dziś spodziewali się 
czegoś wyjątkowego, toteż nastrój 
ciekawości i niecierpliwego oczekiwania 
nie pozostawił wiele miejsca na nabożne 
skupienie. lch proboszcz, zamiast stanąc 
przy ołtarzu, siedział pośród nich, 
co dodatkowo upewniało wszystkich 
o wyjątkowości chwili. 

Do kościola wkroczył nieznajomy 
w długim, ciemnym płaszczu. Stanął 

pośrodku zgromadzenia i zaintonował 
dobrze wszystkim znaną pieśń o krzyżo

wej ofierze Jezusa. Gdy skończyli 
śpiewać, wszedł na ambonę, a z jego ust. 
popłynęły słowa: 

-Zacni mieszkańcy Solda/en. Przyby
wam do was z woli zwierzchności 
duchowej i świeckiej, by oznajmić wam, 
iż minionego roku wielce uczony 
i sławny doktor Jan Bugenhagen przybył 
z krain niemieckich do naszej ojczyzny 
i koronował nam nowego władcę, 
Chrystiana /JI, z Bożąj łaski króla Danii 
i Norwegii. Onże miłościwie nam 
panujący Chrystian II I, idąc za głosem 
Boga Najwyższego, opowiedział się po 
stronie prawdziwej wiwy chrze.ścijwi

skiej. Bóg sprawił w swąj łaskawości, 
że kraj nasz wydobył się z mroku 
fałszywej wiaty i porzucił błędy kościola 
rzymskiego. Podążamy drogą wskazaną 
przez naszego nauczyciela z Wittenbergi. 
Marcina Lutra, który to, co pochodzi od 
Boga, oddzielił od ludzkich wymysłów 
i wskazał istotę wiary chrześcijańskiej. 
Święty Paweł pisze bowiem w liście do 
Efezjan, iż łaskąjesteśmy zbawieni prze::: 
wiarę, a nie z uczynków, ani się kto nie 
chlubił. Nie dzięki uczynkom mamy 
udział w życiu wiecznym, lecz dzięki 
zbawczej ofierze Jezusa, który przelewa
jąc swą krew na krzyżu, wykupiłnas 
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::: niewoli grzechu. Tylko Bóg, tylko 
Pismo i tylko łaska Boża są fundamenta
mi wiary chrześcijańskiej. Kto czyni 
pr::.eciwko Pismu, czyni przeciw Bogu, 
staje się podobny bałwochwalcom 
i skazuje się na wieczne potępienie. Bóg 
objawiając się Mojżeszowi na górze 
Synaj nakazal, by wszyscy, którzy weń 
wierzą, nie czynili sobie obrazu rytego, 
ani żadnego podobielistwa rzeczy tych, 
które są w niebie w górze i które są na 
ziemi nisko, i które są w wodach pod 
ziemią, i nie oddawali czci dziełom rąk 
swoich. A wy wypełniliście Dom Boży 
r::.eźbami i obrazami. Padacie przed 
nimi na kolana i modlicie się do nich. 
Choć są to podobizny świętych Pań
skich, któtych żywot winien być dla nas 
wszystkich przykładem, nie wolno 
oddawać im czci należnej jedynie Bogu. 
Czyniąc to byliście podobni tej opętanej 
przez demony kobiecie, która kłania się 
dr:;ewom i której zdaje się, że z nimi 
ro::.mawia. Diabelna różny sposób 
wodzi nas na pokuszenie. Musicie więc 

oczyścić wasz Dom Boży z przeżytków 
pogaństwa, z dziel bałwochwalstwa, 

które odciągają wasze myśli od Boga. 
Niech się dzieje wola Jego. Amen. 
Oszołomieni kazaniem ludzie przyglą

dali się z bezgranicznym zdumieniem 
pozostającemu na kazalnicy mężczyźnie, 
:::erka/i na zastygłego w bezruchu 
i milczeniu proboszcza, to znów spoglą
dali na siebie nic nie rozumiejącym 
1r::.rokiem. Po chwili zaczęli wychodzić 
::: kościoła. W jego wnętrzu pozostali 
jedynie przybysze i stary proboszcz. 
Kaznodzieja zszedł z ambony i zbliżył się 
do niego. Stanęli na przeciwko siebie, 
po środku świątyni. 

-Coś uczynił - spytał drżącym głosem 

ksiądz 

-Uczyniłem to, coś ty powinien był 
uczynić w powolaniu swoim, lecz 
zabrakło ci odwagi. Uczynilem to, 
co nakazywala mi moja wiara i wiedza, 
co nakazuje mi moje posłannictwo dane 
od Boga i ziemskiej zwierzchności. 

-0 tak. Nie wątpię, żejesteś człowie

kiem przekonanym o swym posłannic
twie. Lecz jak sądzisz, cóż oni zrozumieli 
z tego wszystkiego? Zburzyłeś cały 
porządek ich świata i zachwiałeś 
niezmienną od stuleci wiarą. Cóż mogą 

wiedzieć o Piśmie ci, którzy nie umieją 
czytać? 

-Ty powiniene.f był zwiastować im 
Słowo Boże. 

-Jak sądzisz, skąd ja, proboszcz małej 
wiejskiej osady miałem wziąć pieniądze 
na :::akup choćby jednej książki z biblij-

nymi opowieściami. A może miałem 
przeczytać im cytaty z Biblii łacińskiej, 
zapamiętane z czasów studiów? Przecież 
Biblii w naszym języku jak dotąd nie ma. 
A kobieta, którą potępiasz, być może wie 
o Bogu więcej niż my, teologowie. 
Odnajduje go bowiem w drzewach 
i wszystkich innych stworzeniach 
Bożych, do któtych i my należymy. Czyż 
Bóg nie objawia się w swoich dziełach ? 

Kaznodzieja nie odpowiedział. ?od
szedł do ołtarza i chwycił jedną ze 
stojących na nim figur: Proboszcz, 
domyślając się, co zamierzał uczynić, 
zastąpił mu drogę i rzekł: 

-Czy jesteś pewien, że Bóg wymaga tej 
ofiary? 

Wówczas sługa kaznodziei odepchnął 
starego tak silnie, że ten zachwiał się, 
cofnął i skrył w mrocznym zakątku 
świątyni. 

Zgromadzeni przed nią mieszkm1cy 
Soldalen wciąż gorączkowo dyskutowali 
o wysłuchanym przez nich tego poranka 
kazaniu. Tłum, nie rozumiejąc zasad 
nowej wiary i ogarnięty niepewnością, 

falował i szemrał, pogrążony w zamęcie. 
Wielu w!.pominalo lawinę, która zeszła 
z gór poprzedniego dnia, a stare baby 
zaczęły zmyślać jakoby to już od tygodni 
ukazywały się im dziwne znaki na niebie 
i ziemi, zwiastujące nadchodzące 

nieszczęście. 

Wszyscy zamarli w milczeniu, gdy oto 
przed ich oczyma pojawił się kaznodzie
ja ze swym sługą. Patrzyli ze zdziwie
niem, jak obaj mężczyźni wynosili 
z ko.ściola znajdujące się w nim od 
niepamiętnych czasów obrazy i rzeźby. 
Jeszcze większe było ich zdumienie, gdy 
przybysze ułożyli je na stosie chrustu 
i podpalili. Widok płonących wizerun
ków świętych wyrwalludzi z osłupienia. 
Zaczęli podbiegać do ognia i wykradać 
p lomieniom nadpalone już przedmioty, 
a następnie uciekali z nimi w stronę 
domów lub lasu. 
Nocą w dolinie rozszalała się wichura, 

a wraz z nią nadeszla niespotykana o tej 
porze roku burza. Wiatr łamał konary 
drzew, a potężne gromy roztywaly niebo 
i przyprawiały o drżenie domy oraz 
czuwających w nich ludzi. Gdy jedna 
z błyskawic ugodziła w dach kościoła, 
nikt z mieszkw1ców osady nie wybiegł, 
by go ratować. Nie by/a to już ich 
świątynia. Przyglądali się przez okna, 
jak plomienie pożerająjej szlachetną 
sylwetkę. 

Wczesnym rankiem kaznodzieja 
nakazał mieszkaJkom osady stawić się 
z narzędziami ciesielskimi na zglisz-

czach Domu Bożego. Polecil im, by 
wycięli rosnące wokół drzewa i zaczęli 
budować z nich nową modlitewnię. 

Pochłonięci pracą ludzie nie zauważyli 
nawet, jak ich stary proboszcz zapako
wał na wóz swój dobytek i odjechał 
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w kierunku przełęczy przecinającej 
skaliste pasma gór. Mieszkańcy Soldalen 
kładli tymczasem podwaliny gmachu, 
będącego świadectwem nowego czasu, 
któty nadszedł niespodziewanie 
i którego nie rozumieli, a przecież był 
to ich czas. 
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Fragmenty "Pilola wojennego" Anloine ·a de Saint Exupery 

XXIV (. . .) Klęska ... zwycięstwo .. . Nie 
umiem posługiwać się tymi formułkami. 

Są zwycięstwa, które podnoszą na 
duchu, i takie. Które osłabiają. Klęski, 
które zabijają, i klęski, które budzą 
energię. Życia nie da się wyrazić przez 
stan, lecz przez ruch. Jedyne niewątpli
we zwycięstwo to zwycięstwo ziarna, 
w którym drzemie ukryta siła. Ledwie 
zasiano je w czarną ziemię, ono już 
zwycięża. Ale musi upłynąć trochę 
czasu, by można było zobaczyć jego 
tryumf w zbożu. 
Dziś rano była tylko armia rozbita i 

bezładny tłum uchodźców. Ale bezład

ny tłum przestaje nim być, jeśli choć 
jeden człowiek łączy go w całość 
w swojej świadomości .. Kamienie na 
placu budowy tylko pozornie są kupą 
kamieni, jeśli jest tam ktoś, kto 
w myślach nosi projekt budowy katedry. 
Nie martwi mnie warstwa mułu, jeżeli 

pod nią spoczywa ziarno. Ziarno 
przebije się przez nią, by wystrzelić 
w górę. 
Każdy, kto zaczyna rozmyślać, staje 

się ziarnem. Kto odkrywa jakąś praw
dę, przywołuje innych, by im ją przeka
zać. Kto coś wynalazł, natychmiast to 
głosi. Nie mam pojęcia, co Hochede 
będzie mówił czy robił. To nieważne. 
Wiem, że będzie promieniował dokoła 
swoją spokojną wiarą. Zaczynam 
rozumieć, na czym polega istota 
zwycięstwa. Ten, kto zapewnia sobie 
naprzód posadę zakrystiana lub 
wynajmującej krzesła w wybudowanej 
katedrze, przegrał już z góry. Ale kto 
piastuje w swym sercu obraz katedry, 
którą chce zbudować, ten jest prawdzi
wym zwycięzcą. Zwycięstwo jest 
owocem miłości. Jedynie miłość zna 

twarz, jaką należy wyrzeźbić. Jedynie 
miłość prowadzi do tej twarzy. Inteli
gencja jest coś warta tylko w służbie 
miłości. ( .. .) 

Nie wolno ani przez chwilę wątpić 
w ocalenie. Rozumiem teraz lepiej ten 
mój przykład z ogniem i ślepcem. 
Człowiek ślepy idzie ku ogniowi, 
ponieważ odczuwa jego potrzebę. 
Kieruje nim już ogień. Człowiek ślepy 
szuka ognia, ponieważ już go znalazł. 

Podobnie rzeźbiarz musi mieć koncep
cję swego dzieła jeśli ugniata glinę. Tak 
samo i my. Czujemy ciepło łączących 
nas więzów - oto dlaczego jesteśmy 
zwycięzcami. 

Odczuwamy już naszą wspólnotę. By 
w niej się istotnie zjednoczyć, trzeba ją 
wyrazić. To sprawa świadomości 
i języka. Ale żeby nie uronić nic z j ej 
istotnej treści, trzeba również stać się 
głuchym na zasadzki krótkowzrocznej 
argumentacji, szantażu i polemik. 
Przede wszystkim zaś nie zaprzeć się 
niczego, z czym jesteśmy związani. (. . .) 
Może najważniejsze jest wzięcie 

odpowiedzialności. Oto zaledwie kilka 
godzin temu byłem ślepy. Byłem 
rozgoryczony. Teraz osądzam sprawy 
jaśniej. Podobnie jak nie chcę skarżyć 
się na innych Francuzów, ponieważ 
jestem z tej samej Francji, co oni, tak 
nie chcę już, by Francja skarżyła się na 
resztę świata. Każdy jest odpowiedzial
ny za wszystkich. ( ... ) 

Wspólnota duchowa ludzi na świecie 
nie stanęła po naszej stronie. Ale 
tworząc tę wspólnotę ludzi na świecie, 

ocalilibyśmy świat i nas samych. Nie 
dopełniliśmy obowiązku. Każdy odpo
wiada za wszystkich. Każdy jest tym 
jedynym odpowiedzialnym. Jedynym 
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odpowiedzialnym za wszystkich. Po raz 
pierwszy rozumiem jedną z tajemnic 
religii, z której powstała moja cywiliza
cja: "Nieść ludzkie grzechy. .. " Każdy 
z nas niesie grzechy wszystkich ludzi. 

XXV (. . .) Rozumiem, czym jest 
pokora. Nie jest poniżaniem siebie. 
Jest źródłem czynu. Jeśli chcąc się 
usprawiedliwić tłumaczę moje niepowo
dzenie fatalizmem, poddaje się fata li
zmowi. Jeśli tłumaczę je zdradą, 
poddaje się zdradzie. Jeśli jednak biorę 
odpowiedzialność za błąd, odzyskuję 

godność człowieka. Mogę wpływać na 
to, do czego należę. Należę do spo
łeczności ludzkiej. 

Jest więc we mnie ktoś, z kim walczę. 

by wznieść się wyżej. Trzeba było aż teJ 
niebezpiecznej wyprawy, żebym 
odróżnił w sobie indywiduum, które 
zwalczam , od Człowieka, który wzra
sta. Nie wiem, co jest wart obraz, jaki 
mi się nasuwa, ale mówię sobie: 
jednostka nie jest niczym innym, tylko 
drogą. Liczy się jedynie Człowiek, który 
z tej drogi korzysta. ( .. .) 

Cywilizacja, podobnie jak religia, jeżeh 
skarży się na oziębłość swych wier
nych, oskarża samą siebie. Jej obo
wiązkiem jest ich zapalić tak samo, gdy 
skarży się na nienawiść niewiernych. 
Powinna ich nawrócić. Moja cywiliza
cja, która niegdyś dawała tego wspa
niałe dowody, rozpłomieniała aposto
łów, zdobywała gwałtowników, niosła 

wolność ludom niewolników, dziś nie 
potrafi już ani zapalać, ani nawracać. 
Jeśli chcę dojść do źródła rozlicznych 
przyczyn mojej klęski, jeśli pragnę 

odnowić się i żyć, muszę przede 
wszystkim odnaleźć ten zagubiony 
ferment. 

Z cywilizacją bowiem jest jak ze 
zbożem. Zboże żywi człowieka, ale 
człowiek, ze swej strony, ocala zboże 
przechowując w spichrzu ziarno na 
siew. Zapas ziarna przekazuje się jak 
dziedzictwo od jednego pokolenia 
zboża do drugiego. 

Nie wystarcza, że wiem, jaki chciał
bym mieć gatunek zboża, aby taki 
właśnie wzeszedł. Jeśli pragnę ocalić 
pewien typ człowieka i jego działalno
ści, muszę ocalić również zasady, na 
jakich on się opiera. 
Otóż, o ile zachowałem obraz cywili

zacji, którą uznaję za swoją, o tyle 
zagubiłem sposób jej przekazywania. 
Dziś wieczorem odkryłem, że słowa 
używane przeze mnie nie oddawały już 
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D 
istoty rzeczy Głosiłem na przykład, 
Demokrację, nie podejrzewając, że to 
co mówię o cechach i losie człowieka, 

to nie są zasady, lecz tylko pragnienia. 
Pragnąłem dla ludzi braterstwa, 
wolności, szczęścia. To jasne. Któż by 
tego nie pragnął? Umiałem pokazać, 
ja k i powinien być człowiek. Nie 
umiałem pokazać, ki m powinien być. 

Mówilem o wspólnocie ludzkiej nie 
precyzując dokladnie pojęć, jak gdyby 
atmosfera, o jaką mi chodziło, nie była 
owocem specjalnej architektury. 
Wydawało mi się to oczywiste i natural
ne. Tymczasem nic nie jest oczywiste 
ani naturalne. Oddział faszystów, targ 
niewolników - to także wspólnoty 
ludzkie. 

Nie przebywałem już w tej wspólnocie 
jako architekt. Korzystalem z jej pokoju, 
tolerancji, dobrobytu. Nic o niej nie 
wiedziałem prócz tego, że tam jest 
moje mieszkanie. Mieszkałem w niej 
jako zakrystian lub wynajmująca 
krzesła w katedrze. Byłem pasożytem. 
A więc zwyciężonym. (. . .) 

Jeszcze raz mam uczucie dziwnie 
bliskiego pokrewieństwa. Człowiek, 
który zamieszkał we mnie tego wieczo
ra, nie przestaje liczyć swoich ludzi. 
Człowiek - wspólna miara ludów i ras ... 

Napotkany przeze mnie człowiek 
wracał ze swoim bogactwem trosk, 
myśli i obrazów. Ze swoim własnym 
ładunkiem. Moglem podejść do niego 
i pomówić z nim. Na białej wiejskiej 
drodze wymienilibyśmy niektóre 
z naszych wspomnień, jak kupcy 
wymieniają swe skarby wracając 
z dalekich wysp. 

W mojej cywilizacji człowiek, który się 
różni ode mnie, wcale mi nie przeszka
dza, raczej mnie wzbogaca. Nasza 
jedność oparta jest na Człowieku. (. . .) 

Moja cywilizacja opiera się na kulcie 
Człowieka poprzez jednostki. W ciągu 
długich wieków starała się ukazywać 
Człowieka, tak jakby uczyła dostrzegać 
katedrę poprzez kamienie. Głosiła 
wyższość Człowieka nad jednostką. 

Bo Człowieka mojej cywilizacji nie 
można określić wychodząc od poszcze
gólnych Judzi. Właśnie poszczególnych 
ludzi określa się j ego miarą. Jest 
w nim, j ak w każdym Bycie, coś, co nie 
da się wytłumaczyć materiałem, 

z jakiego został zrobiony. Katedra jest 
czymś zupełnie innym niż sumą kamie
ni. Jest geometrią i architekturą. To nie 
kamienie sprawiają, że jest tym, czym 

jest - to ona nadaje sens kamieniom. 
Kamienie zostały uszlachetnione, 
stając się kamieniami katedry. Najróż
norodniejsze kamienie tworzą jej 
całość. Katedra włącza wszystko, 
nawet najbardziej wykrzywione rynny, 
w swój hymn. 

Powoli zapomniałem o tej prawdzie. 
Uwierzyłem, że Człowiek streszcza 
wszystkich ludzi, jak kamień - wszystkie 
kamienie. Pomy/ilem katedrę z sumą 
kamieni i stopniowo roztrwoniłem 
dziedzictwo. Trzeba przywrócić kult 
Człowieka. To on jest istotą mojego 
zwycięstwa. 

XXVI (. . .) Co to znaczy jednak uczynić 
kogoś wolnym? Jeżeli na pustyni 
uwalniam człowieka, który nie odczuwa 
żadnych pragnień, jakie znaczenie ma 
jego wolność? Wolnym może być tylko 
ktoś, kto do czegoś dąży. A zatem 
uwolnić tego człowieka znaczyłoby 
obudzić w nim pragnienie i wskazać 
drogę do studni. Wówczas dopiero 
stanęlaby przed nim perspektywa 
sensownego działania. Bezcelowe 
byłoby oswobodzenie kamienia, gdyby 
nie istniała sila ciężkości. Oswobodzo
ny kamień nigdy by się nie poruszył. 
(. . .) 

Przez cale wieki moja cywilizacja 
kontemplowała Boga poprzez ludzi. 
Człowiek został stworzony na obraz 
i podobieństwo Boże. Szanowano 
Boga w człowieku. Ludzie byli braćmi 
w bogu. Ten odblask Boga nadawał 
każdemu człowiekowi godność nieza
stąpioną. Ze stosunku między człowie
kiem a Bogiem wypływały w sposób 
oczywisty obowiązki każdego człowieka 
względem siebie i drugich. 

Moja cywilizacja jest spadkobierczynią 
wartości przyniesionych przez chrześci
jaństwo. Chcę przemyśleć, jak zbudo-
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wano tę katedrę, aby lepiej zrozumieć 
jej architekturę. 

Z kontemplacji Boga wypływała 
zasada równości Judzi, ponieważ 
wszyscy byli równi wobec Boga. l ta 
równość była czymś zrozumiałym. 
Można być równym tylko wobec 
czegoś. Prosty żołnierz i kapitan są 
równi wobec narodu. Równość jest 
pustym słowem, pozbawionym znacze
nia, jeśli nie można jej z czymś powią
zać. 

Pojmuję jasno, dlaczego ta równość. 

która była równością Bożych praw 
udzielonych każdemu człowiekowi, nie 
pozwalała zamykać przed nikim 
rozwoju wzwyż: Bóg mógł właśnie tę 
jednostkę obrać sobie jako drogę. 

Ponieważ jednak chodziło także o 
równość praw Boga do tych ludzi, 
rozumiem, dlaczego wszyscy, kimkol
wiek by byli, podlegali tym samym 
obowiązkom i temu samemu poszano
waniu praw. Będąc obrazem Boga, 
mają równe prawa. Służąc Bogu, maJą 
równe obowiązki. 

Rozumiem, dlaczego równość wobec 
Boga nie pociągała za sobą sprzeczno
ści ani bezładu. Demagogia wdziera 
się, kiedy w braku wspólnej miary 
zasada równości wyradza się w zasaaę 
identyczności. (. .. ) 

Moja cywilizacja, dziedzictwo Boże. 
uczyniła ludzi równymi wobec CzloWJe
ka. 

Rozumiem żródło wzajemnego 
szacunku ludzi dla siebie. Uczony 
winien był szacunek nawet palaczow 
okrętowemu, ponieważ w nim czcił 
Boga, którego Ambasadorem był także 
i palacz. Jakiekolwiek byłyby wartośc 
jednego człowieka, a mierność drugie
go, nikt nie mógł rościć sobie prawa ao 
wtrącania drugiego w niewolę. Nie 
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poniża się Ambasadora. Ten szacunek 
dla człowieka nie pociągał bynajmniej 
za sobą upodlającego korzenia się 
przed marnością, głupotą lub ignoran
cją, bo szanował przede wszystkim 
w człowieku godność Ambasadora 
samego Boga. W ten sposób miłość 
Boga stwarzała między ludźmi stosunki 
szlachetne, ponieważ chodziło o 
stosunki między jednym Ambasadorem 
a drugim, niezależnie od ich wartości 
indywidualnej. 

Moja cywilizacja, dziedzictwo Boże, 

ugruntowała szacunek dla Człowieka 
poprzez jednostki. 

Rozumiem źródło braterstwa ludzi 
ludzie byli braćmi w Bogu. Można być 
bratem jedynie w czymś. Jeżeli braknie 
łączącego węzła, ludzie będą po prostu 
żyli jeden obok drugiego, ale nie będą 
powiązani miedzy sobą. Nie można być 
bratem w oderwaniu. Moi koledzy i ja 
jesteśmy braćmi w naszej Grupie 2133, 
która nas łączy. Francuzi są braćmi we 
Francji, ich wspólnej ojczyźnie. 

Moja cywilizacja, dziedzictwo Boże, 

uczyniła ludzi braćmi w Człowieku. 

Rozumiem znaczenie 
obowiązków miłości, których 
mnie nauczono. Miłość była 
służbą Bogu w ludziach. 
Należała się Bogu bez wzglę

du na wartość poszczególne
go człowieka. Tego rodzaju 
miłosierdzie nie upokarzało 
obdarowanego ani nie krępo

wało go więzami wdzięczno
ści, ponieważ dar nie był 
skierowany do niego, lecz do 
Boga. Czynienie miłosierdzia 
nie przekształcało się nigdy 
w hołd składany miernocie, 
głupocie lub ignorancji. Lekarz 
miał obowiązek narażać swe 
życie lecząc najnędzniejszego 

z zadżumionych. Służył w ten 
sposób Bogu. Nie poniżała go 
noc bezsenna spędzona na 
czuwaniu przy łóżku chorego 
złodzieja. 

Moja cywilizacja, dziedzictwo 
Boże, uczyniła z miłości 
bliźniego dar składany Czło
wiekowi poprzez jednostkę. 

Rozumiem głęboki sens 
Pokory wymaganej od czło
wieka. Pokora nie poniżała go. 
Raczej wywyższała. W jej 
świetle widział wyraźniej swą 

rolę Ambasadora. Nakazując 
mu czcić Boga w drugim 
człowieku kazała jednocześnie 

czcić go w sobie i czuć się 
wysłannikiem Bożym, drogą 

Bożą. Kazał mu zapomnieć 
o sobie, aby mógł osiągnąć 
wielkość, bo jeśli człowiek 
przejmie się własną ważno

ścią, droga, którą powinien być, staje 
się zagradzającym murem. 

Moja cywilizacja, dziedzictwo Boże, 
głosiła także szacunek dla samego 
siebie, czyli szacunek dla Człowieka 
poprzez siebie. 

Rozumiem wreszcie, dlaczego miłość 
Boga uczyniła ludzi odpowiedzialnych 
jednych za drugich i nakazała im 
Nadzieję jako cnotę. Czyniąc każdego 
człowieka Ambasadorem tego samego 
Boga, w ręce każdego złożyła zbawie
nie wszystkich. Nikt nie miał prawa 
zwątpić, ponieważ był wysłannikiem 

kogoś większego od siebie. Ten 
obowiązek Nadziei można by wyrazić 
następująco: "Uważasz się za tak 
ważnego? Jakaż zarozumiałość 

w twojej rozpaczy!". 
Moje cywilizacja, dziedzictwo Boże, 

zrobiła z każdego odpowiedzialnym za 
wszystkich ludzi, a wszystkich za 
każdego. Jednostka winna poświęcić 
się dla ocalenia zbiorowości. Nie 
chodzi tu bynajmniej o jakiś bezmyślny 
arytmetyczny rachunek. Chodzi 
o poszanowanie Człowieka poprzez 
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jednostkę. O wielkości mojej cywilizacji 
świadczy fakt, że stu górników naraża 
swe życie dla ratowania jednego 
zasypanego towarzysza. Ratują 
Człowieka. 

W świetle tego rozumiem jasno sens 
wolności. To wolność wzrostu drzewa 
w polu, siły jego nasienia. To klimat, 
w którym człowiek rośnie wzwyż. 
Wolność podobna jest do pomyślnego 
wiatru. Tylko dzięki niemu żaglowce 
suną swobodnie po powierzchni morza. 
Człowiek w ten sposób ukształtowany 

posiadałby potęgę drzewa. Jakąż 
przestrzeń mógłby ogarnąć zwykłymi 

korzeniami! Ileż materiału ludzkiego 
mógłby wchłonąć, by w nim rozkwitnąć 
w słońcu!(. . .) 
XXVII (. . .) Zamiast głosić prawa 
Człowieka w jednostce, zaczęliśmy 
mówić o prawach Zbiorowości. Byliśmy 

świadkami, jak niepostrzeżenie zaczęła 

się szerzyć moralność kolektywu, która 
pomija Człowieka. Moralność ta 
tłumaczy jasno, dlaczego jednostka 
powinna poświęcić się dla Zbiorowości. 

Ale nie potrafi już wytłumaczyć, bez 
uciekania się do językowych sztuczek, 
dlaczego Zbiorowość powinna poświę
cić się dla jednego człowieka. Dlaczego 
jest rzeczą słuszną, aby tysiąc ludzi 
zginęło dla uwolnienia jednego człowie

ka uwięzionego niesprawiedliwie. 
Parniętamy to jeszcze, ale powoli 
zaczynamy już zapominać. A tymcza
sem ta właśnie zasada, która tak 
wyraźnie odróżnia nas od termitiery, 
stanowi przede wszystkim o naszej 
wielkości. 

W braku odpowiedniej metody 
stoczyliśmy się od ludzkości, która 
opierała się na Człowieku, do termitie
ry, która opiera się na sumie jednostek. 

Co możemy przeciwstawić religii 
Państwa lub Mas? Czym stał się nasz 
wspaniały obraz Człowieka pochodzą
cego od Boga? Z trudem go jeszcze 
rozpoznajemy poprzez słowa, które 
utraciły już swoją treść. 

Zapominając o Człowieku, powoli 
ograniczyliśmy naszą moralność do 
problemów jednostki. Zażądaliśmy, by 
żaden człowiek nie krzywdził drugiego 
człowieka. Żaden kamień- drugiego 
kamienia. l na pewno nie szkodzą 
sobie one nawzajem, gdy leżą luzem 
na polu. Ale wyrządzają krzywdę 
katedrze, którą można by z nich 
zbudować, a która z kolei nadałaby im 
właściwy sens. 
Nie przestaliśmy głosić, że ludzie są 

równi. Ale ponieważ zapomnieliśmy o 
Człowieku, nie rozumieliśmy nic z tego, 
co głosiliśmy. Nie wiedząc, na czym ma 
być ta Równość oparta, uczyniliśmy 
z niej hasło bliżej nie sprecyzowane, 
którym nie umieliśmy się posługiwać. 
Jak określić, z punktu widzenia jednost-
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ki, równość między mędrcem i prosta
kiem, półgłówkiem i geniuszem? Jeśli 
chodzi o materiały, równość oznacza, 
w teorii i w praktyce, że zajmują one 
jednakowe miejsce i odgrywają tę 
samą rolę - co w odniesieniu do 
człowieka jest absurdem. Zasada 
Równości wyradzała się więc w zasadę 
Identyczności. 

Nie przestaliśmy głosić, że ludzie są 
wolni. Ale ponieważ zapomnieliśmy 
o człowieku, nazywaliśmy wolnością 
nieokreśloną samowolę, ograniczoną 

jedynie zakazem szkodzenia drugiemu. 
Ograniczenie nonsensowne, gdyż nie 
istnieje czyn, który by w jakiś sposób 
nie odbijał się na innych. Jeżeli będąc 
żołnierzem rozmyślnie się okaleczę, 

zostanę rozstrzelany. Nie ma człowieka 
nie związanego z nikim. Kto jest 
smutny zasmuca innych ludzi. (. . .) 
Jeśli chodzi o miłość bliźniego, to nie 

odważyliśmy się nawet jej głosić. 
Dawniej ofiara, która jest fundamentem 
człowieczeństwa, nazywała się Miło

sierdziem, kiedy czciła Boga poprzez 
jego obraz w człowieku. Składaliśmy 
dar Bogu lub Człowiekowi poprzez 
jednostkę. Ale kiedy zapomnieliśmy 

o Bogu i o Człowieku obdarzaliśmy już 
tylko jednostkę. l oto Milosierdzie 
zaczęło przybierać formę nie do 
przyjęcia. Sprawiedliwy rozdział dóbr 
jest bowiem obowiązkiem społeczeń
stwa i nie może zależeć od fantazji 
pojedynczego człowieka. Poczucie 
godności sprzeciwia się uzależnieniu 
od hojności drugiego. Byłoby czymś 
paradoksalnym, gdyby bogaci, nie dość 
że są bogatymi, żądali jeszcze wdzięcz
ności od tych, co nic nie posiadają. 

Przede wszystkim jednak nasza 
miłość bliźniego, źle pojęta, mijała się 

ze swym właściwym celem. Opierając 
się na odruchach litości w stosunku do 
ludzi, wykluczała możliwość wycho
wawczej kary. Gdy tymczasem Miłość 
prawdziwa, będąca wyrazem czci dla 
Człowieka składanej mu poprzez 
jednostki, nakazywała walczyć czasem 
z jednostką, by mógł w niej wzrastać 
Człowiek. 

W ten sposób zagubiliśmy Człowieka. 
A tracąc go, pozbawiliśmy ciepła 
braterstwo, które głosiła nasza cywiliza
cja, ponieważ bratem można być 
jedynie w czymś większym, wspólnym, 
co nas łączy. Samo dzielenie się z kimś 
drugim jeszcze nie stwarza braterstwa, 
które zrodzić się może jedynie dzięki 
ofierze. Dzięki darowi składanemu 
czemuś większemu od siebie. Ale my, 
myląc jałowe zubożanie się z tym 
korzeniem wszelkiego prawdziwego 
życia, sprowadziliśmy nasze braterstwo 
do wzajemnej tolerancji. (. . .) 

Jestem silniejszy pod warunkiem, że 
odnajdę siebie. że nasz Humanizm 

przywróci Człowieka. Ze potrafimy 
odbudować naszą Wspólnotę i do jej 
budowy użyjemy jedynego skuteczne
go środka: ofiary. Wspólnota, taka, jaką 
zbudowała niegdyś moja cywilizacja, 
nie była sumą naszych interesów, lecz 
naszych darów. 

Jestem silniejszy, ponieważ drzewo 
jest silniejsze niż soki, jakie ciągnie 
z ziemi. ono je wchłania. Przemienia 
w drzewo. Katedra jest wspanialszą 
rzeczą niż stos kamieni. Jestem 
silniejszy, ponieważ jedynie moja 
cywilizacja jest zdolna do łączenia 
w jedność, nie umniejszając ich, 
różnorodnych elementów. Ona ożywia 
źródło swojej siły, w miarę jak z niego 
czerpie. (. . .) 

W tym leży tajemnica. Trzeba zacząć 
od ofiary, aby powstała Miłość. Miłość 
może następnie pobudzać do nowych 
ofiar i przez nie odnosić wszelkie 
możliwe zwycięstwa. Ale człowiek musi 
zawsze zrobić pierwszy krok. Musi 
urodzić się, zanim będzie istniał, 
Będę walczył o prymat Człowieka nad 

jednostką - tego, co po
wszechne nad tym, co j ed
nostkowe. 
Wierzę, że kult tego, co 

powszechne, podnosi i łączy 
poszczególne bogactwa, 
ustanawiając w ten sposób 
prawdziwy ład, ład samego 
życia. Drzewo jest wspaniale 
uporządkowane, choć jego 
korzenie różnią się od gałęzi. 
Wierzę, że kult tego, co 

jednostkowe, prowadzić może 
jedynie do śmierci, zakłada 
bowiem ład oparty na podo
bieństwie. Myli jedność bytu 
z identycznością jego części. 
l burzy katedrę, by ustawić 
porządkiem kamienie. Będę 
zwalczał każdego, kto będzie 
chciał narzucić jakiś zwyczaj 
innym zwyczajom, naród 
innym narodom, rasę innym 
rasom, myśl innym myślom. 
Wierzę, że prymat Człowieka 

jest podstawą, na której 
oprzeć można jedyną prawdzi
wą Równość i jedyną prawdzi
wą Wolność. Wierzę 

w Równość praw Człowieka 
w każdej jednostce. l wierzę, 
że Wolność polega na 
wzroście Człowieka. Równość 

nie jest identycznością. 
Wolność nie jest wywyższe
niem jednostki kosztem 
Człowieka. Będę zwalczał 

każdego, kto chciałby podpo
rządkować j ednostce -
względnie Masie, czyli sumie 
jednostek - wolność Czło 

wieka. 
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Wierzę, że moja cywilizacja nazywa 
Miłością ofiarę składaną Człowiekowi, 

aby mogło nadejść jego królestwo. 
Miłość jest darem dla Człowieka poprzez 
przeciętność jednostki. Ona utwierdza 
Człowieka. Będę zwalczał każdego, kto 
uważając, że moja miłość jest kultem 
składanym przeciętności, zaprze się 
Człowieka i tym samym uwięzi jednostkę 
w jej miernocie na zawsze. 
Będę walczył o Człowieka. Przeciwko 

jego wrogom. Ale także przeciwko 
sobie. 

Fragmenty "Pilota wojennego" Antoine ·a 
Saint Exupery w tłumaczeniu Anny 
Cierniakówny, PIW, Warszawa 1968 

Antoine de Saint-Exupery (1900-1944), 
francuski pisarz i lotnik. Autor humani
stycznej prozy, tematycznie związanej 
z lotnictwem ("Nocny lot" 1931, "Ziemia, 
planeta ludzi" 1939) poruszającej problem 
wolności, braterstwa, obowiązku i odpo
wiedzialności. Szeroki humanizm autora 
"Małego księcia " przepełniony jest uniwersa
lizmem myśli i prawdą o Człowieku. 
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ZABYTKI BRACI POLSKICH 

Sandor Weores 

Szczęśliwe ... 

Szczęśliwe powietrze / ten rozrzedzony kamień/ 
kiedy się miesza 
z ludzkim oddechem/ 

szczęśliwa cisza/ 
gdy ją uśmierca pieśń człowieka. 

szczęśliwy; szczęśliwy strumień/ 

kiedy go życiem napełnia 
bicie ludzkiego serca/ 

i szczęśliwe kolory; co przez rok okrągły 
zmieniają się na ludzkiej twarzy. 

"Katechizm rakow
ski" jest jednym z 
tych dziel piśmiennic

twa staropolskiego, 
które 
w Europie zachodniej 
zyskały sobie szczegól
nie duży rozgłos. Jest 
to chyba jedyne dzieło 
polskie, którego 
reedycja zagranicą 
wywołała polemikę 
teologiczno-politycz
ną tej miary, 
iż stało się powodem 
debaty parlamentarnej 
w Wielkiej Brytanii. 
Pierwsza edycja 
"Katechizmu rakow
skiego" była edycją 
w jęz. polskim, ukazała 
się w roku 1605 
w Rakowie. 

O nieprzebrane.żywioły; szczęśliwe/ bo współgrające/ 

człowiek jedynie 
ciJCiałby się cieszyć samym sobą 
ijest nieszczęśliwy. 

przeł. Józef Waczków, z tomu 13 poetów. Antologia poezji węgierskiej, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 1983 
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ZAPRASZAMY 

Członków Kościoła unitariań

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

zapraszamy na niedzielne 
nabożeństwa warszawsk iej 
Kongregacji Unitarian i Uniwer
sa listów im. Braci Polskich, 
które odbywają się - jak zwykle 
- w kościele ewangelicko-refor
mowanym (Warszawa al. Soli
darności 7 4, bliżej placu Ban
kowego) 

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

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

http://republika.pl/unitarianin 

"Wolna Myśl Religijna" 
Czasopismo Unitarian Polskich. 
Kwartalnik. Rok założenia 1936. 
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