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i ŹRÓDŁA RELIGIJNOŚCI BEZWYZNANIOWEJ
I.

ORTODOKSJA

i

•

H EBEZJA

Powiedzenie,' że herezja jest w ykroczeniem poza ortodoksję i daje
się określić jak o jej funkcja, jest historycznie fałszywe, o ile nie uzu
pełnim y go powiedzeniem odwrotnym : ortodoksja jest funkcją herezji.
H istoria d o k try n religijnych zogranizowanych w ydaje się pouczać, iż
pytanie o pierwotność ortodoksji w stosunku do herezji jest problemem
k u ry i jaja. Jeśli pojęcie herezji jest bez sensu, dopóki nie jest zrelatywizowane do ortodoksji, to i ortodoksja .„staje się”, by tak rzec, konsty
tuuje się i u trw a la jako funkcja herezji. Historia kościoła rzymskiego
okazuje, że jego kolejne dogm aty b yły paradoksalnie odpowiedziami
n a lich nieuznaw anie, że rodziły się jednocześnie ze swoimi negacjam i.
Dogmat raz p rzy jęty pozwala, co praw da, określać herezję przez odnie
sienie do siebie; ale w historycznym przebiegu notoryczną regularnością
jest dogm at pow stający dlatego, że antydogm at już się zaczął kształto
wać. Jakoż zarów no powstanie jakiegokolwiek fragm entu ortodoksji, jak
też odpowiednio przeciw staw nych m u opinii są odpowiedziami na tę
samą sytuację problemową zaistniałą w danej zbiorowości religijnej;
ta sytuacja problemowa jest jedynym układem odniesienia rzeczywi
stym i pierwotnym, ze względu na który zarówno ortodoksja, jak here
zja dają się skutecznie historycznie zrełatywizować. Od czasu sporu
Atanazego z Ariuszem powtarza, się ów stan rzeczy z bez wyjątkową
niemal uporczywością w kościele rzymskim, a powtarza się równie re
gularnie we wszystkich kościołach. Jeśli, jak to zw ykle się dzieje, akt
formalny ustanowienia dogmatu daje się jednoznacznie wskazać, to jest
on zarazem formalnym ustanowieniem odpowiedniej- herezji; z punktu
widzenia kościołów, oczywiście, tak nie jest, ponieważ dogmaty nie są
ustanawiane ani też żadna w tych sprawach ewolucja nie zachodzi; do
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gm aty od wieków były zaw arte w pism ach kanonicznych, stąd ich sfor
m ułow anie obciąża piętnem herezji tych wszystkich, co w dowolnie
odległej przeszłości dogm atowi się sprzeciwiali; uchw alony na soborze
w atykańskim dogmat niepokalanego poczęcia M arii jest obowiązujący
dla Ojców Kościoła tak samo, jak dla współcześnie żyjących wiernych,
a jeśli Tomasz z Akwinu wyznawać się zdaje pogląd na tę sprawę od
m ienny, to nie uspraw iedliw ia go żadna chronologia, będąca w tej sfe
rze zjaw isk tylko wym ysłem modernistów.
Pojęcie ortodoksji m a sens tylko w odniesieniu do zbiorowości zor
ganizowanych, to znaczy m. in. wypo-sażonych w w arstw ę organizato
rów, w szczególności kastę kapłańską. O rtodoksja jest ideologią tej
w arstw y: d aje je j rację bytu, jaką jest czuw anie nad ortodoksją. Ile
kroć herezja dochodzi do form y zorganizowanej staje się z kolei orto
doksją i um acnia się w zwalczaniu własnych- herezji, a ów proces roz
m nażania pączkującego może się przedłużać nieograniczenie.
W okresach burzliw ych przem ian religijnych procesy te przebiega
ją, oczywiście, szczególnie szybko. Wielość niezgodnych często dążeń
społecznych, skupionych w haśle reform y kościoła w XVI wieku sp ra
wiła, że reform acja nie zdążyła się jeszcze w yraźnie ukonstytuować jako
herezja, kiedy stała już w obliczu wielości różnorodnych ruchów prze■ciw staw ia jących się jej jako jej w łasna herezja, czy też jako reform a
reform y. Jednocześnie daje' się w tym procesie spostrzec owa uporczy
w ie pow racająca w dziejach coincidenfiia oppositorum, mocą której ru 
chy heretyckie w stosunku do czegoś, co samo jest herezją, reprezentują
często osobliwości upodobniające je na pozór do ortodoksji pierw otnej;
innym i - słowy, ogrom na większość tendencji, które przeciw staw iają
się reform acji, ale w yrastają z tego samego, co ona, pnia pierwotnego,
ujawnia, pewne pozorne, a czasem i rzeczyw iste podobieństwa doktry
naln e z ortodoksją katolicką, jakkolw iek tendencje te określają się ge
netycznie bynajm niej nie przez chęć odw racania wyników reform y, ale
przeciw nie -—• chęć jej pogłębienia i takiej lub innej, organizacyjnej,
doktrynalnej, społecznej lub m oralnej radykalizaeji. Nic dziwnego, że
polemiści kalw ińscy i luterańscy zwalczając w łasnych apostatów p ięt
nują ich jako krypto-papistów , a próby radykalizaeji reform y prezen
tu ją jako chęć jej zniszczenia w im ię pow rotu do starych porządków.
R eform atorzy — odw rotnie — próbują wykazywać, że pod pozoram i
reform y nowe kościoły ustanaw iają system nie m niej tyrański i nie m niej
zabobonny, niż ten, którego krytyka, m iała stanowić ich rację bytu.
Apologeci nowej ortodoksji heretyckiej przedstaw iają własnych k ry ty 
ków jako apologetów starej ortodoksji, zakładając, że wszyscy ich prze
ciwnicy m uszą, autom atycznie niejako, być wobeć siebie sojusznikam i;
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stara ortodoksja n ie m a z kolei wątpliwości co do tego, że- odstępcy
od herezji nie stają się bynajm niej przez swoje odstępstwo konwertyta.nii, ale- stanow ią itylko herezję bardziej jeszcze złośliwą; każda ortodok
sja zmuszona jest dzielić św iat dychotomicznie, przez odniesienie do
siebie, zam ykając w tej sam ej kategorii heterodoksji wszystko., co jest
poza nią. Ale i now e herezje mają tą samą skłonność: łączą chętnie
w jednej klasie starą ortodoksję i nową ortodoksję, wobec której sami
są heretykami. Tak to w każdym z trzech światów — katolickim, pro
testanckim i nowo reformowanym — utrzymuje się zwyczaj sprowa
dzania dwóch pozostałych do zasadniczo tej samej kategorii; każdy obóz
zmuszony jest, mocą przyrodzonej prawidłowości mistyfikacji ideolo
gicznych, traktować siebie jako absolutny i naturalny układ odniesie
nia, ze względu na który wszystko co' „inne” jest, jako takie, niemal
nieodróżnialne wewnętrznie. Bo też religie w ym agają dychotomicznych
wizji rzeczywistości; naturalny ogotyzm w postawach wobec świata
charakteryzuje indywidua zbiorowe, społeczne, w nie mniejszym stop
niu, niż indywidua organiczne; być może nawet, nadaje się on na naj
skuteczniejsze kryterium pozwalające stwierdzić, czy dana zbiorowość
jest faktycznie czy nie jest indywidualnością społeczną. Przekonanie
subiektywnych idealistów, wedle którego ich stanowisko — a więc
traktowanie całej rzeczywistości jako istniejącej tylko przez relację do
podmiotu bądź tylko jako jego korelat — stanowi punkt widzenia ży
wiołowy i n atu ra ln y każdego osobnika ludzkiego, przekonanie to, gdyby
nie było prawdziwe w odniesieniu do poszczególnych ludzkich osobowo
ści, potwierdza się niezawodnie w stosunku do osobowości kolektyw
nych.
Historia ruchów antyprotestanckich jest z pewnością najbardziej
interesującym fragmentem historii religijnej Europy XVI i XVII stu
lecia. Niemniej ruchy te, jak wiadomo, nie konstytuują się w żadną
całość zwartą, ale stanowią zbiór bardzo rozmaitych i często sprzecz
nych tendencji, których, poprawna klasyfikacja nie została jeszcze do
konana i wymaga wielu studiów dodatkowych. Dążenia do radykalizacji reformy idą tam w kierunkach rozmaitych, w zależności od śro
dowisk społecznych i krajów.
II.

TRADYCJA

HUMANIZMU:

DIRK

COORNHERT

Przystępując do rozważania jednego ze zjawisk, owego ruchu na po
czątku XVII wieku w Niderlandach, proponujemy prowizorycznie po
dział działających lub pozostałych z XVI-wiecznej, tradycji holender
skiej ruchów nie należących do żadnego z wielkich kościołów na 4 gru-
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py główne, które,, 'naszym zdaniem , m ają przybliżone odpowiedniki
w innych, krajach europejskich (Niemcy, Polska, Włochy, Francja).
P o pierwsze, tradycje m istyki rew olucyjnej, które w XVI w ieku
żyją w, osobie Davida Jorisa i w jego konspiracyjnej organizacji,. Tra
d y cje te w N iderlandach z początku XVII wieku reprezentują ' tylko
znikomą- siłę.
P o w tóre, anabaptyzm um iarkow any, reprezentowany przez różne
ugrupow ania tzw. Doopsgezinde (oznaczać je m ożna term inem ongiś
niezbyt tra fn ie ukutym Katabaptystów; b ra k jest term inu m iędzyna
rodowego przyjętego powszechnie, poniew aż popularna nazw a „mennonlci” nie je s t stosow alna wobec wszystkich sekt wchodzących w rachu
bę i n ie w szystkie się do niej przyznają)Po trzecie tradycje mistyki indywidualistycznej niekatolickiej, któ
rych w XVI wieku Obbe Philips jest typowym przedstawicielem.
Po czwarte, tradycje humanizmu o typie erazmiańskim, które re
prezentuje Dirk Coornhert i których w yraźne oddziaływanie daje się
dostrzec następnie w ideologii remonstrantów.
. ■ Ta ostatnia tradycja interesuje nas głównie.
Mówiąc: „tradycje hum anizm u o typie erazmiańskim” charaktery
zujemy zarazem pewien typ postawy wobec reformy łuterańskiej i kal
wińskiej. Dirk Volckertszoon Coornhert, podobnie jak w Polsce Mo
drzewski, należy do humanistów, których reformatorskie projekty były
posunięte zbyt daleko, aby pozwoliły im opuścić kościół rzymski na
rzecz którejkolwiek z gm in reformowanych. Ireniści XVI w ieku jak
gdyby nie zdążyli przystąpić do żadnego z nowych kościołów, albowiem
od początku jaw iły się one ich oczom jako powtórzenie w, nowej wer
sji tego samego „błędu”, który spowodował upadek starego kościoła;
błąd polegał na próbach tw orzenia nowej ekskluzywnej organizacji
o ściśle sprecyzowanej dogmatyce, a1 traktującej siebie jako jedynie
prawdziwą, wszystkie inne wyłączającą gminę Chrystusową. Dla
Coornherta,, podobnie jak d la Sebastiana Francka w Niem czech1, eks
kluzyw na gmina może być tylko przeszkodą w osiąganiu właściwych
celów religii, a jakakolwiek konfesja okazuje swoją prawdziwość w y
łącznie przez uzdrawiające rezultaty moralne, które powoduje. Religia
chrześcijańska autentyczna' sprowadza się do stosunku między indywi
dualnym sumieniem ludzkim i boską sprawiedliwością; kontakt osobi
sty z Bogiem nie polega wszakże, co trzeba podkreślić, na unii m istycz
1
N a -zbieżność przewodnich idei Coornherta z myślą Francka zw raca uwa.gę
W. J. Kiihler, Geschiedenis der nederlandsche D oopsgeztnden in de zestiende eeuw ,
Baarl-em 1932, s. 353—3?2«,
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nej; indyw idualizm religijny Coornherta jest odległy od m istyki; bo też
samo przekonanie, iż zbawienie jest rezultatem pewnego stosunku mię
dzy osobowością ludzką a istotą boską- nie zakłada koniecznie* iżby; sto
sunek ów miał polegać na dośw iadczalnym bezpośrednim,' oglądzie Bo
ga prow adzącym na- granicy do identyfikacji; d la indyw idualizm u reli
gijnego humanistów Bóg m anifestuje się człowiek owi n ie w wizjach,
zachwyceniach czy ekstazach,, ale w nakazach; m oralnych, w żądaniach,
których, spełnianie zależy od dobrej woli jednostki. M iędzy indyw i
dualizmem m istycznym a indyw idualizm em religijnym hum anistycz
nym przejścia są p łynne — to praw da; łączy je idea. zbawienia poza
gminą, to znaczy koncepcja religijności wolnej od organizacji; rozdzie
la —■orientacja kontemplacyjna lub rewolucyjna w pierwszym przypadku,
orientacja praktyczna, moralna i reformatorska w drugim. Humaniści
odnoszą się nieufnie do reformacji, o ile reformacja jest konfesjonalna,
ekskluzywna i wroga rozumowi; tym samym więc odrzucają jej doktrynę
predestynacji, łaski i grzechu pierworodnego^; odrzucają teorię, wedle
której integralnie zepsuta natura ludzka nie jest w stanie zdziałać co
kolwiek dla- własnego zbawienia,; a- odrzucają ją na rzecz religii opartej
na odpowiedzialności indywidualnej. Odpowiedzialność indywidualna to
odpowiedzialność poza gminą- wyznaniową; stąd ścisła więź postawy
antyk onfesjonalnej i antyklerykalnej humanistów z ich stanowiskiem
pelagianizującym.
Wypada bowiem zauważyć, że humanistyczna krytyka nauki o pre
destynacji n ie jest bynajmniej •— wbrew obiekcjom ortodoksji refor
mowanej — powrotem czy też utrzymaniem stanowiska katolickiego.
Katolickie rozstrzygnięcie sprawy łaski różniło się od stanowiska luterańskiego i kalw ińskiego n ad e wszystko negacją łaski nieodpartej;
teoria łaski nieodpartej figuruje też, jak wiadomo, na pierwszym m iej
scu wśród kez Lutra potępionych sławną bullą Leona X z 1520 r.2
Jednakże bez względu na odrzucenie łaski nieodpartej, uchwały soboru
trydenckiego precyzują następnie stanowisko, które nie tylko, potępia
wiarę w możliwość usprawiedliwienia z uczynków, ale wszelkie
w ogóle zasługi ludzkie traktuje jako dar boży; współdziałanie człowie
ka w dziele swojego zbawienia; jest czysto negatywne —• nieodrzucanie łaski, a wszelka samodzielna inicjatywa rodzi jedynie grzech; nie
mo>ż’n a więc w ścisłym sensie nazwać tego poglądu, ja k to się czyni
pospolicie, „synergizm em ” , skoro sprawiedliwość uczynków usprawie
dliwiająca człowieka jest mu od Boga w całości dana: qufl\e, enim nostra
2
Ściśle, potępiona teza Lutra sformułowana je st w 'bulli ta k oto: „Haerejiica
sefentia esft, ®ed usiiteita, saioramanta. w m e legi® dustiśic&rśe aulgraffiam .ffii® dare,
qui non ponunt -obi-cem”.
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iustitia dicitur, quia per earn rąobis inhm r.entem iustificamur; Ula eadem
Dei est, quia a Deo riobis infunditur per C hristi m eritu m 3.
Stanow isko Coornherta i większości humanistów jego pokroju wy
kracza w tej spraw ie znacznie po/za ortodoksję rzymską w kierunku
pelagianizm u, zakłada bowiem współdziałanie pozytywne łaski i woli
ludzkiej. Tej w łaśnie spraw ie poświęcone jest ostatnie dzieło- Coornher
ta, zaw ierające gw ałtow ną krytykę. K alw ina i Bezy w spraw ie pocho
dzenia- zła. F orm ułuje ono zasadę, w edle której akt stw arzania jest
w yłącznym dziełem- Boga, akty. cnotliw e —• wspólnym dziełem jego
i człowieka, akty grzeszne natom iast m ają ludzi za sprawców wyłącz
n y c h 4. Nakaz boży jest wolą warunkową, obiecuje zbawienie — które
zależy od woli człow ieka5 — jako1 nagrodę za spełnienie nakazu. Otóż
K alw in i Beza, zakładając, że wszystko, co się dzieje, dzieje się z bo
skiego w yroku, nieuchronnie czynią Boga spraw cą grzechu i zła: Bóg
postanowił z nieodpartą mocą grzech Adama®, a ci, co ukrzyżowali
C hrystusa uczynili to z koniecznością bezwzględną,, n ie zaś dobrowolnie,
byli tedy ślepym i narzędziami, Boga,, którego obciąża cała w ina bogo' 3 Sess, 6 cap. XVI, por. ca.p. V III: „nihil eorum, quae iustificationem p ra e c e dunt, sive fides, sdve o p era ipsam iustificationis g-ratiam pr-omesretur”, cap, V II:
„H uius inustificationis -causas sunt, fłn ałis ąui&em -gloria Dei, et C hristi, ac v ita
aete rn a ; efficiens v-ero, misericors -Deus... -meritoria autem , dilectissimus unigenitus
suus, Dominus noster lesus Christus . . . demum unica form alis cau sa est iu stitia
D el’'. .-Najwyraźniej może Ca.p. V: „tang-ente Deo cor ho-minis -per S piritus -San-cti
ilJumina,tionem, n e ą u e
h o mo - i p s e
nihil
omnino
a | a t, i n s p i r a t i o n e m i 1 1 a m r e c i p i e n s , q u i p p e q u i i 11 a, m e t a b i i c e r e
p o t e s t, neąue tam en sine gratia Dei movere se a.d iustitiam coram ilio łtb e ra
sua voluntate po-ss-it”. P odkreślam y słow a wskakujące na czysto negatywną rolę
człowieka, w dziele swojego zbawienia.
4 Van de Toelatinghe ende Deorete Godes bedenokinghe, of de heylighe Schrift
ooc in hout sulcx ais M eester Johan Caluijn ende Theodare Beza daer vain leeren.
Ghescfareven -by Dierick Volckha.rts Corenhert, Altena 1572, s. 90: „Het scheppen is
Gods w-er-ek allene. H et deuchdelick leuen is een werckinghe va.n Gode ende
m ensche te samen, d aer om P au lu s hem -no-emde een m-ede wercker 'Gods. Ende het
scndi-gen is -een w ercking der menschen alleen son-de-r G o d e. .
(tu i n a w szyst
kich cytacjach holenderskich zachow ujem y ortografię oryginałów z w szystkim i
ni-elkonsekwencjama, rozszyfrow ując jeidyni-e- aibrtewiajtury. .
5 Tamże, s. 133; „Is dan tge-bot Godes ouer den vryen mensche -een conditionale
wille: w at geschille is -daer in va.nden ra e t 'Gods? IBecht of 'God seyde: Doet u f laet
ghy dit of da/tt-e, so •wiil iie,k v itleu-en ischaaken of mat d e r doot sitraiffen. Ghy m aghet
beyde. Doet welck g h y wilt. Maer doedy dat het sal v qua.lick, do-et ghy -dit, tsal
v w el Ibeeo-m-en. -Wildy do-en dait v miscc-emt, g h y teettt ide maichite, -maer icik hieto- de
w ille niet, daerom verbiede ick v, ick raedts v af. Doet g h y daer tegen, ghy doet
uwen raedt, tegen mijn-en gebade ende ra ed t” itd.
• Tamże, s, 91.
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jbójstwa7,. Jednakże* zdaniem' Coornherta, „Bóg je st wszechmocny,, nie
jest jednak wszechchcący; chce jednych rzeczy, nie chce zaś pewnych
innych;, a ja k o że Bóg jest dobry, będzie tedy chciał dobra zawsze,
a nigdy zła” 8; „widać tedy, że Adam czyniąc zło, a porzucając dobro
postąpił nie w brew woli Boga,, jak się pospolicie powiad-a, ale poza tą
wolą, czy też niezależnie od niej”9; w b r e w woli Boga, nic dziać się nie
może, z j e j u d z i a ł e m zachodzą- dzieła cnoty, p o z a n i ą . doko
nują się grzechy, a p r z e z n i ą dochodzi do skutku to, co dzieje się
vv świacie stw orzonym pozaludzkim,10; przeciw na nauka K alw ina
i Bezy, zakładając, i i ludzie mogą chcieć tego- tylko, co Bóg w nich w kła
da, jest nauką łibertyńską11.
O statnia uw aga ujaw nia właściwą in ten cję m oralizatorską antykalwińskiej orientacji hum anisty: w brew werbalnym, zastrzeżeniom
twórców; reform y12 przekonanie, iż ła-ska boża działa w, sposób nieod
p arty i nie, j,e-st w mocy człowieka- przyjąć ją lub -odrzucić wedle uzna
n ia 13, czyni Boga odpowiedzialnym za grzechy ludzkie, a ludzi od
wszelkiej odpowiedzialności uw alnia: wszystko jest przyzwolone, skoro
wiadomo na pewno, iż cokolwiek uczynimy,, uczynim y wedle boskiej
woli. Hum aniści antycypują tedy w teoretycznej i dedukcyjnej niejako
krytyce te przew idyw ane rezultaty teologii reform owanej, które mieli
później pietyści poddać krytyce praktycznej, jako rezultaty faktyczni-e
spełnione,
Resumując, zauważamy, że pelagianizujące- w ątki w krytyce hum a
nistów zwrócone są przeciw' dwóm możliwym, a jako zgubne ocenianym
konsekw encjom p rotestanckiej teorii predejstynacji; teoria ta, może bo
wiem rodzić postaw ę taką oto: „Bóg zbawia mnie bez mojego udziału;
jestem zbawiony, jeśli należę -do grona w ybranych, a znaczy to — jeśli
jestem prawomyślnym członkiem prawdziwego! kościoła"; przeciw tej
7 Tamże, s. 74.
8 Tamże, s, 119,
8 Tamże, s. 131,
10 Tamże, s. 131—-134,
11 Tamże, s, 184.
11
-Kalwin, o-czywiśei-e, odpiera! z -góry obiekcje tego rodzaju, por, Institutio-n cle
la religion chretienne, 1, III, ch. 16, 1, I, eh. 17.
13
Przypominamy odpowiednie formuły .Kalwina; „Ot, il (tj. ©óg-LK} emeut no~
tre volonte no.n pas comm e on a longtemps imagine et -ensigne, -de telle maniere
qu’il soit apres en notre election d’obtem perer a son mouvement, -o-u resist-er: m ais
i] la m-eut a,vec telle efficace, qu’il faut qu’elle suive. Par eo-nseąuent, ce qu’on lit
sou.vent -en Chrysostome ne doit point etr-e reęu: c’est que Dieu n’attire qu-e ceux
qui veulen,t etre attires-. En quai il siguifie q-ue Dien, en nous te-ndarrt main,
attend s’il nous sem-blera bon -de -nous aider -de son secours”.
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eklezjastycznej koncepcji religii obraca się zasada odpowiedzialności
jednostkow ej, k tó ra m a jako konsekw encję stanow isko ireniczne i fak
tycznie całkow ite zlekcew ażenie w artości zbaw iennych organizacji;
z drugiej strony ofiarą' k ry ty k i pada postaw a libertyńska sankcjonow a
na teorią łaski n ieo d p a rte j: „w olno mis czynić wszystko, albowiem żadne
m oje uczynki nie mogą* m ieć wpływu- na, m oje zbaw ienie” ; tej w łaśnie
postaw ie przeciwstawia, się zasada synergii, a więc uznanie pozytyw nej
woli człowieka i łaski boskiej za dw a n i e z a l e ż n e , niezbędne wa
runki zbawienia. Idea odpowiedzialności jednostkow ej ma więc swoją
stronę polityczną i m oralizatorską; godzi w w artość organizacji kościel
nej i podnosi zależność zbaw ienia od jednostkow ego wysiłku; ucz-y
odpowiedzialności m oralnej i zarazem przez to przeciw staw ia się re
ligijności konfesjonalnej. Krytyka władzy kościelnej — akt polityczny,
jest zarazem zasadą' życia moralnego na, własny rachunek.
Istotne jest przy tym* że owa zasada synergii faktycznie pozwala
uznać czynnik łaski za praktycznie nieistotny, ponieważ zakłada się,,
że łaska wystarczająca jest w obfitości udzielona wszystkim na równi;
łaska stanowi datum stałe naszego życia, religijnego; w praktyce tedy
zbawienie jest bez reszty w rękach jednostki. Jakoż skrajnie- antykalwińska pewność, iż człowiek może w tym życiu dojść do doskonałego
wypełniania prawa bożego, stanowi doniosły wątek tej filozofii, a naj
lepszy znawca Coornherta, Bruno Becker, uważa ją za centralną myśl
humanisty14; ów „perfektibilizm”, ową wiarę w możliwość osiągnięcia
doskonałości moralnej własnym wysiłkiem , Coornhert dzieli zarówno
z Franckiem, jak z Castellionem i Ochinem; opiera się ona na opty
mistycznym obrazie ludzkiej natury,, której grzech nie1 skaził bez reszty
i która zachow uje stale naturalną skłonność ku dobru; negacja grzechu
pierworodnego jest w doktrynie Coornherta podstawą tego przeświad
czenia15. .
Jeśli pominąć mało znanych hipotetycznych poprzedników, Coornhert
jest na gruncie holenderskim właściwym twórcą1 koncepcji religii bez
wyznaniowej, praktycznej, indyw idualistycznej i moralnej. R eligia
v/ jego rozumieniu oparta jest w całości na wypełnianiu przepisanych
przez Boga moralnych nakazów, za co każdy człowiek z osobna ponosi
własną odpowiedzialność. Praktykowanie religii polega t y l k o na tym,
a swój antykonfesjonalizm pośw iadczył Coornhert praktycznie odma
w iając akcesu do tworzących się właśnie nowych ugrupowań religij14 Dr B, Becker, Coornhert de 16~de eeuw&che apo-siel der volmwakbmarheM
(Overdruk uit Nederlandseh Ar chief voor 'kerkgeschiedenis}.
15 Tamże, s. 64.
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nych, również ty ch najbardziej liberalnych (jak skrzydło kata bapty
stów, tzw. waterlandzkie), z którym i pod w ielom a względam i sym paty
zował.
•
III. iREMGBSURAtNCI

W dziejach religijnych Nilerlandów Coornhert stanowi) żywotne
źródło inspiracji światopoglądowej, działające w ciągu całego XVII
stulecia; jako jednostka n ie reprezentow ał on żadnego określonego ru
chu. Jednakże te sam e idee, których bronił, legły u podstaw n u rtu re
ligijnego, k tó ry p rzy b rał w początkach XVII wieku postać schizmy.
Był to ruch remonstrantów.
Remonstranci, którzy zrazu stanowili- tylko nie zorganizowany wyraz
liberalnej i republikańskiej orientacji w życiu społecznym Niderlan
dów, stali się zrzeszeniem religijnym wtedy, kiedy ich wrogowie, by
tak rzec, ukonstytuowali ich w grupę, konstytuując i określając samych
siebie. Powstanie bractwa remonstranckiego było zakończeniem długo
trwałego konfliktu między dwiema orientacjami istniejącymi zarówno
w łonie reformowanych gmin niderlandzkich, jak w strukturze wła
dzy cywilnej. Pod względem politycznym orientacja liberalna daje się
scharakteryzować w trzech zasadach głównych: tolerancja religijna,
federalistyczny ustrój prowincji, zwierzchnictwo władzy cywilnej nad
życiem kościelnym; orientacja przeciwna była centralistyczna, wroga
zasadzie tolerancji i teokratyczna. Pod względem teologicznym orien
tację pierwszą charakteryzow ała nade wszystko negacja kalwińskiej
teorii predestynacji oraz negacja wiążącego charakteru istniejących
konfesji i katechizmów; druga partia obstawała za nauką o łasce nie
odpartej i za obowiązującą siłą ustalonych dokumentów dogmatycznych
(chodziło zwłaszcza o konfesję wiary, którą* sporządził i wydał w 1562 r.
Guido de Bres oraz o tzw. katechizm heidelberski wydany w rok póź
niej, a w 1566 r. przełożony na język holenderski).
Liczne synody, jakie miały miejsce w ostatnich dekadach XVI wie
ku, były miejscem rosnących! w .gwałtowności starć, w toku których
ortodoksja kalwińska usiłowała utrwalić system kościelny, gdzie uzna
wanie katechizmów w istniejącej formie1 byłoby obowiązkiem absolut
nym predykantów i wiernych.. Liberałowie, popierani niejednokrotnie
przez m ag istraty niektórych miast, protestowali przeciw samej idei
traktowania „pism ludzkich” jako reguł wiary, skoro Pismo św. jest
wystarczającym i doskonałym zbiorem wszelkich prawd potrzebnych.
Jasną jest rzeczą, iż koncepcja reformy pojętej w duchu najbardziejpierw otnym , a w ięc reformy obracającej Pismo św.. przeciw wszelkiej
„ludzkiej tradycji”, musiała z biegiem czasu popaść w nieuleczalny an-
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tagonizm z ko n cep cją' reform y pojętej jako w yznaw anie doktryny
twórców reform y. K ultura, która była produktem piętnastu stuleci
chrześcijaństw a razem z jego setkam i odłamów i' sekt, uznających to
samo Pism o św, za podstawę wszelkich możliwych, sprzecznych po
glądów na świat, doprow adziła do sytuacji, gdzie oznajmienie, iż uzna
je się w yłączny autorytet Pism a św. było równow ażne oznajmieniu, iż
nie uznaje się żadnego w ogóle autorytetu. Powiedzieć, że Pismo św.
jest jedynym dogm atem to powiedzieć, że dogm aty nie istnieją. Żadna
autentyczna organizacja, kościelna nie daw ała się zbudować na zasadzie
wyłącznego autorytetu Biblii, skoro cały św iat chrześcijański akcepto
wał ów auto ry tet; każda organizacja, k tó ra chciała, siebie wyróżnić
wobec pozostałego- św iata, a więc która chciała istnieć po prostu, była
zmuszona do sam ookreślania siebie za pomocą odrębnych konfesji. Głosi
ciele hasła, wedle którego Pism o św, -stanowi jedyną regułę wiary, byli
autom atycznie wrogami nie tego lub owego■kościoła czy sekty, ale wro
gami kościołów i sekt jakichkolwiek.
Jeśli więc rozpoczęła się w łonie reform acji walka, odtw arzająca
ten sam konflikt „tradycji” i „Pism a”, k tó ry określał ruch reform y
w jej em brionalnej postaci, i jeśli pierw otne hasła reform y obróciły tę
tezę przeciw jej konserw atyw nym rezultatom , to i wynik tej walki
był niem al z góry przesądzony; przed każdym ruchem- reform y stała
altern atyw a; utrzym ać konsekwentnie- zasadę wyłącznego autorytetu
Pism a św, a więc nie w yodrębniać siebie w postaci organizacyjnej lub
też zbudować organizację, a więc ustalić w łasną konfesję w postaci
obligującej, a tym samym zaprzeć się tej sam ej zasady krytycznej, któ
ra ruchow i w zaczątkowym stadium nadała odrębność. Zważywszy
wszakże, że szanse ruchu programowo-bez wy zn ani oweg o, pozbawione
go własnego kościoła i własnego aparatu są znikom e w starciu z ruchem
zorganizowanym, alternatyw a praktyczna brzm iała: dać -się zniszczyć
albo dać się zdegenerować. Świadomość tej sytuacji nie była, oczywiście,
powszechna, D irk Cam phuysen, którego teologia stanowi przedmiot;
niniejszego .studium, in teresu je nas głównie jako jeden z pierwszych,
k tó ry uśw iadom ił sobie ową alternatyw ę w sposób klarow ny.
K iedy od predykantów synody zaczęły dom agać się podpisywania
konfesji, ekskom uniki! jąc opornych, m agistrat m iasta Lejdy zwrócił
się w 1581 r. do rycerstw a i m iast z H olandii z oświadczeniem pro
testacyjnym ; oświadczał, że naród nie po to walczył z jarzm em hisz
pańskim , aby bronić przyw ilejów wyłącznych jednej religii, skoro lu
dzie różnych wyznań brali w tej walce udział; że nikt przez przemoc
nie stan ie się dobrym chrześcijaninem , a że ci słudzy kościelni, co
chcieliby wszystkim narzucać swoje a,eta synodalia fałszywie w yobra-
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'żają sobie, iż stoją ponad władzą; że władza cyw ilna, trzym ając się
słowa bożego, zdecydowana jest nie uciekać-się do- żadnego'przymusu
religijnego; że „wolność na ty m głównie polega, aby każdem u wolno
było swobodnie w ypow iadać w łasne'poglądy”, a cenzura i zakazy d ru 
ku są pow rotem do obyczajów papistów16. W tym sam ym czasie pisał
Gellius Snecanus: „jakże odwrócić się m am y od w iary papistów, sko
ro na sam ym początku nie różnim y się od nich, a w naszych postano
wieniach synodalnych popadam y w to samo zło? Szatan z łatwością
może ścierpieć nazwę reform owanego kościoła, nie ścierpł tylko- czystej
nauki Ew angelii” 17.
Od siedem dziesiątych lat XVI wieku narasta niepokój; coraz licz
niej rozlegają się głosy wykazujące, że pow stający kościół przeobraża
się szybko w rodzaj takiej sam ej organizacji, jak ta, na której krytyce
zbudował swoją odrębność; że obyczaje „papistów” — nietolerancja,
ekskluzywim, dogmatyzm wyznaniowy, cenzura druków , ekskomuniki
i policyjne tępienie nieprawomyślnych — powracają oto do życia re
ligijnego. W pierwszej dekadzie XVII wieku t e o l o g i c z n a faza spo
ru doszła do pełnego wyrazu: to był spór Arm iniusa z Gomarusem;
w następnej dekadzie rozegrała się p o l i t y c z n a faza walki.
Jakub Arminius, wywołując w 1604 r. wielki spór na uniw ersytecie
lejdeńskira, nie dążył bynajmniej do rozłamu organizacyjnego i nie
pretendował do tego, by stać się przywódcą nowego wyznania. Wy
kładał doktrynę chrześcijańską w duchu całkowicie niezgodnym z teorią
predestynacji Kalwina, ale też nie uważał Kalwina ani jakiegokol
wiek katechizmu za autorytatywne źródła w iary. Pism o stanowiło,
w jego przekonaniu, unicam sentim di et loąuendi normam, a teologię
miał, w istocie rzeczy, bliską pelagiąnizmowi: korupcja płynąca z grze
chu pierworodnego nie niszczy wolnej w oli ani możliwości wyboru
między wiarą a niewiarą; predestynacja jest warunkowa, a łaska może
być przez człowieka odrzucona; nie ma również łaski niezbywalnej, tj.
nie ma perseveratio sanctorum; Chrystus umarł za wszystkich i od
każdego człowieka z osobna zależy, czy przyjmie dobrodziejstwa od
kupienia. Oskarżenie, iż Arminius jest kryptopapistą było* ze strony
gomarystów najzupełniej naturalne; oskarżano go również, że poleca
studentom do czytania dzieła Socyna, Castelliona i Coornherta, a choć
16 J. uRegenboog, Historie der R em om tranten, kbrtelyk verva iten d e de geschbedenissen der gerefoiimeerde Christeruen, die men Remonstrante noemt, eerst-e deel,
Amsterdam 1774, s. 12—15.
17 -B. Ti deman, O verzicht van de Geschiedenis der Remomstranten, Amsterdam
o. d. (1897), s. 18.
4 A rchiw um h isto rii filozofii i m yśli społ.
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sam Arminius wypiera! się, by dawał te lektury wychowankom18, to
jeden z jego uczniów pozostawił świadectwo, zgodnie z którym nie tylko
ci autorzy, ale również Tomasz z Akwinu, Suarez i sam Mo-lina m ieli
swoje m iejsce w lekturach studenckich owych czasów10. Arminianizm
jak o teologia i, następnie, cały ruch remonstrancki, był dla ortodoksów
kalw ińskich najoczywiściej powrotem do „rzymskiego/ bałw ochw al
stw a”, i zarzut ten o tyle m iał pozory racji, że arminianizm był negacją
podstawowej cechy wyróżniającej kałwinizm pod względem teologicz
n ym wobec rzymskiego kościoła; jakkolwiek zresztą późniejsze publi
k acje katolickie tra k tu ją arminianizm jako .herezję pelagianizują-cą20,
to jednak, być może, również katolicy dali się zwieść pozornym zbież
nościom, skoro przywódcy remonstrantów na emigracji, W tenbogaert
i Episcopius mieli się spotkać w Paryżu z propozycją przejścia na łono
Rzymu.
Jeśli jednak w sporze remonstrantów i kontrremonstrantów obie
strony zarzucały sobie wzajemnie odstępstwo od zasad reformy i skłon
ności katolicy żujące, to argumentacja tych obiekcji ujawnia po obu
stronach charakterystyczny dla każdej sposób myślenia i swoiste ro
zumienie istoty religii. W oczach ortodoksów kalwińskich arminianie
są kryptopapistami, ponieważ ich d o k t r y n a t e o l o g i c z n a jest
bliższa teologii katolickiej, niż dziełom Jana Kalwina czy paragrafom
Heidelberskiej konfesji; milczące założenie tego przekonania każe
uznać, że istotną cechą wyróżniającą reformę są d o g m a t y i że,
generalnie biorąc, dogmat swoisty konstytuuje religię. Z punktu wi
dzenia remonstrantów, ortodoksja stacza się ponownie do rzymskich
obyczajów, skoro wprowadza przymus sumienia, nietolerancję, cenzury,
obowiązujące katechizmy poza Pismem św., obowiązujące uchwały
dogmatyczne .synodów itd.; obiekcje te zakładają z kolei, że istota re
formy ma charakter nie dogmatyczny, ale o b y c z a j o w y , p o l i t y 
c z n y i m o r a l n y : że jest powrotem do swobody i prostoty czasów
ewangelicznych, likwidacją przymusu wyznaniowego i nietolerancji.
Dla ortodoksów religia jest faktem dogmatycznym, a więc i organi
zacyjnym; dla remonstrantów — faktem obyczajowym i moralnym.
Ortodoksja podnosi naturalny protest aparatu kościelnego przeciw
czynnikom hamującym jego stabilizację; środowiska arminiańskie re
p rezentują tendencje świeckiego i republikańskiego mieszczaństwa, któ18 Por. Arminius w: Biographbsch Woordenboek van Prótestantsche Godgeleerden in Nederland, J. P. de Bie en J, Loosje.
19 P, Diibon, L a philosophie neerlandaise au siecle d‘or, t. I, Amsterdam 1954,
s, 66.

20 Por. Histoire des heresies et des heretiqv.es. . Paris 1697, s. 484.
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re lęka się konkurencji kościoła we w ładzy i jego teokratycznych rosz
czeń, a także lęka się związanych z interesam i kościoła tendencji monarchistycznych; religia w rozum ieniu pierw szych jest system em w ła
dzy; w rozum ieniu -drugich -— system em obyczajów społecznych. J a 
koż remonstranci, zarówno przez swoją teologię, jak przez swój pogląd
na stosunek kościoła do państw a, jak wreszcie przez swoją antykonfesjonalną postawę formułowali koncepcję religii, której treść redukuje
się faktycznie do niektórych najprostszych, powszechnie uznanych wie
rzeń chrześcijańskich, poza tym zaś polega na przepisach obyczajo
wych. Pouczająca .jest okoliczność, że ruch remonstrantów, który sku
piał w owym czasie najtęższe głowy Niderlandów i który był daleki
od owej, w plebejskich sektach upowszechnionej, pogardy dla „rozu
mu”, ruch, z którym związanych było niemało uczonych i profeso
rów — miał jednocześnie koncepcję teologii, gdzie hasła prostoty apo
stolskiej i krytyka ,,,-mędrkowania” scholastycznego odgrywały znacz
ną rolę, „-Zawsze tedy byłem zdania — mówił Episcopius do swoich
studentów w L ejdzie odjeżdżając na spotkanie własnej klęski w Dortrechcie —■ że należy wprowadzić z powrotem prostotę języka aposto
łów, który każdy z łatwością może pojąć, a odciąć od niego wszystkie
filozoficzne spekulacje i wyrażenia, jakie przyswoiły sobie- akademie
i szkoły[...] Ja zaś, jako że nie wszystkie prawdy są równie konieczne,
usiłow ałem wyłącznie zaszczepiać konieczne prawdy, wyjaśniając wszak
że wszystkie miejsca, jak ie mogą się przyczynić do ich poprawnego
zrozumienia. Osądziwszy także, że Prawda służy Praktyce, powstrzy
mywałem się od spekulacji, które Prawdzie niewiele albo żadnego nie
przynoszą pożytku, w szczególności zaś od wszystkich) zbędnych spo
rów i zagadnień, będących pospolicie pożywką dla - kłótni oraz zarze
wiem do rozpalania podziałów i rozłamów”21.
O dkryw am y w tych słowach ducha w najściślejszym sensie erazmiańskieg-o; hasło wyrugowania z religii spekulacji filozoficznej i uczo
nego żargonu bywało w daw nych czasach pospolitym zawołaniem herezji plebejskich i łączyło się z totalną pogardą dla „rozum u" ludz
kiego w ogóle jako narzędzia zwyrodniałego chrześcijaństwa doktorów.
Od czasu Erazma w szczególności to sam o hasło staje- się własnością
uczonych i filozofów o racjonalistycznej orientacji. Religia niefilozoficzna to zarazem religia praktyczna, religia prostych prawideł -oby
czajowych. Prawdy teologiczne o tyle są istotne, o ile mogą sprzyjać
świętości życia lub jej przeszkadzać. W tym samym przemówieniu
Episcopius podnosi tę sprawę: nauka o nieodwołalnej predsstynacji)
boskiej, o usprawiedliwieniu z wiary i o świętości polegającej tylko
21 'Cyt, wg J. RegeraboGg, t, II, s. 17.
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na usposobieniu serca (gemoed) bez p rak ty k i m oralnej efektyw nie stosowanej — w szystkie te m niem ania w ygnały zbożność z całego świata
reformowanego-; bo- też wszystkie służą niefrasobliw ej postaw ie wobec
w łasnych postępków.
O statni punkt w tej krytyce Episcopiusa jest godny zanotowania:
jest to- k ry ty k a owego subiektywizm u religijnego reform acji, który sta
nowi niejako pom ost m iędzy pierw otnym i hasłam i reform acji a ruchem
m istycznym . Subiektywizm , nacisk na pobożność wew nętrzną, skiero
w any zrazu przeciw zbawiennej roli „uczynków ” interpretow anych
jako niekrępujące form alności ry tu a ln e lub zasilanie- kas biskupich,
subiektyw izm ten staje się rychło zasadą powszechnego pobłażania dla
grzechów pod pozorem zachowywania „czystości serca"; to był punkt,
w którym doktryny m istyczne bywały przedm iotem łatwej- krytyki k a 
tolickich teologów; zachow ajm y serce oddane Bogu, a- czyny będą
nam wybaczone; zamiast pi-eniędzy, niespraw dzalna czystość duchowa
może zmyć z nas plam y w szystkich występków. Niezależnie* od tego-,
w jakim stopniu taka in terp re tacja była zgodna z intencjam i reform a
torów czy autorów .mistycznych, nastręczała ona pokusę m oralności
równie łatw ej, jak moralność odpustowa, a przy tym m niej kosztownej.
Religijność hum anistów nie zadowala się tedy przeciwstaw ianiem „uczu
cia religijnego” albo- „w iary” — m oralności „uczynków” ; odsłania po
dobieństwo praktycznych konsekw encji obu stanowisk — m oralności
czysto ry tu aln ej i m oralności czysto subiektyw nej. Między obiema usi
łu je sform ułować ideę religii, która nie jest ani obrzędem, jak w ro
zum ieniu „papistów ”, ani „uczuciem ”, ja k w pojęciu mistyków, ale
efektyw ną praktyką' obyczajową, która realizu je się nie w sakram en
tach, ale rów nież nie w głębi serca jedynie, lecz w stosunkach społecz
nych.
Tak zwana rem onstracja z 1610 r., a połogi a własnych' poglądów,
przedstaw iona przez grupę predykantów Stanom Holandii i Fryzji Za- '
chodniej, nie m iała być w zam ierzeniu autorów m anifestem osobnej
p a rtii lub sekty, ale tylko w yrazem opinii pew nej części w iernych
w ram ach kościoła reform owanego, opinii, którą' mieli oni nadzieję
uczynić panującą w kościele. Zawierała- ona wspomniane już założenia
teologiczne arm inianizm u w -sprawie łaski, grzechu pierw orodnego
i predestynaeji. Dokum ent z 1.IIŁ1617 r. oraz rezulucja ro tt er dam skie
go zgromadzenia rem onstrantów z 5.III.1619 r. precyzują ponadto bli
żej stosunek do .spraw organizacji kościelnej. Pierw szy dokum ent w 18
punktach w yjaśnia m, in. -sprawy następujące: władza cywilna ma
sprawow ać najwyższą kontrolę nad całością publicznego życia kościel
nego; katechizm kościoła niderlandzkiego jest obowiązujący tylko o tyle,
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0 ile zgodny z Pismem, św, i zawsze może z punktu widzenia tej zgod
ności podlegać rew izji; ma być zachowana wolność publicznego głosze
nia swoich poglądów religijnych — jednak bez w prow adzania zamętu
w um ysły maluczkich, byle każdy przekonyw ał drugich d>o własnego
: zdania w miłości w zajem nej i łagodności; nauka o karaniu śmiercią
kaoerzy jest „niechrześcijańska i ohydna”. Drugi dokum ent podkreśla
silniej jeszcze zasadę, iż wszystkie „pisma ludzkie” są dostępne rew izji
1 że wolno form ułować katechizm y jedynie w celu poświadczenia jed
ności wiary, nie zaś stw ierdzenia jej słuszności; znajdujem y tam pro
test przeciw prześladowaniom , które spadają nie tylko na remonstran
tów, ale i na kontrremonstrantów odnoszących się do« remonstrantów
w sposób pojednaw czy i pragnących utrzym ać z nim i stan pokoju; znaj
dujem y nadto w yliczenie fałszywych punktów doktryny kalwińskiej.
N atom iast przem ilczana jest, w tym drugim dokumencie, sprawa
zw ierzchnictwa w ładzy cyw ilnej nad kościelną; nic dziwnego, skoro
dokum ent był p isan y po porażce rem onstrantów na synodzie i po opo
wiedzeniu się najw yższej w ładzy państwowej za obozem kontrremon^strantów22.
Synod dortrechcki (13.XI.1618—-9.V.1619), pod przewodnictwem J a 
na Bogermana, zakończył się absolutnym tryum fem kalwińskiej orto
doksji. 14.1.1619 r. rem onstranci zostali usunięci z obrad. Rozpoczęły
się masowe represje.
13 m aja 1819 r. na Binnenhofie w Hadze spadła głowa Jana Oldenbarneveldta, w obecności wielu teologów, przybyłych specjalnie z. synodu
na widowisko, Hugo Grotius i Hoogerbeets skazani na dożywotnie wie
zienie, inni na długoletnie kary zamknięcia. Oprócz predykantów usu
niętych ze służby już przed synodem (czystka w aparacie kościelnym
była w znacznym stopniu dokonana wcześniej, aby kontrremonstrantom zapewnić na samym synodzie be-zwzględną przewagę), nowi pre
dykanci rugowani ze stanowisk, masowo skazywani na banicję lub
zmuszeni do podpisywania aktów posłuszeństwa. Wielu wybitnych pro
fesorów usuniętych z uczelni. Przywódcy ruchu na emigracji. W kra
ju —■ogromne kary pieniężne dla uczestników nielegalnych zgromadzeń
re-monstranckich, •a dla czynnych duchownych — więzienie dożywotnie;
duże nagrody ogłoszone dla donosicieli. Nie zabrakło ostrzeżeń o zdra
dę kraju i pobieranie pieniędzy od Hiszpanów, a także o nastawanie na
życie księcia M aurycego.
Jednocześnie synod rozprawił się z drugą, przeciwną remonstranekiemu liberalizmowi dewiacją, którą reprezentow ał Polak Makowski,
22
Teksty obu dokumentów podaje J, Tideman, De stichting der
strantsche broederschap, eerste deel, A m sterdam 1871, s. 6—13 oraz 25—34.
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profesor teologii we Franeker. Obwiniony, został z kolei o drastycznie
sk rajn e poglądy na predestynacją23; specjalna kom isja zbadała sp ra
wę, po czym synod zganił M akowskiego za niejasny sposób m ówienia
i zalecił, by w przyszłości unikał takich w yrażeń.
Odpowiednio do regularności, wspom nianej na początku niniejszych
rozważań, potępienie rem ontrantów ukonstytuow ało ich dopiero w fak
tyczną herezję i tym sam ym nadało im istnienie odrębne. Po synodzie
dortrechckim nastąpiła intensyw na praca nad organizowaniem stow a
rzyszenia, U kryw ający się w k ra ju predykanci i em isariusze przyby
w ający z grup banitów usiłują' zm ontować organizację konspiracyjną
w iernych, kierow aną przez przywódców — em igrantów ; podejm owane
są także w ysiłki nad kształceniem kadry duchow nych.
P rac a nad budową organizacji kościelnej rozwiązała niem al auto
m atycznie w now y sposób problem stosunku do konfesji. D ylem at: ca ł
kow ite odrzucenie wszelkich konfesji „ludzkich” poza Pism em św. al
bo uznanie ich przynajm niej w ograniczonej form ie, okazał się naty ch 
m iast dylem atem istnienia lub nieistnienia organizacji. Jakoż z po
stanow ień pow ziętych w m aju 1624 r.24 w ieje już duch nieco odm ienny;
program całkow itej tolerancji był skuteczny w sytuacji, kiedy remonstranci dom agali się dla siebie praw m niejszości w ram ach większego
kościoła; m usiał ulec rewizji, kiedy doszło do konstytuow ania się od
rębnej grupy wyznaniow ej. I chociaż, now ym regułom daleko ciągle do
ducha ortodoksji kalw ińskiej, to jednak antykonf es jonalna orientacja
ulega znacznem u osłabieniu. W now ych regułach znajdujem y n ad e
wszystko podział artykułów wiary na konieczne i niekonieczne do zba
wienia, z zastrzeżeniem , że to lera n cja23 w inna dotyczyć tylko tych
drugich, w pierw szych natom iast obowiązuje jednom yślność; członkom
tow arzystw a nie wolno w ięc głosić publicznie poglądów przeciwnych
zaw artości konfesji, albowiem w przeciw nym w ypadku gm iny nie mo
gą istnieć; nie znaczy to jednak, by podaw ało się konfesję za nieom yl
ną regułę praw dy; chodzi o uniknięcie w alk w ew nętrznych w stowarzy
23 M acccm us w odniesieniu do spraw y predestynacji i pochodzenia zła m iał
głosić, iż Bóg pozytyw nie chce .grzechu i do niego jak o do grzechu pred esty n u je
ludzi; że nie p rag n ie zbawienia w szystkich, a -odtrąconym głosi sw oje słowo tylko
dla zw iększenia ich p o tępienia i m ęki itd. Por,. J, .Begenboog.' ijw,, i II, s, 13-7— 140.
24 Zamieszczone są one jako aneks w książce J. Tidemana, De stichting . , ,, t. II,
A m sterdam 1872, s. 380 i nast.
25 Słowo verdrcmgzamheiil nie odpow iada -dokładnie „tolerancji” ; ostatni term in
sugeruje raczej sytuację nieprześładowania -przez w ładzę mniejszości o innych p o 
glądach:- verdraagzam heit to w yraźnie „tolerancja w z aje m n a ”, zakładająca równość
stron uw ikłanych w kon flik t i od obu żądająca tej sam ej rezygnacji z n arzu can ia
przem ocą w łasnego stanow iska.
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szeniu. Analogiczne zalecenia czytam y w regulam inie kościelnym
z 1633 r.26, p rzy czym m ają one być realizowane tak, by „utrzym ać
właściwy środek m iędzy ścisłym podporządkow aniem ludzkim pismom
w spraw ach religijnych z jednej strony, z drugiej zaś — rozprzężoną
dowolnością czy swobodą publicznego i lekkomyślnego* w ystaw iania
przed ludem wszystkiego, cokolwiek przyjdzie komu do głowy w spra
w ach w iary ” 27. U stalone zostały obowiązujące form uły wieczerzy
i chrztu, sposób pow oływ ania „nauczycieli” i organizow ania konsystorzy
oraz system w yboru i uspraw nienia kierow nictwa.
Różnica główna w zakresie spraw y konfesji m iędzy tak ustalonym
system em a obyczajam i kościoła kalwińskiego- polega, jak widać, na
pozbawionym m istyfikacji podporządkowaniu konfesji zadaniom orga
nizacyjnym ; obowiązek uznaw ania przyjętej dogmatyki n ie jest obo
wiązkiem posłuszeństwa prawdzie, ale posłuszeństwa organizacji. Re~
monstranci, w przeciw ieństw ie do kalw inistów , n ie starają się dowo
dzić, że ich organizacja zmonopolizowała praw dę bożą i z tej racji każdy,
kto się znajduje poza nią, naraża się na u tra tę wiecznego zbawienia;
głoszą, przeciwnie, że ci, którzy są -członkami organizacji muszą, jako
tacy, dbać o jej spoistość, a więc zrezygnować z dyskusji nad ustaloną
konfesją. In stru m entalna rola konfesji dochodzi tedy do- głosu w jedno
znacznych form ułach. Towarzystwo' ocala w te n sposób jako w yzna
nie ślady swojej pierwotnej- bezwyznaniowości. K onstytuuje się osta
tecznie w opozycji podw ójnej: wo-bec rygorystycznej ortodoksji kalw iń
skiej i wobec kolegi-antów, jedynego- ruchu, który w toku swego istnie
n ia od początku do końca zacho-wał zasadę bezwyznaniowości i tole
rancji.
P róba takiego samookreśłenia z konieczności spowodowała w yrzu
cenie poza- naw ias nowego w yznania tych, którzy w łaśnie bezw yzna
niowość traktow ali jako- cechę zasadniczą' -chrześcijaństwa i dla któ
rych jakakolw iek i jakim kolw iek celom służąca konfesja- b y ła zdradą
chrześcijańskiego- ducha, a samo- istnienie organizacji religijnej i urzędu
kapłańskiego pachniało pow rotem do „papizmu”. D irk Camphuysen
jest, w epoce synodu dortrechckiego, najbardziej sym ptom atycznym
okazem owej postawy, zakładającej wiecznie n i e u l e c z a l n y a n t a g o n i z m m i ę d z y r e ł i g i ą i k o ś c i o ł e m , między chrześcijań
stwem i organizacją, między wiarą i urzędem, między moralnością
i wyznaniem. Jest on, by tak rzec, w najczystszej postaci teologiem
bezwyznaniowości i z tej głównie racji zasługuje ha uwagę. Camphuy
sen decyduje się porzucić -grupę re-monstraneką w momencie, kiedy ów
26 J. Tidem an, jw,, s. 47<6—4-86,
27 Tamże, s. 477,
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akt ściąga na niego- n a tu ra ln e oskarżenia o tchórzostwo- i chęć wyco
fania się z niebezpiecznej im prezy; w momencie, kiedy rem onstranci,
pod ciosami b rutalnych represji, usiłują stworzyć nielegalną organizację
krajow ą. S taje się przedm iotem ataku ze strony re-monstrantów-organizatorów, przyrów nujących go- do trębacza, co chciałby trąbić ku
chw ale armii, ale sam siedzieć bezpiecznie poza polem bitew nym 28.
Mimo to- dostateczna ilość dowodów przemawia- za tym , że Camphuy
sen nie powodował się w tej decyzji obawą prześladowań: nade wszy
stko prześladowania, których do końca życia był sam ofiarą i których
nigdy nie starał się odwracać żadnym i aktam i skruchy wobec panują
cego kościoła; już po złożeniu urzędu kapłańskiego- odmówił podpisania
„aktu m ilczenia", mimo że nie miał zam iaru kontynuow ać działalności
predykanta, przez co popadł autom atycznie w sytuację nielegalną i ści
gany był plakatam i.
XV. W IADOMOŚCI BIOGRAFICZNE29.

Urodzony w 1586 r., w Gorcum, Dirk Rafaelszoon Camphuysen był
synem- chirurga; osierocony wcześnie, wychowywał się pod opieką star
szego b rata i we wczesnej młodości uczył się m alarstw a u m iejscowego
m istrza. Tam rów nież ukończył szkołę i w połowie- 1608 r. w stąpił na
uniw ersytet w Lejdzie (za rektoratu Corneliusa de- Groota), gdzie był
wychow ankiem Statencolłege, przygotowującego- przyszłych predykan28
Ta.k pisał o nim Paschi-er de Fijn-e, jed en ze szczególnie aktyw nych organiza
torów konspiracyjnej organizacji r emonstran-ckie j , w pośm iertnie o-gło-szonym dzieł
ku polem icznym o pow staniu ru ch u -kolegiantów: Kont, W aerachtigh, en Getrouw
Y erhael van het eerste Begin en O pkom en van de N ieuw e SecJcte der Propheten
ofte Rynsburge-rs, , , , Wa.erstadt 1-87-1, s, 28— 29. -Na te zarzuty odpowiada, w obronie
Camphuysena, Ouda-en w anonimowo ogłoszonej re fu tacji pisma. -Pas chi era de Pijne,
pt. A enm erkingen over h e t V erhaal v a n h et eerste Begin en O pkom en der R ynsburgers, -Rotterdam 1672, s. 25 i nast.
20
Pierw szy drukowany życiorys Camphuysena, zawiera. H et leven van Dirk
Rafaelsz. K am phuizen, H ier voor is gevoegt het vaars va n P, iRabtis op K am phuizens Gee&telijk D ichtkunde, Amsterdam, ‘b y Jan Rieuwertsz, 1-699. Liczne wiadomo
ści o nim podaje .ponadto Elias van Nimwegen w anonim owo ogłoszonej Historie
der R ijnburgsche Vergadering, Rotterdam 1775, zw łaszcza s. 15—20 i 5'2—00. K ry 
tykę źródeł i obszerne opracow anie zaw iera m onografia Leonarda A lb erta Ra.demaJcera Didericus C am phuysen, Gouda. 189,8, -Podaje ona m. in. tekst rękopisu p isa
nego -przez Berenda Joostena, pod dyktando żony C am phuysena pt, L even en daaden
tmn Dirck Rnfelsz. K am phuisen. W iadomości biograficzne tu podane zaczerpnięte
są z tych źródeł. Dzieło J. C. van Slee, De R ijnsburger ■Coile.gianten-, Ho ar Inn 1895,
omawiające również ż y c e i działalność Camphuysena (s. 6-8—72), nie z a b ie ra żad
nych szczególó-w, pominiętych w tamtych opracowaniach. Również dzieła, a. zwła-
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. tów z wykształceniem teologicznym, W okresie zażartych walk gomarystów z arminianami był wówczas po stronie ostatnich; nie przyjął
zrazu służby kościelnej i przez pewien okres pracował jako wychówca w domu arystokratycznym; ożenił się w 1813 r. z siostrą swego przy
jaciela, Anną van Alendrp; przez jakiś czas mieszkał w Gorcum zara
biając na życie prywatnym i lekcjami. W tym okresie dopiero przyjął
chrzest. Następnie udało mu się dostać pracę nauczyciela w Utrechcie,
gdzie również zaczął służbę publiczną jako kaznodzieja w gminie katabaptystów — Waterlandów, w organizacji, która- z wszystkich istnie
jących gmin może najmniej' była ekskluzywna, a najbardziej rygorysty
czna w sprawie potępienia broni i wojen. Ostatecznie, po długich wa
haniach przyjął urząd predykanta w panującym kościele i porzucił
szkołę. Było to w 1617 r. Po zdaniu egzaminu, otrzymał miejsce pastora
w miejscowości Vłeuten niedaleko Utrechtu, gdzie zasłynął jako mora
lista, ale także jako zwolennik remonstranckiego skrzydła w okresie
wewnętrznych walk przed synodem dortrechckim. Jakoż kariera ko
ścielna Camphuysena nie trw ała długo. W marcu 1619 r. został zdjęty
z urzędu i zakazano mu wygłaszania kazań. Mimo gróźb antyremonstranckich plakatów, wygłaszał jeszcze kazania tu i ówdzie do- wiernych
remonstrantów, jednakże tworzenie:.now ej.. sekty..zniechęcił#■-go -rychła ;
uznał, że remo-nstranci wpadają w te same błędy, jakie piętnowali
u swoich przeciwników; tworzą nowy, ekskluzywny kościół i źle od
różniają politykę od religii. W czasie pewnego kazania Camphuysena
w Rotterdamie, tłum wiernych został zaatakowany przez wojsko, do
szło do bójki, a kaznodzieja, który zdołał uciec, doszedł do przekona
nia, że lepiej znosić ucisk i prześladowanie, niż walczyć z przemocą
środkami przemocy. Nie zjawił się na synod prowincjonalny w Utrech
cie, który miał ostatecznie załatwić sprawy czystki’w kościele; odmó
wił również podpisania „aktu milczenia”. Ponieważ nie stawił się na
wezwanie Stanów, został publicznie ogłoszony banitą. Raz został are
sztowany i więziony przez dwa tygodnie. Wypuszczony, prowadził jed
nak życie uciążliwe; ukrywał się i zmieniał miejsce pobytu. Pisał wier
sze i tłumaczył na holenderski pisma socyniańskie (Fausta Socyna i Wa
lentego Szmalea). Jego przyjaciel Gaesteranus, podobnie jak on zdjęty
szcza listy obfitują w interesujące szczegóły ważne dla życiorysu. W dalszym ciągu
cytujem y dzieła z wydania; D. R. Cam phuysens, T h-eologische W e rk e n , b esta a n d e
in drie D eelen, A m sterdam , by J a n R-ieuw-ertsz 1699, s. 12 nlb + '674 + 26 nlb.
Oprócz przedm ow y R ieuw ertsz’a wydanie to zaw iera: V a n t o n b e d rie g e lik oordeel
tu ssc h e n goede ende ąuaade leere .(20 (rozdziałów, s. 1—98, cyt. dalej jako O.O.),
P re d ic a tie n (łącznie 25 .kazań, s. 99—564) oraz S e n d t~ b rie v en (kilkanaście listów,
fragmentów’ listów oraz konspektów kazań, z różnych lat, s. 565— 674, cyt. dalej
jako S.B.), Pisma, -poetyckie pomijamy.
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ze służby kościelnej za poglądy remonstranckie, ale zwalczany z kolei
przez remonstrantów za soeynianizm, zapoznał go zapewne z nowo
powstałą grupą bezwyznaniową w Warmond, która miała dać początek
ruchowi tzw. kolegiantów rynsburskich; grupa ta odrzucała wszelką
w ogóle konfesję, głosiła zasady całkowitej negacji przemocy, absolut
nej wolności słowa w sprawach religijnych; nie miała w,ogóle kapła
nów, zbierała się tylko na wspólne rozważania ’ religijne, a .na znak
powrotu do czasów apostolskich wprowadziła chrzest przez ponurze-nie,
nadając jednak temu obrzędowi czysto symboliczny charakter. Geestersnus, mieszkając w Warmond, przejął się poglądami kolegiantów
i zbliżył do nich Camphuysena, który sam ciążył ku podobnej koncepcji
religii. W dalszym ciągu Camphuysen udał -się do Norden we wschod
niej Fryzji, gdzie razem z Geesteranusem zarabiali na życie prowadze
niem drukarni. Z tych czasów pochodzi jego korespondencja- z remonstrantam i, których rozwój niepokoi Camphuysena: ostrzega przed spo
rządzaniem nowych konfesji i mnożeniem sekt. Wydane w 1620 r.
w Norden anonimowo Ostrzeżenie dla uciśnionej gm iny w tym właśnie
duchu pisane, uchodziło powszechnie za dziełko Camphuysena i za
mieszczone było w wydaniach jego pism, a choć są obiekcje przeciw
temu autorstwu, pewne jest, że O strzeżenie jest zgodne- w intencjach
z zachowanymi listami Camphuysena w tej samej sprawie; być może,
wyszło ono spod pióra Geesteranusa30. W Norden obaj przyjaciele na
wiązali kontakt ze środowiskami socyniańskimi, zarówno miejscowymi,
jak polskimi. W 1621 r. Geeste*ranus został zaproszony na stanowisko
profesora do Bakowa; do wyjazdu nie doszło, a sam Geesteranus um arł
w następnym roku, pielęgnując chorych w czasie w ielkiej' zarazy.
Camphuysen niebawem wrócił do kraju i przez rok mieszkał w Harlingen, jednakże zdradzony władzom zmuszony był -do* ucieczki; spędził
jakiś czas na wyspie Ame-land, która stanowiła niezależne prywatne
księstwo; tam właśnie napisał główny swój trak tat o Sądzie n iezaw ddn y m , Na przełomie 1623 i 1624 roku klim at tam tejszy zmusił go do wy
jazdu; przeniósł się do Dockum, gdzie miejscowe władze uprawiały
stosunkowo tolerancyjną politykę religijną.. Mimo to został wezwany
do podpisania aktu milczenia, a- gdy odmówił, miejscowy kler nalegał
na władze cywilne z żądaniem banicji heretyka. Ostatecznie jednak
nakaz ekspulsji nie został wykonany i Camphuysen mieszkał w Dockum
do śmierci; żył w nędzy, rzadko wspomagany przez przyjaciół. Pisał
poezje religijne, które przyniosły mu następnie- sławę, pracował także
39
Przypuszczenie to w ysuwa, R adem aker, jw., s, 96—98, om aw iając szczegółowo
obiekcje przeciw trak to w an iu -Camphuysena jako autora W aerschouw inge voor de
verdruckte G em eynte.
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nad nowym przekładem psalmów, który miał wejść do klasycznej
literatury holenderskiej, W 1625 r. powołano go na stanowisko profe
sora do Rakowa, Camphuysen nie przyjął zaproszenia i w odpowiedzi
do Ruara powołuje się na obawy żony,, która nie chce opuszczać ro
dzinnego kraju; on sam byłby się zgodził na propozycję. Na krótko
przed śmiercią odwiedził raz jeszcze Holandię. Umarł 19 łipca 1627 r.
Cała biografia Camphuysena pełna jest zmagań- z kłopotami co
dziennymi, z nędzą i z prześladowaniem. Pełna jest również nieufności
do wszelkiego kościoła zorganizowanego, do gminy, do- konfesji, do po
lityki. Mamy do czynienia, w jego osobie, <z najbardziej konsekwentnym
podówczas gło-sicielem bezwyznaniowego chrześcijaństwa.. Opór wobec
chrześcijaństwa zorganizowanego- w imię chrześcijaństwa osobistego
pozwala zorganizować całość idei Camphuysena- w kwestiach zarówno
wyznaniowych, jak czysto teologicznych. Jego teologia- jest próbą ide
ologicznego uzasadnienia dla moralnego- sprzeciwu przeciwko- samej za
sadzie organizacji. Jest uogólnionym wyrazem konfliktu między wy
obcowanym aparate-m kościelnym, i świadomością religijną, ale kon
fliktu, który programowo nie- przybiera formy zorganizowanego, a więc
kolektywnego protestu. Ponieważ jednak ów protest jednostkowy nie
wyraża się również w postaci- mistycznej, a od ludzi żyjących w świecie
nie żąda ucieczki od świata, którym skądinąd gardzi, ale domaga się
postawy moralnej aktywnej, tedy teologia Camphuysena jest również
próbą sformułowania w. ram ach myślenia religijnego moralności he
roicznej, to znaczy moralności jednostkowego protestu wobec świata,
którego przewagę uznaje się za wiecznie nieuchronną.
V. R EL IG IA WEWNĘTRZNA I R EL IG IA PRAKTYCZNA

Kiedy Jan Kalwin piętnował teologów, .sądzących, iż „przyzwolenie,
na mocy którego ci, co gardzą Bogiem przyjmują za prawdziwą zawar
tość Pisma, winno uchodzić za wiarę” i kiedy wbrew nim deklarował,
że „przyzwolenie, jakie dajem y Bogu.... znajduje się raczej w sercu,
niż w mózgu i raczej ‘w uczuciu (affection), niż w rozumie”31, wyrażał
w tym powiedzeniu najogólniejszą formułę owej „interioryzacji” re
ligii, która współokre-ślała odrębność teoretyczną reform y w stosunku,
do tradycji scholastyczne-j, Wiara nie polega tylko na. p r z e k o n a 
n i u , że treść Pisma św. jest zgodna z rzeczywistością; polega również
na doświadczanym w sercu świadectwie Ducha św. Doktryna najzu
pełniej zrozumiała: skoro wiara usprawiedliwia, to gdyby wiara ograni
czała się do poprawnej znajomości twierdzeń teologicznych, szatan był
31 Institution..., III, ch. 2, § 8.
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by zbawiony. Jeśli nim nie jest, to przez to- właśnie, że wiara wymaga
czegoś więcej niż przekonania: postawy uczuciowej, inspirowanej w ser
cach przez operacje zbawieielskie nadprzyrodzone.
Podkreślając ów „wewnętrzny” charakter wiary, owo pojęcie jej
jako przymiotu serca, nie rozumu, Camphuysen zrazu kontynuuje tyl
ko tradycyjną krytykę „spekulatywnego” chrześcijaństwa: „Powiadamy
tedy, że jakakolwiek nauka,-prawdziwa czy fałszywa może być uzna
wana w sposób dwojaki — albo sercem i czynem albo tylko iluzorycz
nie (nawaen), wyobraźnią i językiem. To pierwsze jedynie zasługuje na
miano uznania lub wiary w sensie właściwym. W i e r z y s i ę s e r c e m. Serce jest źródłem wszelkich dzieł. Człowiek tedy powinien tym
się tylko kierować, co serce uznaje i w co wierzy. Wierzyć, albo uzna
wać ro-zumem, to nie 'znaczy wierzyć ani uznawać na prawdę, ale tyl
ko posiadać złudzenia i opinie”32.
Kontekst tego odróżnienia dwóch władz poznawczych — rozumu
i serca — jest także protestancki, jakkolwiek sformułowany w wersji
bardziej dobitnej niż to ma miejsce w pismach „klasyków” reformacji,
w wersji, chciałoby się powiedzieć, niemal kantowskiej: cnota nie ma
wartości, jeśli ma inne motywy/ niż ona sama; łatwo można być zwie
dzionym pozorami cnoty, albowiem czyny cnotliwe, które zdają się
owocem religii, mogą być tylko wynikiem naturalnej skłonności, przy
rodzonej niechęci do pewnych czynów, zwyczaju, wychowania czy
względu na reputację. Innymi słowy, mamy kompletną interioryzację
świata wartości: wartość moralna jest wyłącznie cechą motywów, nie
czynów; wartość pozytywna czynu pochodzi jedynie stąd, iż motywem
jego jest samo pragnienie spełniania obowiązku dlatego, że jest obo
wiązkiem, nie zaś przez wzgląd na cokolwiek innego-.
Wątek ten skierowany przeciw „uczynkowej” moralności katolic
kiej prowadzi wszakże natychmiast do wniosku, który jest już nie do
przyjęcia dla kalwińskie-) ortodoksji: podobnie jak można wyznawać
w słowach, że Bóg istnieje, a zapierać go się czynem, można również
być czło-wiekiem pobożnym, a przyjmować jakąś naukę fałszywą,
a więc sprzeczną z pobożnością; wtedy bowiem tylko ro-zumem się ją
przyjmuje, nie sercem.
Tak to, interioryzacja wiary stawia nas natychmiast u progu nowej
koncepcji religii: żadna wiara fałszywa nie jest wiarą autentyczną
u człowieka- pobożnego; pobo-żny prawdziwie wierzy prawdziwie, choćby
ustami głosił największe herezje. M e jest się tedy heretykiem, cokol
wiek by się głosiło w doktrynie; nie ma innej herezji, jak praktyka
32 O, O., c. 9, s, 44 (podkr. L, K.).
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moralnie- hańbiąca, albowiem tylko w moralnym życiu poznaje się
wiarę, I choć nie uczynek zewnętrzny wiarę określa, ale intencje, to
przecież człowiek nie zna serca bliźniego, ale wedle czynów jedynie
może go sądzić, I w ten sposób wynik okazuje się paradoksalny: reli
gia określona zrazu jako przymiot czysto wewnętrzny okazuje się
właśnie rełigią uczynków, „Religia nasza to czynić wolę bożą. Wolę
bożą czynić to czynić dobrze”33.
W tych dwóch zdaniach' zawiera się skrót całej koncepcji religii
antyk onfesjonalnej, ograniczonej do reguł moralnych współżycia ludz
kiego'. Drugie zdanie w -szczególności jest istotne: stanowi pośrednią
odpowiedź na tradycyjne pytanie dekretałizmu, znanego z nominalistycznej tradycji: czy dlatego- coś jest dobre, żę Bóg to nakazał, czy od
wrotnie? Pytanie nie jest bez znaczenia dla obrazu stosunków między
człowiekiem i Bogiem. Definiować dobro przez nakaz boski, to znaczy
przez dowolny kaprys pozbawiony motywów, a przypadkowy w tym
sensie, iż byłby równie bezwzględny, gdyby miał treść przeciwną, de
finiować tedy dobro przez jego pochodzenie, to rysować Boga w postaci
bezrozumnego tyrana, którego należy słuchać nie dla jego dobroci, ale
dla jego siły. Taka jest w zasadniczej orientacji koncepcja Kalwina:
„Tak to Bóg, aby utrzymać swe prawo, ogłasza, iż jest zawistny i że
pomści się srogo, gdy się go miesza do bogów zmyślonych. Potem okre
śla, j.aka jest jego służba prawdziwa, aby w cuglach trzymać ród
ludzki”34. Odpowiedź przeciwna, bardziej upowszechniona w katolic
kiej tradycji, zakłada, że Bóg poleca coś dlatego, że jest dobrem, a do
brem jest samo w sobie i nie z arbitralnego wyroku; żaden wyrok Bo
ga nie mógłby sprawić,, aby to, co dobre, dobrem być przestało i nie
jest możliwy świat, gdzie nakazy moralne byłyby inne, niż są. Przy
toczony zwrot Camphuysena jest więc deklaracją wiary w nieuchron
ność i .stałość moralnego porządku świata, w samodzielną wartość do
bra i zła; jest to również tradycja teologii rem onstranekiej, którą z te
go punktu widzenia miał Grotius w Prawie wojny i pokoju jednoznacz
nie wyłożyć85.
Notujemy tedy trzy osobliwości doktryny Camphuysena: 1) dobro
jest obiektywną własnością; 2) dobro jest własnością motywu morał33 O, O., e. 9, -s, 20, is. 96.
34 I n s titu tio n , 1. I, eh, 12, § 2.
35 M ianowicie w -odróżnieniu 'boskiego i m voluntarium od iius naturale, którego
Bóg ta.k samo nie mógłby zmienić, jak nie mógłby sprawić, a:by dw a i dw a nie
rów nało się -czterem. Okoliczność, że Bóg nakazuje coś lub czegoś zab ran ia jest,
jak Grotius podkreśla, konsekw encją zła lub dobra moralnego, jakie tkwi w od
powiedniej -czynności {De iure belli ac pacis, I, 1, 10).
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nego działania; 3) wiara jest identyczna z dobrą- motywacją moralną
czynów.
Skądże jednak człowiek ma posiąść pewność co do tego, które mia
nowicie jego motywy są dobre moralnie? Bóg nieomylnie wyrokuje
w tych sprawach, nie daje nam jednak objawień co chwila. Daje wszak
że sumienie, które dla wszystkich przypadków poszczególnych jest try 
bunałem nieomylnym: „ A l b o w i e m s u m i e n i e j e s t j a k o
n a m i e s t n i k B o g a w n a s z y c h s e r c a c h ; zasiada w sercach
naszych na miejscu Boga, aby radować nas, gdyśmy uczynili dobrze
i by nas zasmucać, gdy sprawiliśmy zło. A jeśli, gdy się je zbada
skrupulatnie i wedle Prawa Chrystusowego wypróbuje, sumienie nie
potępia nas, to wolno nam niezachwianie wierzyć, iż Bóg o- nas dobry
sąd wydał, a także o czynach naszych, które z dobrego sumienia po
chodzą”36. Słowa te wygłosił Camphuysen podczas tego właśnie kaza
nia, które zakończyło się atakiem wojska na jego słuchaczy i które
oparte było na 13 wersecie 4 rozdziału listu do Żydów: Et non est ulla
creaturia invisibilis in conspectu e j u s . . . W tej interpretacji słowa Pa
wła nabierają szczególnego- sensu; nie tylko dla Boga widoczne są nasze
serca: są one również widoczne dla nas samych. Sumienie nasze ma
dosyć przenikliwości, by odkryć najtajniejsze motywy naszych czynów:
nie tłumaczmy się tedy nigdy, że Bóg nas zwodzi lub że nie daje ja
snych wskazówek życia. Bóg Camphuysena nie jest Deus absconditus;
jego wskazania są jasne, jego drogi są znane®7, grzesznik wie, - że jest
grzesznikiem. Ś w i a t m o r a l n y j e s t ś w i a t e m w e w n ę t r z 
nym; a l e j e s t t o ś w i a t j e d n o z n a c z n y .
Tym samym jednak jednoznaczny jest świat wiary, skoro wiara
jest cechą serca , a więc praktycznej, nie spekulatywnej władzy po
znawczej. Każdy, człowiek, najprostszego' rozumu, zdolny jest dosko
nale odróżnić fałszywą doktrynę teologiczną od prawdziwej, jeśli skłon
ny jest czynić wolę bożą. Umiejętność spekulacji (reden-ka,velen) nie
ma nic wspólnego z umiejętnością rozeznania między prawdziwą i fał
szywą doktryną38.
36 Pred. VI, s, 206.
37 Tamże, s. 210: „Den H eere is n a <by al de gene die hem, soecken, soeck hem,
ende ghy suit hem vinden:. w ant hy la e t hem gaern vinden, van -de gene die
sch, woegifa ta t hem imaeckien”.
38 „'Gelijck de beąuaem heyt van disputeeren ende redenkavelen, geen 'beąua.emheydt «n geeft om w el <te ko-nnen -oord-eeten va,n de waerheyit ende yalsscheyt vaa
de Leere, w an n eer die gemelde affectie des h erten .(tj. chęć czynienia -woli bożej —
L. K.) nŁeit en is; alsoo en -geefit .oodk ide crabeąuaemheyit v a n riispuiteferen- ende
reden-kavelen geen onlaeąuaemh-eyt om te oordeełen v an de w aerheyt ofte val-
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Przeciwstawienie „serca” i „rozumu”, z których pierwsze tylko jest
nosicielem autentycznym wiary ma, jak się okaże, sens bezpośrednio
polityczny; znawstwo- teologii i umiejętność prowadzenia dysput m eta
fizycznych stanowi znamię odróżniające wykształcony kler od prostego
tłumu wiernych. Jeżeli czystość wiary wymaga wiedzy teologicznej,
to strażnikami czystej wiary, a więc strażnikami zbawienia mogą być
tylko ludzie przygotowani specjalnie w tej materii, a więc kler, a więc
warstwa, której profesją jest posiadanie czystej wiary. Przeciwnie,
skoro ,,serce1” i „sumienie” zostaje podniesione do godności nieomylnegó
trybunału wiary, ' to jako władza wszystkim na równi przysługująca
znosi ono potrzebę istnienia odrębnej kasty znawców; „religia sumie
nia” jest religią, która obywa si-ę bez aparatu kościelnego, która głosi
zasadę powszechnego . kapłaństwa, Religia deprecjonująca „rozum” jest
religią1 integralnie demokratyczną, jeśli „rozum” jest przywilejem- wy
niesionych ponad lud, zawodowych członków biurokracji kościelnych.
Zauważmy jednak, że niechęć do „rozumu”, to- znaczy do spekulacji
teologicznych, występuje u Camphuysena w postaci właśnie erazmiańskiej, nie kalwińskiej; w wersji Kalwina „rozum” jest przedmiotem po
gardy jako część skorumpowanej do cna i zgniłej natury ludzkiej, jegopotępienie jest częścią powszechnej klątw y rzuconej na skażony ród
ludzki. Teologia kalwińska zmierza uporczywie do odebrania ludziom
jakiejkolwiek możliwości zbawienia lub perspektywy odrodzenia mo
ralnego przez własny wysiłek. „Rozum” doznaje w niej potępienia na
równi z wszelkimi innymi władzami, a wynikiem ostatecznym tej oce
ny jest przekonanie, że każdy akt natury jest nieuchronnie grzechem.
Wszelka inicjatywa ludzka — zgodnie z nauką Augustyna — nie może
począć nic oprócz zbrodni i zła. Deprecjacja rozumu jest tylko* frag
mentem deprecjacji człowieka jako istoty naturalnej. W koncepcji
erazmiańskiej, podjętej przez Coornherta, a w pismach Camphuysena
rozwijanej, obserwujemy n i e c h ę ć d o r o z u m u j a k o d o n a 
r z ę d z i a p r z y w i l e j u w ł a d z y ; rezultatem tej deprecjacji jest
odkrycie zasady moralnej, która nie może stwarzać przywileju, ponie
waż rozdzielona jest między wszystkich na równi. Skoro „sumienie
jest namiestnikiem Boga”, namiestnicy zawodowi stają się zbędni. „Re
ligia sumienia” jest próbą skonstruowania religii wolnej od władzy,
religii anarchistycznej.
Że krytyka spekulacji teologicznej nie jest dla Camphuysena kry
tyką rozumu jako takiego, świadczy o tym nacisk na „rozumowy” cha
sch-eyt der teere -die met ofte tegen de <Godsali-gheydt scmde m ogen zijn, alsser
m aer dat 'Go-ddelijck-gesin.de herte is”. O. O., c. 6, s. 33—34.
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rakter -chrześcijaństwa, którego zasady nie opierają się na dowolnym
kaprysie prawodawcy, ale na tym, co „samo w sobie” dobre jest i ro
zumne39. Nie notujemy więc u Camphuysena, podobnie jak w całej
humanistycznej tradycji, z której wyrasta, potępienia rozumu, ale tyl
ko odrzucenie religii pojętej jako spekulatywna działalność teologów —
strażników ortodoksji, na rzecz religii, która wyczerpuje się w treściach
moralnych,
„Jakoż wielu odeszło od rzymskiego kościoła. I dobrze się tak stało.
Ale czy żyją lepiej i w większej świętości? Pod jakim względem? Pod
tym, że lepsze mają poglądy, że lepiej swoją rełigię rozumieją. Czy
jednak o to jedynie chodzi? O, schorzały to fundament; nie wiedza nas
zbawi, ale czyny”40. Papiści sądzą, że gdy kogoś przeciągnęli na swoją
stronę, to dali mu prawdę, -a podobnie mniemają reformowani; ale jeśli
kto poglądy tylko przemienił, a życie dawne zachował, „to jest to ten
sam świat”; prawda, że trzeba i rozum zreformować, aby serce odmie
nić, ale mało warta odmiana, gdy na rozumie poprzestaje. A przecież
łatwo poznać, czy ktoś ma wiarę naprawdę, albowiem gdzie jest wia
ra, tam i uczynki wiary będą; „wiedza bez czynu to niczym światło
bez jasności, niczym oko bez wzroku”41.
Camphuysena wizja świata jest w istocie czysto moralna. Rzeczy
wistość jawi się -człowiekowi jako zbiór ofert dla zachowania moral
nego, jako przedmiot postaw praktycznych, jako mnóstwo- okazji do
określonego, wewnętrznego stosunku. Świat jest obiektem wartości, to
znaczy obiektem praktycznego zachowania i o tyle jego istnienie dla
nas jest ważne. A umiejętność słusznych odpowiedzi przysługuje na
równi wszystkim, niczym kartezjański rozsądek, władza odpowiadania
praktycznego na bodźce świata, pojętego- jako przedmiot techniki ma
terialnej.
Interioryzacja religii zawiera krytykę wielostronną: krytykę religii
spekulatywnej, która oddziela uczonych ortodoksów od ludu wiernego;
krytykę religii opartej na ceremoniach i obrzędach, których sprąwo39 -Chrystus — jak czytamy w k azan iu .wg Jac. I, 27 — „in. de volheyt der tijden gekom en zijnde, allen u y terlijk en G ods-dienst, schaduw en ende cerem onien
des w-ets te mięt ig-edaen he-aft, -ende -eenen iGodits-idienat apg-erdcht, -d!ie ifeenemael
g-eestelijek is, w illende da.t sijne dienaers hem in den geest ende w aerheyt sullen
dienen; w iens G ods-dienst van den Apost-el geno-emt wort eenen redelijken Gods-di-enst, dat is, -de welcke niet en hanght, -gelijckerwijs de Godsdienst des ouden
vr,bcnits, sen het biocie believe<n des iW&b&gevers, maeir de waloke daer -en, boven
d-e billickhey t ende redelijckheyt s-elfs gefo n d esrt is”. P red. (XXII), s, 481.
40 Pred. X X IV , s, 530.
41 Tamże, s. 531—5-35,
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wanie także zapewnia monopol władzy dla znawców liturgii (Camphuy
sen nie potępia bezwzględnie wszelkich obrzędów zewnętrznych, pod
kreśla tylko z naciskiem, że nie należą one do właściwej treści religii,
że nie są konieczne i że nie można zobowiązywać nikogo do ich prze
strzegania, albowiem tylko wewnętrzna religia ma wartość w oczach
Boga42; krytykę religii pojętej jako poglądy prawowierne. We wszyst
kich trzech - punktach polemiczna orientacja kieruje się w równym
stopniu przeciw kościołowi rzymskiemu, jak przeciw kalwinizmowi,
wszystkie trzy bowiem mają nade wszystko jeden rezultat: ujawnienie'
zbędności kasty kapłańskiej. Zarówno teologiczna, 'jak rytualna i sa
kram entalna strona religii mają z natury wagę pierwszorzędną w każ
dej religii zorganizowanej na zasadach aparatu zawodowego-, oba
składniki bowiem — utrzym ywanie czystości wiary i wypełnianie
aktów liturgicznych -—• konstytuują monopol zwierzchnictwa nad orga
nizacją, zachowany w rękach kasty.
Jednakże „wewnętrzny” charakter religii daje się również pojąć na
sposób mistyczny, a idea usprawiedliwienia z wiary może łatwo prowo
kować interpretacje, wedle- których już to sama -ortodoksja, już -to nie
sprawdzalne i niewidzialne intencje serca wystarczają do- zbawienia,
przy czym ich zewnętrzne manifestacje w życiu moralnym okazują się
nieważne i błahe. Jest to ten typ „interioryzacji” życia religijnego,
który rodzi protestancka krytyka „religii uczynkowej” katolickiej i któ
rego niebezpieczeństwa Camphuysen odsłania jednocześnie z niebezpie
czeństwami czysto „zewnętrznej”, a więc obrządkowej koncepcji chrze
ścijaństwa. Krytyka postawy, która z „wewnętrznej” religii czyni sobie
pretekst do bezczynności lub indolencji moralnej jest już krytyką jed
nostronnie wymierzoną w obóz reformy, o ile karmi ona wiernych łu
dzącą nadzieją, iż dobre usposobienie serca wystarczy samo- do- zbawie
nia, ponieważ „uczynki” na sądzie boskim są monetą bezwartościową.
„Tym, co jedynie czyni chrześcijanina, jest życie chrześcijańskie i świę
tość, bez której nikt Boga nie ujrzy — czytamy na pierwszych stronach
głównego dzieła Camphuysena. Mniemania, dysputy, rozbieżności, spo
ry, spekulacje i -egzegezy Pisma, komentarze, pisma polemiczne, pisma
wyznaniowe itd. •— znajdziesz to- wszędzie, w każdej sekcie, w każdym
ludzkim plemieniu; ale tam-te-go nigdzie praw ie”43. I chociaż, jak -czyta
my z kolei w zakończeniu traktatu, „nie znajdziesz poza sobą prawdzi
wej religii, jeżeli w tobie jej nie ma”44, bo jednak jałowa i bezsilna jest
42 Pred. XXIV, s. 484— 485.
43 O. O., c. L , s. 2.
44 Tam że, c. 20, s. 96.
5 A rc h iw u m h is to rii filo zo fii
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rellgia, która tylko w duszy się zamyka, a nie ujaw nia się w dziełach.
Nauka Chrystusa polega na żądaniu wyzbycia się „starego człowieka”
i przywdziania nowej skóry odrodzonego45. Jakoż, jak się dowiaduje
my z kazania, wierzyć w Chrystusa nie -oznacza być przekonanym o hi
storycznej prawdziwości opowieści ewangelicznych albo o tym, że Jezus
był synem bożym — to właśnie diabły wiedzą lepiej od nas; „ ale iż
jest to .gołe poznanie, to znaczy wyobrażenie, które tkwi w rozumie, ale
serca nie dotyka ani nie skłania do posłuszeństwa w czynach, tedy
żadnej nie ma ono wartości i diabłom zbawienia dać nie może”; zwy
kła ufność w to, iż Chrystus za nas um arł, nie jest jeszcze wiarą bez
wypełniania bożych nakazów; ,,ałe dobre sumienie pochodzi z dobrych
uczynków posłuszeństwa ewangelicznego”46; „czymże innym jest wiara,
jeśli nie posłuszeństwem i zachowywaniem prawa bożego?”47; „ale re~
lig ia . , . nie jest niczym innym, jak powinnością człowieka, przez Boga
mu przepisaną po to, aby spełniając ją, człowiek od Boga łaskawą na
grodę wyjednał. Zbawienie człowieka polega na jego zjednoczeniu z Bo
giem” 48. Z jednej strony g ł ó w n a różnica między sprawiedliwym
i grzesznikiem na tym polega, że pierwszy ,,w wielkim czy małym nigdy
nie grzeszy przeciw własnemu sumieniu oraz jasnemu świadectwu
i świadomości (gewetenheydt) swego serca, a grzechy wszystkie, jakie
popełnia, popełnia wyłącznie z niewiedzy i nieprzezorności”49; mamy
więc charakterystykę grzechu sprawiedliwych, ale i grzechu w ogóle,
przez odwołanie się do świadomości, do wewnętrznego stanu sumienia
jednostkowego; z drugiej strony „to, czego- ktoś nie jest skłonny czy
nić, w to i wierzyć nie będzie, choćby skądinąd rzecz była jak to tylko
możliwe godna wiary i na rozumie oparta, ale zawsze potrafi dla swojej
niew iary odszukać i zastosować wykręt jakiś i zasłonę”50; a więc wiara
daje się scharakteryzować przez efektywne działania moralne jako wa
runek niezbędny.
Z całości tych i podobnych rozważań, od których roją się pisma
Camphuysena, otrzymujemy tedy obraz następujący: religia ma cha45
„De reehte Leere ende waerheyt in Christo, is deser den ouden Mensche,
n&e de eerste w andelinge, die door de toegeerte der dw alingen v e rd erf af te leggen.
Ende w ederom v ern ieu w t te w orden in den -Geest zijns gemoets; Ende aen-doen
den nieuw en mensche die nae Godt ges-chapen is, tot w aerach tig e rech tv aerd ig heydt ende h eyligheydt”. O. O., c. 8, s. 26.

« P red .
47 P red.
48 Pred.
49 O. O.,

XIII, s. 335.
X, s. 276. .
X X II, s. 476.
c. 3. s, 13—14.

80 O. O., c. 4, s. 20.
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rakter zarazem wewnętrzny i praktyczny; nie mają wartości same
uczynki, choćby nosiły pozory bogobojne, o ile nie mają źródła w gor
liwości wewnętrznej i pragnieniu spełniania bożych nakazów dlatego
tylko, że są dobre; tym bardziej nie mają wartości uczynki rytualne
lub sakramenty;; ale i ta gorliwość i to pragnienie tylko wtedy są
autentyczne, jeśli się objawiają w praktyce życia, i nikomu nie wolno
się usprawiedliwiać przed sobą czy przed drugim czystością serca, któ
rej na zewnątrz nie widać. Pierwszy warunek wymierzony jest prze
ciw religijności katolickiej; drugi — przeciw religijności protestanc
kiej i religijności mistycznej zarazem, Oba łącznie konstruują koncepcję
religii czysto obyczajowej, obwarowanej dwustronnie przeciw wykrę
tom, jakie podsuwa zarówno wiara w automatyczne zdobywanie łaski
drogą zabiegów liturgicznych lub. nawet drogą przymusowo- praktyko
wanych cnót, jak też subiektywizm zwodniczy, który każe liczyć na zba
wienie wyjednane niesprawdzalnym usposobieniem wewnętrznym.
Życie, gdzie oba te warunki są spełnione stanowi jedyny przedmiot
zainteresowania Camphuysena i organizuje niejako całość zajmujących
go kwestii, w tym również sprawy poznania; słowo hart — serce lub
zamiennie z nim używane, nieprzetłumaczalne gemoed oznacza pewną
władzę ducha szczególną, która łączy myślenie, stany sentymentalne
i praktyczną postawę życiową; rodzaj' „serca” paskalowskiego, które jest
władzą poznawczą i praktyczną zarazem, Poznanie religijne — a tylko
takie interesuje Camphuysena — jest z natury nie tylko przekonaniem,
ale postawą i ów instrum ent specjalny, gdzie wszystkie czynności człowie
ka, intelektualne, sentymentalne i moralne stają się nieodróżnialne, poz
wala na całościową interpretację ludzkiego istnienia, znoszącą tradycyjne
dystynkcje antropologiczne. Można by powiedzieć, że z tego punktu wi
dzenia modi cogitandi to zarazem modi essendi, że poznanie nie jest od
rębną czynnością odrębnej części ludzkiej istoty, ale jest sposobem egzy
stencji , jest praktycznym, moralnym zachowaniem się człowieka w świe
cie, który dany mu jest w postaci moralnych zadań.
Konsekwencje, albo raczej inspiracje faktyczne owej antropologii
zostały już ukazane: całkowite odrzucenie pojęcia ortodoksji, która sta
nowi kategorię usprawiedliwiającą odrębność kościelnego aparatu; cał
kowite zlekceważenie rytuału kościelnego, spełniającego tę samą rolę;
całkowite odebranie wartości teologii spekulatywnej, a więc również
odebranie wartości warstw ie teologów profesjonalnych. Całościowa
i praktyczna wizja istnienia ludzkiego, a zarazem organizowanie całej
rzeczywistości w kategoriach moralnych prowadzą wszystkimi drogami
do tych samych rezultatów: do programu religijności bezwzględnie
antykonfesjonałnej i antyklerykalnej.
5*
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Liberalna koncepcja religii znajduje swoją rację w liberalnej soteriologii. W kwestii roli łaski i uczynków, a także w sławnej kwestii
możliwości doskonałego wypełniania boskich nakazów, stanowisko
Camphuysena niemal bez reszty (owo- „niemal” ma uzasadnienie) daje
się utożsamić z doktryną antykałwińską Coornherta i z zasadami za
w artym i w pięciu punktach rem onstrancji, a upowszechnionymi w lite
raturze arminiańskiej. Z literatury tej zasługuje na uwagę Ciasna bra
ma Edwarda Poppiusa, dzieło, które, jak wspomina biograf Camphuy
sena, należało do jego ulubionej lektury i które studiował w czasie po
bytu w Utrechcie51. Poppius32 przedstawia w swoim, dziele koncepcję
religii jako tworu ludzkiego polegającego na pewnego rodzaju umowie
między Bogiem a człowiekiem, gdzie obiecuje - wieczne życie w za
mian za wypełnianie jego poleceń53. Podkreśla się przy tym, że religij
ność nie polega na poglądach, ale na .posłuszeństwie praktycznym.
Wiara prawdziwa ma trzy składniki: uznanie Chrystusa, skrucha serca
i czynne posłuszeństwo nakazom Zbawiciela54, W stosunkach między
Bogiem i człowiekiem działa zasada łaski w arunkow ej : „On (tj. Bóg —
L, K.) ze- swej strony przyrzeka z łaski niezawodne dobro- wielkie- i wy
borne, najwyższs nawet, mianowicie nieśmiertelność i żywot wieczny;
żąda też jednak, by człowiek ze swej strony nie łamał swojej powin
ności (’t ghem sijns amptes is). Przedstawia człowiekowi prawa i na
kazy, wedle których ma on żyć, a za posłuszeństwo- tym nakazom obie
cuje udzielenie wspomnianych -dóbr. Obietnica nie jest absolutna, to
jest be-z warunków; żądanie i obietnica są skojarzone ze sobą, a żądanie
powinno być najpierw spełnione, jeśli obietnica ma dojść do- skutku” 3'3.
Bóg chce dać wszystkim ludziom środki wystarczające do zbawienia,
31 P. Batous, jw., s. 22—23.

52 E. Po.ppe (Poppius) należał do kierowników Towarzystwa Reanonstranckiego. Po synodzie dortrechckim, zrazu na emigracji, wrócił potajemnie -do kraju,
został schwytany i osadzony w sławnym -więzieniu Loev-enstein, gdzie umarł
w 1624 r. Por, o nim J. Titieman, De R e m o n stra n tsc h e B raederschap. B iographische
N a a m lijs t va n hare projessoren, p r e d ik a n te n en pr oponent en, Amsterdam 1906.
53 D e E n g e P o o r te , o fte Predicatien m e r eenige voortreffelijke T e x te n
der heyiigen Schrifture... -door Eduardum Poppium... Rotterdam 1-630, 5, As, v-erso;
„Religie ofte Gods-dienst, i§ e-en w e r k i n g h e d e s m e n s c h e n (podkr. —
L. IK.) (ten .-ap-s-kMe van >God, idie hy .Gad- tschul-dffigh ds, -enid-e alle-enl-ij-ek na -syne
wille ofte .-ghebou^. ,
die st»vige a.lłe, doet, on der hope van een v o o r-treffelijck -goedt, %ekli G i den g h ra tn . die hem ais o dienen toelooft heeft, v ornem elijck van het tje..-\:gr,e lev-tn”

54 Tamże, s, 3-8.
55 Tamże, s. 7.8.
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a od ludzi samych zależy, kto je osiągnie; boska wola. zbawienia roz
ciąga się tedy na wszystkich bez wyjątku, nie ma predesty nacji; „wą
ska bram a” to nie dekret z góry dzielący ród ludzki na potępionych
i zbawionych,, ale ściśle określony sposób życia, który jedynie może
zbawienie zapewnić56.
Dzieło posłuszeństwa jest podwójne; zewnętrzne i wewnętrzne, przy
czym we właściwym sensie ma ono charakter wew nętrzny57. Od czło
wieka samego zależy, jego zbawienie; „roicie sobie — mówi Poppius
do tych reformowanych, których zmiana religii nie jest zmianą życia —
że teraz, gdy leżycie w agonii,' predykanci mogą wam dać żywot wiecz
ny". Obok typowych dla socyniańskiej teologii poglądów (zmartwych
wstanie jako nagroda wiernych, nicość dla bezbożnych, negacja kar
wiecznych; chrystologia unitariańska), motywem najbardziej uporczy
wym dzieła Poppiusa jest negacja laski nieodpartej i nacisk na udział
swobodnej woli w dziele zbawienia: „Nowe stworzenie albo odrodzenie
człowieka nie dochodzi do skutku przez działania nieodparte; jakoż wła
sna wola człowieka, przez łaskę Boga uprzedzającą podniesiona i przez
łaskę, jednoczesną wsparta, jest wymagana do- tego celu, a dzieło no
wego stworzenia nie dopełnia się bez niej, I nie będzie człowiek odro
dzony, jeśli przeciwstawia się łasce bożej i działaniom Ducha św.”ns
Wymagania te są znaczne, a mało kto je wypełnia: zarówno rządzący
i władze, jak kapłani, jak. lud zwykły — wszyscy przywiązani są do
świata; lekceważąc nakazy boskie, grzeszą, bluźnią i głosu rozkoszy
słuchają; kraj jest wypełniony niewiarą i nieposłuszeństwem59. Chrze
ścijanie prawdziwi są rzadkością w świecie dzisiejszym.
Koncepcja łaski Camphuysena organizuje się według tych samych
wątków: nacisk na tezę, iż „wiara bez uczynków jest m artw a”60; prze
konanie, iż chytrość diabelska ludziom podsuwa nadzieję zbawienia
z samej wiary pojętej jako wiedza lub ufność w zbawienie, albowiem
„czymże jest wiedza? Niczym zgoła bez czynu”61; przekonanie, że Je50 Tamże, s. 95—98.
57 ,,'Die werekinghen der .ghehoo-rsa,emheydt, die u y terlijck ende innerlijck
van den m enschen ghedaen w orden, ey ghentlijck ende alleenlijck tot God gherichtet zijnde (uytghenom en zoodanighe diensten, .welcker we sen in het uyterliicke
mede bestaet, ais het Avontma.al} worden te r-echte gheseyt te ghesehieden, ni-et, ais
sy uyterJijok g-ed-aeii worde.n«, m a e r ais dait .nagesleamen wordt, het weick aldierm-eest in die w erckinghen inw endigh is, ende daer in het we sen der zelv!gbe
eyghentlijck toestaet”, tamie, s, 149,

58 Tamże, s. 3-77.
89 Tamże, s, 533—534.
*° Pred. II, s. 133,
61 Pred, X, s, 278—279.
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zus Chrystus za wszystkich ludzi śmierć poniósł, że więc zbawienie stoi
przed wszystkimi otworem, a nasze uczynki swobodne, choć nie są wy
starczającym warunkiem zbawienia, są jednak warunkiem niezbęd
nym 62; łaska i miłość Boga, wszystkim zaoferowana63, nie jest ani
nagrodą za dobre uczynki, ani ich nie wyprzedza jako siła sprawcza64.
Zbawienie wymaga dwóch warunków koniecznych: musi być ofiarowa
ne i musi być -przyjęte65; pierwszy warunek jest spełniony, każdy
z osobna musi wypełnić drugi, Czło-wiek nie jest przyczyną sprawczą
swego zbawienia, jest natomiast jego- warunkiem (vomwaerde) koniecz
nym, podobnie jak powietrze jest warunkiem lotu ptaka, chociaż nie
jest jego sprawczą przyczyną66. W Kazaniu o tych szczęśliwych, co umie
rają w Panu, pisze Camphuysen: „Uczynki są. tym, co sprawia, że umierają
w Panu, Dzięki uczynkom żyją dla Boga — i: to bynajmniej nie przez ich
godność, moc czy zasługi, ale z miłosierdzia łaskawego Boga, któremu po
dobało się, dla syna jego Jezusa Chrystusa, obiecać żywot wieczny wszy
stkim i wyłącznie tym, co uczynki takie spełniają. A chociaż uczynki te
nie są warte zbawienia-, to- z upodobania boskiego- są one do zbawienia
w najwyższym stopniu konieczne”67. Papiści mylą się, sądząc, iż można
uzyskać zbawienie przez dzieła innych ludzi; liczą się tylko „własne dzie
ła, które każdy sam zrobił na swój rachunek”; zasługi męczenników czy
świętych nie mogą nam w niczym pomóc68:
-------Orientacja polemiczna soteriologii Camphuysena jest. nade wszystko
anty kalwińska; pod tym względem rzecz jest oczywista. Jej stosunek
do katolickiej doktryny nie jest natomiast jednoznaczny. Jeśli u Coorn
herta pozytywne współdziałanie ludzkiej inicjatywy w dziele zbawienia
ujawnia się w sposób bezsporny, jeśli więc niewątpliwy jest pelagianizujący charakter jego myśli, to styl Camphuysena trudno nadaje się do
interpretacji ścisłej. W niektórych — jakkolwiek rzadkich — miejscach
zawiera się istotnie sugestia, że zadaniem człowieka jest tylko brak

oporu wobec Boga, dopuszczenie w sobie jego operacji69. Z drugiej
strony, liczne miejsca podkreślają nieuchronny, ciężki wysiłek, jakiego
wymaga praktykowanie cnoty. Badając własne serce, należy odróżnić,
c zy pozornie cnotliwe uczynki nasze pochodzą z umiłowania cnoty,
czy z naturalnej skłonności, próżności, nawyku, naśladownictwa lub
przesądu; kryterium tego odróżnienia jest trud przezwyciężania same
go siebie, płynącego- przy tym wyłącznie z pragnienia cnoty. „Wszyst
ko, co samo z siebie przychodzi, nie jest cnotą, wszystko-, co dzieje się,
przynajmniej na początku, bez oporu i wysiłku cnotą nie jest”70. Jakoż
cnota jest niepodzielna -— tylko ten ją uprawia, kto uprawia- wszystkie
cnoty jednocześnie; jeśli bowiem miłujemy coś naprawdę z tej racji,
że jest cnotą, to wszystkie cnoty będziemy miłować — skoro są one
cnotami właśnie; gdy wybieramy jedne, lekceważąc inne, świadczymy
przez to, że inne mamy powody dla pozornie c n o tliw yc h praktyk. Dla
Camphuysena przeciwieństwo natury i cnoty jest trw ałe i wrodzone:
„Miłość żywić do świata to rzecz naturalna; miłość żywić do cnoty to
rzecz nadprzyrodzona i duchowa”71; posłuszeństwo nakazom Chrystusa
kosztuje wiele trudu, „trzeba pracować, aby przejść przez ciasną bra
mę”72.
'Dwa punkty zasługują tedy na uwagę w związku ze stosunkiem
Camphuysena do katolickiej soteriologii: niewiara w to, by zasługi da-

70

02 „...de saligheyt staet voor aile m enschen open, tnaer 'Godt en wilse niema,ndt
,g«ven dan de geene die -das-r -doen het geene d at hy vereyseht, met om de sełve
te verdienen (wa,nt d a t selve is nu .genoeghsaem bew-esen onmogelijk: te zijn)
m aer om d a t het alsoo h et be ha,gen Godts is”. Pred, X III, s. 333.
« Pred. X X V , s. 542; Pred, X III, s. 321.
« Pred. XVII, s. 3-98—399.
65 Pred, X III, s. 330.
« Pred. XV, s, 369.
67 Pred. X VIII, s. 420.
88 Tamże, s. 419.
69 „Al het gene dat de m ensche doet is anders niet dan dat hy sich laet trec-
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przyczynić się własnymi zasługami do cudzego zbawienia; po wtóre,
przekonanie, że jeśli nawet udział człowieka w dziele swojego zbawie
nia jest tylko negatywny, jeśli polega tylko* na nie staw ianiu oporu bo
skim operacjom, to jednak ów negatywny udział jest jaskrawo przeciw
ny naturalnej skłonności, realizuje się tylko- przez wysiłek uciążliwy
i pracę; Camphuysen nie jest więc w żadnym stopniu zwolennikiem
„łatwej dewocji”, a jeśli w ogólnej teorii łaski jest bliższy m olinizm owi niż kalwinistom, to jednak odległy jest od obu stron w praktycz
nych interpretacjach tej teorii.
Z drugiej strony — i jest to u Camphuysena wątek humanizmu re
nesansowego — największy nawet trud, jakiego wymaga doskonałość
ken, laet foewegen, laet leyden, ende den 'Ge-est Godes niet en w ederstaet, al het
gene dat hy doet rs niet m eer dan d at hy sijn h e rt niet geslooten houdt, ende den
Geest Godes in hem laet w ercken. Hy en doet niet m eer da,n -de gene doet, die
«'en .so-mme g-eldits, wainner isy hem g-ep-r-esenite&rit isrordit mi et en. weygent te ocutfangen”. Pred, X V III, s. 4-27. Por, S. B., s. 651..
70 O. O., c. 19, s. 91.
71 Tamże, s. #3.
t2 Pred. XVIII, s. 41 &. Por, s. 229 — uw agi o życiu chrześcijańskim, ,które jest
stałą w alką, wojną i czuwaniem .
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moralna nie przerasta sił ludzkich.. Podobnie jak Co-o-rnhert jest on prze
konany, że zadania doskonałości są na miarę człowieka, a nakazy boże,
jakkolwiek z wysiłkiem, są możliwe do- wypełnienia. Pod tym względem
■z całą pewnością jest bliski teologii katolickiej. Pogląd, iż człowiek nie
może być doskonały, jest wymysłem' szatana, który pod tym pozorem
chce nas zniechęcić do- cnoty. Czym jednak byłby Bóg, żądający od
człowieka czynów, co do- których wiadomo mu, iż człowiek ich spełnić
nie może? Święci biblijni, którzy dają nam przykłady doskonałości, nie
byli z pewnością do> niej przymuszeni przez Boga, inaczej Bóg nie
mógłby mieć żadnego upodobania w ich czynach73. „Oszukujemy sami
siebie, usiłując sobie wmówić, że nie możemy czynić tego, czego- Bóg
od nas żąda . . . A nazbyt łatwo ludzie dają wiarę temu błędowi’' 74.
Każdy człowiek może- wypełniać nakazy religii chrześcijańskiej, jeśli
tylko pragnie swojego- oczyszczenia75. Każdy może być świętym. Każ
dy musi być świętym, jeśli chce być zbawiony, albowiem oczyszczenie
nie bywa częściowe. Obserwujemy u Camphuysena ów charaktery
styczny maksymałizm mo-ralny, zawarty już we wspomnianej .nauce
o integralności cnoty: „człowiek nie ma prawdziwego oczyszczenia, je
śli nie ma takiej czystości, jaką człowiek mieć może”, a więc czystości
doskonałej. Nasze- czyny mogą być grzeszne albo cnotliwe, nie mogą być
pół grzechem, pół cnotą”; to, -co c zło w iek czyni w religii nie- może być
połowiczne, nie może być pół grzechem, pół nie-grzeche-m, pół dobrem,
pół złem; musi być grzechem w całości albo- w całości dobrem”. I choć
istnieją stopnie odrodzenia, to nie usuwają one alternatywy zasadniczej;
prawdziwy chrześcijanin jest bez grzechu już na pierwszym stopniu,
wyższe szczeble doskonałości utrw alają jeszcze świętość i pomnażają
oświecenie, ale czystość bez żadnej domieszki zła jest już warunkiem
początkowym76. Atoli jest to perspektywa dla każdego otwarta.
Równe są więc możliwości ludzi w trosce o zbawienie. Ale także
równe są ich -obowiązki. Pierwsza teza jest antykalwińska, druga anty
katolicka. Grzech dany jest zawsze taki sam,' bez względu na to, kto
go popełnia. Żadna godność i żaden stan nie liczą się przed Bogiem,
a ponieważ tylko to ma znaczenie, co ma znaczenie na sądzie boskim,
tedy nie liczą się one w ogóle77. Tytuł chrześcijanina to tytuł najwyż
szy, jaki istnieje, a w chrześcijańskim życiu wszyscy są równi. „Być
dzieckiem bożym i bratem Chrystusa to nie tylko najwyższa godność,
73 Pred. X, s. 2-79—280.
w Pred. X XII, s. 489.
75 Pred. XVI, s, 387, -por. 392.
78 Tam że, s. 390—391.
77 Pred. IX , s. 255,

Dirk Camphuysen

73

jaką ma chrześcijanin, ale także jedyna jego godność. Chcecie wiedzieć
dlaczego? Chrześcijanin nie ma na świecie nic własnego-, a więc nic,
prz-ez co mógłby się wynosić nad drugich”78.
Odkrywamy w ten sposób ideę równości niepodobną do wyobrażeń
najbardziej upowszechnionych w religijności katolickiej. Nie wystarcza
powiedzieć, że wszyscy -s-ą równi wobec Boga, Trzeba/dodać, że- wszyscy
w równym stopniu muszą się wyrz-ee świata, jeśli chcą zasłużyć na
miano chrześcijan. Stąd -— bardziej kalwińskie niż katolickie •—
potępienie bogactwa, rozrzutności, zbytku.
Ale chrześcijaństwo- tak pojęte, a więc chrześcijaństwo, które jest
tylko -cechą moralną jednostek, jest na świecie rzadkie i wyjątkowe.
Camphuysenowi przez całe życie towarzyszy poczucie outsidera i prze
konanie, że outsider jest właściwym i naturalnym stanem chrześcijani
na. Tak na przykład w sprawie urzędu Camphuysen jest zdania, że ma
gistraty spełniają pe-wne funkcje pożyteczne. „Ale ni-e przystoi to chrze
ścijaninowi, który jest tutaj jako cudzoziemiec, który ma obywatelstwo
niebios, i którego prawa i przykłady zobowiązują, by nie sprawował wła
dzy, nie rujnował, ale- podtrzymywał, nie opierał się- złu, i nawet biernie
się nie sprzeciwia! itd.”79 O sobie mówi; „-Nikt właściwie i w pełni
nie chce mnie uznać za swojego”. Ów program chrzęścijan-outsiderów,
chrześcijan, którzy nieuchronnie muszą* żyć w opozycji wobec ogrom
nej większości ludzi, nie jes-t niczym innym jak sposobem wyrażenia
owej tendencji przewodniej, która całej myśli Camphuysena nadaje
jedność: tendencji do- bezwyznaniowej i czysto- moralnej interpretacji
religii, wolnej od więzów organizacyjnych.
Tendencję tę wzmacnia akcentowany jaskrawo indywidualizm,
a więc przekonanie o wyłącznej jednostkowej odpowiedzialności każ
dego człowieka za własne zbawienie.,
Indywidualistyczne- stanowisko w połączeniu z zasadą identyfikacji
wiary i moralności, z ideą praktycznego charakteru poznania nie
uchronnie każe uznać, że każdy człowiek z osobna, będąc odpowiedzial
ny za siebie moralnie, jest nim również intelektualnie; innymi słowy —
nie wolno nam polegać na jakiejkolwiek do wierzenia podawanej orto
doksji; każdy z osobna odpowiada za- swoje p o g l ą d y religijne- i nie
podobna na żadne orzeczenia synodalne- czy katechizmy; c z y predy
kantów odpowiedzialności tej zrzucać. „Każdy na własny rachunek
{vcor sijn hooft) powinien czynić badania i sam uzyskać znajomość
doktryny [...] i tylko- w tej mierze ją afirmować (toe-staen) oraz tylko
w tej mierze- jej przeczyć (tegen-staen), w jakiej może ją pojąć za pomocą
78 Pred. X V , s. 365—366.
79 S. B., s. 647.
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własnego- swego pojmowania i w jakiej może własnym swoim sądem
osądzać jej zgodność lub niezgodność z rozumem i z Pismem. A racja
tego jest taka, iż k a ż d y p o w i n i e n d ź w i g a ć w ł a s n e
s w o j e b r z e m i ę ” (Gal, VI, 5), Zarówno samego siebie- jak treść
wiary każdy musi sam dla siebie wypróbować. „A próby takiej nie
mo-żna przeprowadzić za pomocą cudzego rozumu. Czło-wiek musi wła
sny swój sąd do tego zastosować. Własnym językiem trzeba stwierdzić,
czy potrawa jest dobra. Własnym osądem trzeba doświadczyć, -czy dok
tryna jest zbawienna (heylsaem)”. Czego sam nie- chcesz lub nie mo
żesz zobaczyć, tego- nikt inny nie zobaczy za ciebie; może- cię pobudzić
do- tego, byś patrzył, ale zobaczyć możesz sam tylko. „Nie dawaj wiary,
iż cokolwiek pochodzi od Boga, z-anim nie pojmiesz sam, że je-st do
bre [...]. Żeby w niebie' żyć wiecznie, trzeba żyć w świętości na ziemi.
Aby żyć dobrze, trzeba dobrze wierzyć. Aby wierzyć dobrze, trzeba
wiedzieć, w -co się wierzy. Aby wiedzieć, w co się- wierzy, trzeba się
posługiwać swoim własnym poznaniem”80.
Religia jest więzią pomiędzy każdym człowiekiem z osobna a Bo
giem, a każdy musi mieć jasną świadomość tego związku, opartą na
samodzielnym zrozumieniu81. Tymczasem praktyka życia religijnego
jest całkiem inna: „wielu ludziom wydałoby się dziwne, gdyby im po
wiedzieć, że wierzą na ślepo i że cudza wia-ra jest ich wiarą. A przecież
tak właśnie jest: zaledwie jeden, wśród tysięcy czyni inaczej”82.
Założeniem tego- programu musi być, oczywiście, przeświadczenie,
iż je-st w mocy każdego człowieka, choćby niewykształconego-,, własnym
wysiłkiem o-siągnąć prawdę, przynajm niej całą prawdę do zbawienia
i do życia dobrego potrzebną. Jakoż Camphuysen najgłębiej wierzy, iż
wszyscy ludzie taką możliwością ro-zporządzają i że zdobycie prawdy
nie wymaga zgoła studiów teologicznych, albowiem to-, co wiedzieć
trzeba, zawiera się nie w spekulatywnych rozważaniach, ale1 w m oral
nych treściach religii., Pogląd ten, który mo-żna nazwać pietyzmem
avamt la lettre, jest również podstawą owej idei powszechnego kapłań
stwa, a więc koncepcji religijności integralnie dem-okraty czn ej , w któ
rej zbędna jest warstwa ludzi czerpiących dochody z monopolistycznego
posiadania prawdziwych wiadomości o Bogu.
84 O. O., c, 10, s. '54—55.
81 Tamże, c. 11, s. 97: „In de gene die R eligie heeft, m oet we sen een l-evendl-g
gevo-el-en va,n verb inteniss-e tusschen Godt ende tusschen hem. M aer hoe k a n dat
gevoelen zijn in de «gene die door het >begrijp ende -overle<ggin-ge-n van -zijai eygen
ve-xsta.ndt niet en verstaet, wa.t het gene is wa-er toe hy a-en Godt yerbonden is,
waaro-m hy aen ‘G odt verbond-en lis ende hoe hy ae-n -Godt v©ift»-o-nde>n is: m aer dat
al te sam en la-et b-eruste-n op eens anders v e rsta n t ende aensegginge?”.

82 Tamże.
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Jakoż, zdaniem Camphuysena „prawda jest prosta, a znaleźć ją mo
że' każdy,, kto jej w prostocie szuka; i każdy może ją ujrzeć, kto ma -oczy
do tego uzdolnione, to znaczy oderwane od wszelkich spraw ludzkich,
a w sercu nie ma złudzeń mądrości własnej ani spekulacji światowych,
ani lenistwa, ale postanowienie doskonałe -oraz skłonność do tego, by
szukać i trzym ać się praw dy”83. Ci, co się zdają na drugich w szukaniu
prawdy, nigdy jej nie znajdą84. Pismo św,r wbrew mniemaniom papistów, jest jasne we wszystkich sprawach do zbawienia potrzebnych
i wielkim błędem jest przypuszczać, że ludzie nieuczeni nie mogą go
zrozumieć, ale w ślepej wierze muszą godzić się na to, co im mówią
autorytety; Pismo św. j e s t ' ciemne dla tych tylko, co nienawidzą
światła85.
Samodzielność i odpowiedzialność jednostkowa bezwzględna są dla
Camphuysena również świadectwem szczególnej godności ludzkiego- ga
tunku, jego wyjątkowości w święcie. W niektórych fragmentach owa
duma ludzka szuka- dla siebie słów, które przypominają manifesty re
nesansowych humanistów; „Podnieś się, człowiecze i nie gardź tak sa
mym sobą. Wyprostuj ducha swojego,- Dojdź do siebie samego-. Wiedz
i pokaż, że wiesz, iż ty też jesteś człowiekiem. Myśl i rozmyślaj o- tym,
że jesteś jednym- ze- szlachetnych stworzeń bożych,, które mogą nie
śmiertelność osiągnąć. Nie wstydź się swego pochodzenia. Pokaż, żeś nie
na próżno dostał człowieczeństwo1swoje. Nie daj nikomu panować nad
sobą w tym, co tak wielkiej je-st wagi dla ciebie, ale weź sprawę we
własne ręce i nie wierz w nic, czego prawdy pojąć nie możesz i czego
podstawy nie widzisz w rozumie”86.
Zasada odpowiedzialności indywidualnej poznawczej i moralnej
-działa obustronnie, negatywnie i pozytywnie. Nie wolno nam wykrę
cać się od własnego wysiłku i zdawać się na sądy czy pouczenia in
nych, jakoby mądrzejszych lub- bardziej oświeconych. I tak samo* nie
wolno nam własnych błędów lub występków usprawiedliwiać tym, że
inni nas zwiedli lub oszukali, *,albowiem ten, co daje się- zwieść, mógł
był doskonale, wiedzieć, iż to, przez co został zwiedziony, jest kłam li
we i złe”87.
« -O. O., c. 2, -s. 5. Por, -c. 13, s. 84—65.
84 Tamże, c. 14, s. 6-6: „Nu de gene die si-jn eygen v e rsta n t ende oordeel niet
te werck en stelt, m aer die dat, of in ’t geheel o f ten -deel, o.p een ander laet b e rusten, die -beneemt hem selven de beąu aem h ey t ende de gel-e-gentheydt om te
gera-ken tot dat middel, wa-er door -men se-ker kan -gaen in het oordeel”.

8* Pred, XVI, s. 388.
88 O. O., c. 15, s. 71.
87 Pred. VII, s. 22-0.
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Indywidualistyczna interpretacja moralności w myśli Camphuysena
ujawnia teraz pozorność owej więzi, która łączy go z teologią katolicką
w 'kwestii predestyna-cji. Jakoż pewne tezy tej teologii skonfrontowane
abstrakcyjnie z odpowiednimi zasadami przyjętymi w rzymskim kościele,
zmuszałyby w istocie do mniemania, że teologia Camphuysena i cała
zresztą myśl teologiczna arminianizmu są niejako ,powrotem” od kalwi
ni zmu do -tradycyjnej so-teriologii katolickiej, zgodnie z zarzutami ideo
logów synodu dortreebckiego. Konfrontacja taka jest wszakże- zabiegiem
jałowym i metodologicznie niepoprawnym, jeśli poprzestaje się na niej
jako wyjaśnieniu odpowiedniego stanowiska. W odniesieniu do dziejów
teologii szczególnie jaskrawo wychodzi na jaw, iż jakakolwiek praca
wyjaśniająca może mieć sens tylko pod warunkiem, że odwołuje- się do
interpretacji zarazem strukturalnej, genetycznej- i dynamicznej. Inter
pretacja strukturalna opiera się na przekonaniu, że rozumienie- jakiego
kolwiek fragmentu dzieła kultury (np. jakiejś tezy teologicznej) wymaga
zrozumienia jego funkcji w całości tego- dzieła i w jego ustosunkowa
ni ach do sytuacji danej dziedziny kultury (w tym przypadku: w całości
rozważanej doktryny) oraz w jej uwikłaniu w konflikty teologiczne epo
ki; interpretacja strukturalna ogranicza się tedy do analizy związków
wewnętrznych w obrębie danego -dzieła- i w obrębie tej strony działal
ności kulturalnej, w jakiej to dzieło- powstaje, nie wykracza np. poza
swoisty obszar teologii. Interpretacja genetyczna szuka wyjaśnień leżą
cych poza granicami swoistymi danej dziedziny kultury: wyjaśnia więc
np. konflikty teologiczne konfliktami interesów w zakresie władzy i wła
sności. Interpretacja dynamiczna domaga się ponadto konfrontacji po
dobnych lub przeciwstawnych wątków kultury uwikłanych w odmienne
warunki historyczne, próbuje więc np. rozumieć w inny sposób tę samą
ideę w zależności od zmieniających się sytuacji dziejowych, na które
idea ta stanowi reakcję społecznej świadomości.
Rozważana z tego punktu widzenia soteriologia Camphuysena, wbrew
pozornym pokrewieństwom z doktryną katolicką, czy nawet z molinizmem, jest w istocie teologicznym uzasadnieniem dla 'krytyki ,,papizmu”
dalej posuniętej, aniżeli krytyka reformacji, jest przekroczeniem kry
tycznego stanowiska kalwinizmu wobec tradycji kościelnej1, ale przekra
cza je w duchu, który ma doprowadzić założenia tej krytyki do konse
kwencji ostatecznych, nie zaś wycofać się z nich na pozycje właśnie przez
krytykę przezwyciężone. Camphuysena krytyka „papizmu” uprawiana
jest ze stanowiska, które jest zarazem krytyką kalwinizmu, albo nawet
bardziej krytyką kalwinizmu jako bezpośredniego negatywnego źródła
krytyki. Jawi się tedy jako zaprzeczenie zaprzeczenia i, mocą częstego
mechanizmu historycznego, ukazuje się w swych powierzchownych oso-
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bliwiościlath jako powrót na pozycje już przezwyciężone. 'W rzeczywisto
ści jest to próba artykulacji teoretycznej- dla postawy, która aktem tej
samej negacji obejmuje .zarównoi „paipfemi”, jak kościoły reformowane.
Indywidualizm jako konsekwencja teorii łaski odsłania jej utajony mo
tyw; skoro łaska dana jest w równym stopniu wszystkim, wolno ją pomi
nąć w rozważaniach nad warunkami zbawienia, jest 'bowiem warunkiem
stałym; wśród zmiennych warunków zbawienia dekrety boskie nie figu
rują; ale nie figurują również w tym zbiorze ani sakramenty, ani wsta
wiennictwo. świiętych, 'ara zabiegi magicznie jakiekolwiek, and wyznawa
nie prawowiernie*] doktryny, ani przynależność do gminy wybranych., ani
modlitwy innych; wszystkie warunki zmienne nie tylko zależą od każ
dego cizławteksa z .osobna — bo ii część przynajmniej- z wymienib-nych
upitzednioi od niego zależy — ale zależą w całości od jego moralnego, wy
siłku -o podwójnym, wewnętnznym i -.zewnętrznym ichar.akteraa Na są
dzie .ostatecznym nie Idioziy się nic więcej oprócz sumy trudu, włożonego
w życie moralne uprawiane z moralnych intencji, Trud ten wszakże nie
bywa zbiorowy w tym sensie, iż nikt .nie może przejąć wysiłku drugiego:
umc$qut$que enim onus suum portabit. ,.
Rozumowanie Camphinysena jest wiilęc proste, ale groiźne w wynikach:
na mocy umowy człowieka z Bogiem fest- silę zbawionym wyłącznie* przez
wyznawanie prawdziwej nam,kil i prowadzenie życia; zgodnego a boskimi
nakazami; Jednakże fen, kto prowadzi' życie takile właśnie, zaświadcza
tym sam ym prawdziwość swojej wiary, choćby bowiem ustami jaklieś
błędne nauki głosił, to jednak nie może w nie wierzyć naprawdę, skoro
życie pobożne prowa-dzi; ostatecznie więc, -zbawienie zależy całkowicie
od- wypełniania boskich niaikaizów; skoro, dalej, nakazy tę nie obejmują
jako spraw koniecznych kultu z-ewnętrznego religijniego, tedy- jedynie
czynna praktyka moralności ewang-eiicznięj, nade wszystko miłość 'bez
interesowna bliźniego88, -okazuje się wyłącznym warunkiem zbawienia,
A poniew aż ,zalecenia- moralne -są proste i każdy Je może sobie sfam bez
trudu przyswoić, ponieważ, ponadto, Jedynie swobodna- wola każdego
jest .sittą spraiwczą jego zachowania, tedy z reiligili całej nie porasta je osta
tecznie nic oprócz postawy obyczajowej każdego człowieka z osobna.
W szczególności potrzeba ujmjo-wania ży-cia religijnego w postać zorgani
zowaną -znika właściwie baz reszty, jeśli więź religijna jest więzalą umo
wy między Bogiem i każdą jednostką ludzką z osobna,
Z punktu wti-dzeniia Inspiracji społecznej indywiduiaKżm' moralny i po
znawczy Gamphuysena, wsparty na pęlagiatoizującej teorii łaski, jest tedy
88
Pred. XVII, s, 40-5—410, Cam phuysen podkreśla,, że pow inniśm y kochać bliź
nich -bez względu -na wzajemność, nie licząc na to, ii odpłacą nam tą samą
miarką.
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próbą -uwolnienia religii od kościoła jako urządzenia zbędnego, a nawet,
jak się okaże, hamującego możliwości zbawienia; jest wyrazem rewolty
ducha republikańskiego przeciw groźbie ucisku ze strony kościelnego
.aparatu, próbą izsaikwestionowa-rńa. już, nie tej lub owej władzy kościelnej,
ale samej idei władzy kościelnej jako takiej. Jest formułą totalnego
anarchizmu religijnego. Z punktu widzenia psychologicznego jest to -za
razem doskonały wyraz świadomości outsidera, człowieka, który czuje się
wyobcowany wobec wszystkich najważniejszych więzi swojego społe
czeństwa, a który zarazem próbuje wziąć na siebie, jak stoik, całkowitą
odpowiedzialność za własne zachowanie wobec tego społeczeństwa
i za wypełnienie obowiązków własnych wobec niego, nie licząc
w żadnym stopniu na czyjąkolwiek pomoc w sprawach istotnie
doniosłych; outsider, czyli chrześcijanin jest wolny od społeczeństwa
w tym setosie, iż żaidne oblilgacjie nie mogą mu być narzucone przez ży
cie zbiorowe, ale wszystkie są m u ‘da«n.e od Boga; ndie jiest jednak wolny
od niego, w tym sensie, iżby nie ciążyły na. nim żadne- obligacje wobec
drugich: przeciwnie, są one liczne i trudne do zniesienia, atoli nie spo
łeczeństwo jest ich źródłem albo usprawiedliwieniem. Z punktu widzenia
historii idei indywidualizm Camphuysena jest najbardziej ekstremistycz
ną formą wyrazu dla teorii odpowiedzialności bezwarunkowej, jaką jed
nostka ponosi za swoje czyny i poglądy; odpowiedzialności, której ani Bóg,
ani inni ludzie nie mogą za niego- przejąć. Jest próbą uczynienia z jednost
ki absolutu moralnego; wiadomo wprawdzie, że Bóg jako drugi kontrahent
umowy, o zbawienie sformułował był wszystkie żądania, które trzeba
spełnić, aby warunków umowy dotrzymać; ponieważ jednak Bóg nie
objawia się wprost, ponieważ nie mamy z nim kontaktu bezpośredniego,
a jedymite przez przedstawicielstwo, które mieszka w sumieniu każdegoczłowieka, tedy w praktyce sumienie każdej jednostki poszczególnej jest
absolutnym punktem oparcia jej całego życia, jednostka jest źródłem swo
jej właśniej- powinności i trybunałem, przed którym w ziemskim życiu
odpowiada. Mamy więc- rodzaj moralnej monadologii, gdzie w praktyce
życia każda monada z o-sobna jest tą, która ustanawia powinność, która
zarazem wykonuje j-ą i egzekwuje wykonanie jako sędzia.
Myśl teologiczna Camphuysena jest najbardziej- klarownym sformuło
waniem skrajnego personalizmu moralnego, jaki moiżma spotkać w -grani
cach religijnego- myślenia; ponieważ zaś, według Camphuysena, czynno
ści poznawcze każdego- czło-wieka są zarazem czynnościami moralnymi,
ponieważ wszystko, co człowiek myśli i co odczuwa jest formą jego- egzy
stencji osobniczej, tedy •personaiistyczne stanowisko- obejmuje nie ten
lub ów fragment ludzkiego istnienia, ale jego treść całkowitą. Persona
lizm te-n nie ma podstaw metafizycznych; monady ludzkie opisywane- są
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za pomocą kategoria czysto* moralnych, .a przfez to i cala wizja rzeczywi
stości 'konstruuje się z moralnych składników; świat jest sumą oporu dla
moralnej inicjatywy — jednostka jest sumą tych inicjatyw; świat poza
nami nlie zawiera żadnych wartości, jlest tylko okaizją do* ich. tworzenia
przez nas i w nas. Wartości zamykają się w obrębie1naszego życia mo
ralnego, ale też jest ono jedyną rzeczywistością, kltórą warto w* ogóle
brać pod uwagę.
VII. OBJAWIENIE I MISTYKA

Nim sformułujemy ostateczne konsekwencje społeczne teologu
Camphuysena, warto zanoto-wać w skrócie stosunek j.ego do tych prądów
myślowych, które dzielą z nim w pewnym stopniu ogólną tendencję su
biekty wistyczną, ale wyrażają ją w postaci odmiennej. Chodzi w szczegól
ności o stosunek Camphuysena do tradycji mistycznej; jego niechętna
nieufność do tej tradycji określa go w kilku punktach nader istotnych.
Przez subiektywizm religijny, romim-iemy. generalnie skłonność do
traktowania świadomości jednostkowej jako jedynej -siedziby religijnych
wartości; w szczególności, w interesującym nas ©kresie subiektywizm ten
dochodzi do głosu w przekonaniu, że wartości religijne — a więc warun
ki zbawienia — są niezależne lub tylko w znikomym stopniu zależne
od członkostwa jakiejś określonej organizacji kościelnej, od uczestnictwa
w Bibirztędach i tod przyjmowania sakramentów, od« wyznawania1, pewnej
doktryny teologicznej; lekceważenie organizacji, sakramentów i orto
doksji, .a z punktu widzenia doktrynalnego — kwestionowanie jedno
czesne katolickiej teorii ex opere operato oraz kalwińskiej nauki o łasce
nieodpartejg9, charakteryzuje prtzewodnią orientację subiektywfistycznych nurtów w ideach religijnych XVI il XVII stulecia, W mruacb takiej
tendencji ogólnej rodzi się wielość stanowisk najrozmaitszych, tym
obfitsza, że nie .ogranilozona z natury rzeczy presją jakiejkolwiek orto
doksji — skoro tendencja subiektywistyczna programowo sprzeciwia się
ortodoksji jlakiejkolwiek. W życiu religijnymi subiektywizm jest ruchem
inicjatyw indywidualnych i tak samo nie może, bez utraty własnej, na
tury, przybrać postaci jednolitego i zdyscyplinowanego.ruchu, jak w ży
ciu politycznym późniejszych stuleci postaci takiej nie mógł przybrać
anarchizm.
Jakoż, w obrębie tak ogólnie scharakteryzowanej tendencji subiektywistycizjnej, idjeologila Camphuysena, o wyraźnej orientacji socyniańsMej,
leży na przeciwnym extremum w stosunku, do nurtów mistycznych.
89
Tę ostatnią spraw ę omawiam obszerniej
łeczny, Studia Filozoficzne, n r 3/1959.
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Z tych elementów doktrynalnych, które, prze-z opisaną- właśnie ten
dencję ogólną, ł ą c z ą jednak Camphuysena z tradycją mistyczną, war
to wspomnieć o dwóch następujących;
Bo pierwsze, niewiara w możliwość religii naturalnej; pod tym. wzglę
dem, Camphuysen jest odległy od jakichkolwiek skłonnośeil 'racjonali
stycznych, bliższy” racz.eji tradycji plebejskiego ianftyt'rym tary zmu XVI
wieku, „Religia i znajomość Boga żadną miarą nie jest ludziom wrodzo
na, ale izafeży od objawienia bożego, te z którego n^kt je j miteć .nie mo
że”90. Przekonanie, że można jakoby dojść do religii za pomocą rozumu
naturalnego —- zarówno co do obietnic, jak co do nakazów — jest naj
wyraźniej sprzeczne z Pismem św. (Joh. I, 18; Cal, II, 3; Rom. I, 17),
a częścią o-czyszicizenia potrzebnego chrześcijanom jest ■oczyszczenie się
od roizumu maturalnego; doświadczenie także poucza, iż ci, ca nai własny
rozum się zdają, nie potrafią dojść do nakazów ewangelicznych81.
„Przie-z ludzkie spekulacje il rozmyślania czysto rozumowe nie znamy
i znać nie możemy praw dy religii chrześcijańskiej. Albowiem rozum
ludzki, jakkolwiek wiele zdziałać potrafi, jakkolwiek w.ysofco- i głęboko
umie spekulować, ta> także (jiak widać było u niektórych mężów wybit
nych wśród pogan) trafne li niemal nadludzkie rtzeozy może stworzyć,
.mimOt ftlo nigdy nie zdoła tak wysoka Się wznieść, aby dotrzeć do skrytości Ewangelii, aby uwierzyć, iż zbawienie da się uzyskać przez Jezusa
ukrzyżowanego, a życie wieczne (będące rzieczą najbardziej boską, jaka
może dojść do serca ludzkiego) pr,ae;z wiiarę w tego, m/ad którym jak nadi
najpośledniejszym z ludzi, jak nad zbrodniarzem i złodziejem pastwiono
się bez miłosierdzia i którego na śmierć wydano [,.,] Spójrz, tu zatrzy
muje- się ludizM rozum, tu zmieniła, siię w ciemność i pierozum; a to, co
dlań jest głupotą, jest Boga mądrością największą,. itd.92
Można zanotować dwa motywy owej niechęci do „rozumu”, która łą
czy myśl Gamphutysena z .orientacją upowszechnioną wśród, mistyków;
protest przeciwko możliwości osiągania prawdy religijnej przez wiedzę
teologiczną, a więc protest przeciw sytuacji, w której uczeni teologowie
mogą jaftóo tsicy być uprzywilejowani z punktu widzenia zbawienia;
skoro posiadanie prawdy religijnej jest identyczne z ewangeliczną prak
tyką moralną, to, oczywiście, mądrość teologiczna nie przydaje- nikomu
przewag mad innymi w sprawach zbawieniia. Pod tym- względem
Camphuysen kontynuuje' po prostu swoją demokratyczną koncepcję re
ligii, w której znawstwo ojców kościoła lub sprawności retoryczne, czyli
właśnie to, co stanowi o przewagach kleru nad masą wiernych, okazuje
m Pred. V I I I S, 235,
81 Pred. XVI, s. 382-3-85.
92 Pred. XXIV, s, 519.
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się bez znaczenia. Po wtóre, założeniem* owych upodobań antynacj-ona-li-*
styczny-ch jest prze-kto-nanie o konieczności' konfliktu międ.-zy naturą i mo
ralnością, między predyłekcjami d preferencjami przyrodzonymi -człowie
ka a zaleceniami Ewangelii1; obraz chrześcijaństwa jako drogi trudnej
i pełnej udręki; wspomniana już. świadomość wyobcowania, jakiego mu
szą doświadczać w świecie naśladowcy Chrystusa, Antyralejonałizm
Camphuysena jest również pewnym uogólnieniem doświadczenia prześla
dowanej, mniejszości, której „natura ludzka” albo „natura” po prostu,
czyli rzeczywistość społeczna w jakiej się ona obraca, jiawi1się jako siła
nieprzyjazna. M e ma, oczywiście, prawidłowości nieuchronnej-, na mocy
której sytuacja prześladowanej. mniejszości musi skłaniać ją. do takich
właśnie uogólnień; można wszakże przypuszczać, iż -taka zależność do
chodzi do- skutku przy pewnych sprzyjających okolicznościach dodatko
wych, o których była mowa; mniejszość dyskryminowania i zarazem nie
licząca na zwycięstwo realne, a więc mniejszość zrezygnowana., w -na
turalny sposób s-k-łon-na jest przypisywać beznadziejność swojej- sytuacji
nikczemnym stronom natu ry ludzkiej; bo też sytuacja jej. oznacza po
prostu, i'ż świat wrogi jest nieuchronny, czyli stanowi część natury, nie
zmienny składnik rzeczywistości, Camphuysen jest anty racjonalistą,
ponieważ „rozum” współczesnego- mu świata jest przeciwko- niemu,
a zarazem przeciwko niemu jest siła materialna tego- świata; w związku
z tym ni-e może bezsiły własne) przeciwstawić otoczeniu jako bezsiły
rozumu wobec sił animalnych; musi zaliczyć -sam rozum dio- o-wych sił
animałnych i odnaleźć rację wyższą od niego dla własnego istnienia.
Następnym wątkiem wspólnym Camphuysen owi z tradycjam i mi
styki •— jednakże o tyle nie wspólnym swoiście, że jest to również wątek
powszechny niemal w granicach szeroko pojętej tendencji subiektywisty-cznej — jest interpretacja stosunku między Starym i Nowym- Testa
mentem. Nacisk ma wyższość Nowego Testamentu nad Starym jest zja
wiskiem notorycznie trw ałym w ruchu reformatorów X¥II-wiecznych
i zresztą odziedziczonym z tradycji wielu herezji dawnych; jeśli prawo
boskie zostało „podniesione do wyższej doskonałości” w Nowym Testa
mencie, nade wszystko, w kazaniu oa górze93, to jednak nie oznacza to-,
ze mamy -d-o czynienia ze zwykłą kontynuacją.; nak-aiz miłości bliźniego
w Nowym Testamencie jest ,,nowym i całkowicie odmiennym- nakazem”
w stosunku do dawnego kanonu-94. Żydom poszwolił Bóg czynić niejed
no, czego- potem chrześcijanom zakazał, albowiem nie udzielił im w spo
sób tak jasny, jak to Nowy Testament' podaje, obietnicy życia wieczne
go; „Chrystus Pan powiedział nam -coś innego, -aniżeli powiedziano sta
- 93 Pred, X, s. .26-8,
94 Pred, X X III, s. 5-01.
6 A rc h iw u m h is to rii filo zo fii i m y śli sp o ł.
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rym ”, zgodnie ze słowami kazania na górze, i nie wolno* nam stosować
się do wszystkich nauk Starego- Testamentu, o ile Nowy ich nie po
tw ierdza95, Innymi słowy: Nowy Testament jest niejako kluczem do
Starego, te tylko przepisy .mo-r.ai.ne zawarte w drugim- są- ważne, które
obowiązują w pierwszym. Nieuchronnie wnioskować stąd należy — jak
kolwiek Camphuysen wniosku tego wprost .nie form ułuje — źe Nowy
Testament jest wystarczającym źródłem wszelkiej moralnej mądrości.
Jakoż jest to mniemanie nader pospolite wśród reformatorów XVII stu
lecia.
Na/j wybitniejszy ;z dawnych historyków ruchu reformatorów holen
derskich XVII wieku, i ten, który właściwie wyróżnił ich jako odrębne
zjawisko historyczne, C. B. Hylkema, charakteryzuje nawet całość owe
go ruchu ukutą przez ówczesnego kalwińskiego polemistę nazwą „Maith-Cap-Vijf-Volk” ■
— „Ludzie piątego rozdziału Mateusza”96. Niezależnie
od tego, czy charakterystyka ta chwyta faktycznie istotną naturę ruchu,
pewne jest, że nacisk' na różność obu kanonicznych kompleksów był
wśród reformatorów antyk onfesjionalnych) tej epoki -szczególnie upo
wszechniony. Jest to zresetą mo-tyw zrozumiały: przeciwstawienie Sta
rego ł Nowego Testamentu jest dla reformatorów przeciwstawieniem
moralności plemiennej —• moralności ogólnoludzkiej, czyli przeciwsta
wieniem koncepcji człowieka, którego zbawia wierność dla swojego
państwa i gminy, koncepcji człowieka, który jest outsiderem wobec
swojego świata, ia zarazem ma równe obowiązki wobec wszystkich po
zostałych ludzi na ziemi; powinności te-go człowieka ma/ją za przedmiot
ów świat, do 'Którego- on sam nie należy; chrześcijanin Nowego Przy
mierza, według tej koncepcji-, żyje w świecie nie- będąc jego częścią; jest
posłuszny zewnętrznie urzędom, ale sam odmawia' w nich* udziału; nie
buntuje się. cziynnie przeciw istniejącym kościołom, ale do żackiego- nie
przywiązuje wagi; -słowem •— traktuje świat aktualny jako zło-, -które
nastręcza mu- okazje do moralnego* doskonalenia. Jasne jest zresztą, źe
cała orientacja myśli Camphuysena, niechętna państwom, gminom, ko
ściołom i wyznamiiom, stanowi' próbę interpretacji Nowego Testamentu
i tylko na jego podstawie d-aje się uzasadnić. Pod tym względem wszak
że analogie jego myśli z mistycyzmem są tylko poszczególnym przypad
kiem -ogólniejszej więzi łączącej subiektywizm religijny XVII wieku
w jego formach -najrozmaitszych.
95 Pred, I, s, 117—118,
96 C. ,B. H ylkem a, ;B e f o r m a t e u r. G esehiedkundige siudien over de godsdienstige bew egingen u it de nadagen onzer gouden eeuw , ez, II, H aarlem 19-0.2,
s, im .
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W tych punktach natomiast, które swoiście wyróżniają heterodoksalną mistykę współczesną spośród innych prądów subiekty wistycznych, stanowisko Camphuysena jest niedwuznacznie anty-mistyczne,
przy czym tendencja jego ma wyraźny kierunek; chęć ograniczenia subiektywistycznego ujęcia religii w ten sposób, aby zachować powszechną
ważność czynnej moralności ewangelicznej i przeciwdziałać niebezpie
czeństwom nihilizmu moralnego, dla którego mistyka stwarza pretek
sty. 1 tak, mamy przede wszystkim zapewnienie, że Bó,g nie udziela
żadnych poszczególnych, objawień, w których komunikowałby jakiekol
wiek treści nie zawarte w Piśmie; w przeciwnym przypadku każdy
człowiek mógłby swoje' fantazje i> rojlenia prezentować dowoli jako- bo
skie inspiracje97. Bo też moralność chrześcijańska, dosłownie pojęta,
obowiązuje wszystkich ma równi i żadne rzekome pryw atne objawienia
nie mogą usprawiedliwić jej, zaniedbywania. Błędna jest, jak się dowia
dujemy ubocznie, nauka, według której niebo i piekło mają swoją sie
dzibę na ziemi, w sercach ludzkich!98. Długi list Camphuysena) o radości
chrześcijańskiej wykłada wreszcie jego stosunek do mistycznej ■teorii
miłości bezinteresownej-. Pogląd, według którego człowiek powinien czy
nić dobro wyłącznie z czystej mdłości Boga i cnoty, a bez względu na
obawę kary i nadzieję życia wiecznego, pogląd Tomasza a Kempis,
Teologii niem ieckiej, Taulera, Francka, Coornherta, jeśli jest nader
wzniosły i budujący, to jednak rodzi niebezpieczeństwa własne: u ludzi,
świadomych, iż nie osiągnęli tego ideału, będzie budził rozpacz niepo
trzebną. Jakoż Jezus, żądając od nas zaparcia się wszystkiego, nie wy
klucza w ogóle miłości do stworzeń, a tylko taką ku nim miłość, która
odwodzi od Boga. „Porzucenie starego człowieka nie jest 'zniszczeniem
człowieka .zewnętrznego, czyli naturalnego. Czym innym jest — żyć
według ciała, czym in n ym — żyć według natury.” Bóg nie może żądać, by
człowiek wyzbył się swego człowieczeństwa. ,,I sam Pan Jezus, przykład
doskonałości wszelkiej, przez naturalną odrazę do cierpienia i pragnienie
życia bez cierpień, miał w sobie wolę sprzeczną z wolą jego Ojca; jednak
że bez grzechu, sprawiał bowiem, że nie jego wola, ale wola jego Ojca
dochodziła do skutku”. I miłość doskonała nie wypiera strachu przed Bo
giem, ale tylko strach1przed ludźm i".
Innymi słowy: ideał mdłości bezinteresownej jest zarówno- utopijny,
skoro zakłada zniszczenie całkowite miłości własnej, jiak- niebezpieczny,
skoro może przywodzić do rozpaczy. Widać zresztą, że koncepcja miło
ści czystej, jako cnoty nie mieści się w ogóle w myśli Camphuysena: nie
97 O. O., c. 18, s. 74,
»8 O. O., c. 8, s. 38.
99
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byłoby w ogóle cnoty, gdyby nie było w człowieku skłonności przeciw
nych c n o c ie 100. Dla Camphuysena tedy człowiek tak doskonały, że po
z b a w io n y pokus i sposobności do tryumfowania nad swoją naturą, prze
s ta łb y tym samym praktykować cnotę, której istota sama zakłada wy
siłek i przezwyciężanie siebie. Cnota uprawiana bez trudu nie jest
cnotą, najwyżej przyzwyczajeniem.
W ten sposób ów, omawiany uprzednio, czysto subiektywny charak
ter życia* moralnego znajduje bliższe wyjaśnienie: cnota nie zakłada od
rzucenia generalnego wszelkich względów na pożytek własny; wymaga
tylko odrzucenia tych względów, które wiążą się ,z naszym życiem- do
czesnym: pragnienia respektu u ludzi, majątku. Dobre Jest to, co czy
nimy z intencją spełniania woli Bożej dlatego, że ją- za dobrą uznajemy,
ale nie hańbi nas, jeśli nadzieja wiecznego żywota gra także rolę sprę
żyny naszych czynów. Mistyczna koncepcja miłości czystej wyrosłe-j ze
zniszczenia przyrodzonych popędów jest nie tylko- chimeryczna); gdyby
udało się ją zrealizować, odebrałaby ona cnocie jej- nieodłączny .atrybut,
jakim jest pokonywanie oporu natury.
Anty-mistyczna orientacja Camphuysena dochodzi również do głosu
w j-ego filozofii wyraźnie s omaty stycznej. Nie można tu mówić o ,,m ate
rialisty cznej” doktrynie; jest to ten typ somatyzmu, który znamy we
wczesnym chrześcijaństwie z pism Tertuliana i który nie był obcy za
równo anabaptystom, jak niektórym pisairzo-m wczesnego, a w Holandii
również późnego socynianizmu. Dusza i ciało połączone są w człowieku
w sposób nier ozd zielny i niepodobna .zniszczyć ich więzi nie niszcząc
człowieka101; stąd też między śmiercią -a zmartwychwstaniem człowiek
jest uśpiony i odzyskuje życie dopiero wtedy, gdy ciało zmartwych
w staje102 (Camphuysen, w duchu socyniańskim, odrzuca naukę o ka
rach wiecznych; widać to* stąd, że utożsamia wyraźnie nieśmiertelność
z wieczną szczęśliwością)103.
Chrystologia Camphuysena zarysowuje dalszy odcinek granicy, od
dzielającej go od nurtów mistycznych. Mistyka chrześcijańska heterodoksalna ma skłonność do skrajnej, spirytualizacji Chrystusa), do sym
bolicznego traktowania) jego historii ziemskiej, do upatrywania w nim
mocy duchowej, którą mistyk może dosłownie i w całości sobie- przy
swoić, z którą utożsamia się w aktach transformacji. Chrystologia
100 S. B,, s, 5<6&,
101 „De m ensche toestaet uyt ziel ofte -geest, ende licha«m ; welcke tw ee m et
eenen liefifeMjdken- t e n t also-o it-e sam en yer-eenigt 'zijn, etat d e selve :niet getorocken
-kan worden, ofte de m ensche m oet nootsakelijk te m et gedaan w orden”. Pred. IV,
s. 198— 199,
102 Pred. X V III, s. 417—418.

103 Pred. IV, s, 161—1*83.,
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Camphuysena natomiast jest prosta; opowieści Ewangeliczne traktuje on
zwyczajnie jako historyczne dokumenty o człowieku ■
— synu Bożym,
który pokazał nam wzór życia doskonałego, Kiedy Chrystus głosił swo
je nakazy,, nie miał jeszcze godności królewskiej: był tylko posłańcem
Bożym głoszącym nowe przymierze, a majestat królewski był mu diany
dopiero później104, W czasach ostrej, walki z antytrynitaryzm em już
sam fakt pisania obszernych rozpraw teologicznych i chrystologicznych,
w których Jezus ani razu nie zostaje nazwany Bogiem, wystarcza wła
ściwie jako pośrednia deklaracja lantytrynitarskiego stanowiska. Jednak
że Camphuysen mówi wyraźniej: „albowiem był on (tj, Chrystus —
L, K.) ludziom, braciom swoim, we wszystkim* podobny wyjąwszy
grzech”103. „Wyznawać Jezusa Chrystusa, który w ciele przyszedł, nie
oznacza nic innego, jak uważać go za swego Pana, Mistrza i prawodawcę;
tego Jezusa, który taki był niski i nędzny w świeeie; który w dniach
swego ciała, to znaczy największych swoich cierpień i w godzinie śmier
ci, jako człowiek bezsilny i opuszczony Bogu ofiarował łzy swoje, czyli
0 pomoc błagał”106, Chrystus był więc od Boga- zesłanym nauczycielem
1 mediatorem, który zai swoje zasługi otrzymał następnie godność kró
lewską. Stąd, wbrew teoriom mistyków, Chrystus nie może substancjal
nie i istotnie (w em n tlijck of nae der substantie) przebywać w naszych
sercach; w ten sposób tylko w niebie przebywa107. Antytrynitarska
orientacja Camphuysena znajduje dodatkowe potwierdzenie w jego kon
cepcji Ducha Św. jako pewnego usposobienia, powstającego w naszych
sercach na skutek rozumienia nauki Chrystusowej108.
Antytrynitaryzmowi towarzyszy nastawienie aintychiliaetyczne: „kró
lestwo boże na ziemi” może być rozumiane tylko przenośnie; właściwe
królestwo boże spełnia się tylko w życiu wiecznym109.
104
„De H eere -Christus w as noch n iet yerfaeerlijckt m et de heerlijckheydt die
hem de V ader besreyt hadde. Joh. 17, H y en -was noch .niet meer ais een gesante,
•en b o-ots cha,per van de w ille 'Godes en va,n het eeuwig-e leven, da.erom liet hy de
w etten Mosis in volIen Yigeur, Hy. en was noch geen H eere e-n.de -Koninck ver~
k la e rt”. Pred. XX, s, 446,
103 Pred. I, s. 110.
108 O. O., c. 7, s. 35—36.
107 S. B., c. 572.
108 „Den H. Geest <d’extra.o-rdinare ende m iraculeuse «ga,ven, ten tijd-e van den
aenvangh des Euangelium s, die nu niet noodigh zijn, buyten ges tell t zijnde) na
sttjl v an -de H, Sch-rafit, mięt anders en is ais een -geestelijcke .g.esinitheydt, in onse
h-erten gew racht door ’t hooren en versta.en v an ’t W oort C hristi, door m ont ende
penne sijnen Apostelen to t ons gekomen, welcke k rach t G oddelijck en geestelijek
is in alle recht-gestelde h e rte ”. Tamże, s. 572—573.

109 Pred. XXI, s, 457—458,
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Najogólniej można powiedzieć, że tym, co- Camphuysena -odstręcza od
mistyki, jest nade wszystko -obawa przed interpretowaniem religii
w sposób tak dalece subiektywny, iż zwalniający w praktyce od obo
wiązków czynnej- miłości' bliźniego pod pretekstem posiadania doskona
łej, ale niesprawdzalnej czystości wewnętrznej -serca, wystarczającej do
zbawienia. Kwestia ta była j«uż ■omawiana. Granice subiektywizmu
Camphuysena są wyraźne: zamykają się w stwierdzeniu, iż czystość ser
ca ł wewnętrzna -skłonność do bezinteresownego (,ze względu na j życie
doczesne) spełniania woli bożej jest niezbędnym, ale nie wystarczają
cym warunkiem zbawienia, jest bowiem bez wartości, jeśli efektywnie
nie m anifestuje się w życiu moralnym. Istota religii jest czysto- subiek
tywna, ale istota, która się nie prz-ejawia, nie istnieje.
Jeżeli zasadnicza orientacja antywyzmaniowa łączy Camphuysena z heterodoksalną mistyką, to jednak jego koncepcja religii jes-t od mistycy
zmu nader -odległa: w jego ujęciu nie chodzi o religi-ę kontemplacji, ale
religię społecznego obowiązku. Religia polega na- wypełnianiu, z dobrą
wolą i w walce z przyrodzonymi skłonnościami, obowiązku swojego wo
bec świata, który nie jest sam w sobie zły, o> ile jest dziełem bożym, któ
rego urządzenia jednak nieuchronnie są nam wrogie. Mistycyzm jest
filozofią' ucieczki od zła, którego w świecie pokonać nie sposób. Filozofia
Camphuysena głosi aktywną walkę ze złem, choć również bez nadziei
zwycięstwa na ziemi-. Jego teoria- zbawienia jest prosta i dosłowna w ro
zumieniu Pisma: z wolnej woli podporządkowując się nakazom Chry
stusa — nauczyciela moralności — otrzymujemy, na mocy umowy, wiecz
ny żywot w ciele, dany nam z łaskawości Boga; a nakazy te wyczerpują
się w służbie czynnej bliźnim, ze świadomością,, że będą nam odpłacali
krzyżem; jednakże cierpienie i wytrwałość znajdą swoją zapłatę.
VIII. R ELIG IA PRZECIW KOŚCIOŁOW I

Dotychczasowe nasze rozważania były próbą rekonstrukcji teologicz
nej doktryny Camphuysena. Społeczne konsekwencje tej teologii, wspom
niane już parokrotnie jako- jej rezultat logiczny, domagają się teraz pre
zentacji jako- faktyczne przekonania analizowanego autora. Konsekwencją
najogólniejszą, jak wspomnieliśmy, jest negacja kasty kapłańskiej jako
urządzenia z punktu widzenia religii nie tylko zbędnego-, ale szkodli
wego.
Krytyka kapłaństwa nosi -charakter zarazem donatystyczny i —- jeśli
wolno anachronizować — pietystyczny. Jest to idea powszechnego ka
płaństwa, do którego dopuszczony jest każdy i to wyłącznie wedle mo
ralnych kryteriów (stanowisko to wykracza, jak widać, po-za donatyzm
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tradycyjny: jakości moralne są tu nie tylko niezbędną, ale i wystarcza
jącą cechą kapłaństwa). Prawdziwego nauczyciela* prawdziwej nauki
Chrystusowej poznaje się po /tym, że nie szuka własnej, chwały ani- żad
nych zysków nie czerpie ze swej nauki110. Prawdziwym nauczycielem
jest ten, który jest posłuszny Chrystusowi, a kto- z serca chce wolę bożą
czynić ten zawsze potrafi też rozsądzić, czy dany człowiek jest czy nie
jest prawdziwym nauczycielem111. To ostatnie, jak wiemy, może każdy
człowiek, choćby najprostszy i nieuczony. Każdy tedy, wolno, wniosko
wać, byleby serce miał czyste, powołany jest zarówno do tego, by samemu
pełnić czynności nauczyciela, j.a-k i do tego, by o prawomocności nauczy
cielstwa innych sądzić. Jakoż zauważa Camphuysen, że nawracanie dru
gich jest obowiązkiem każdego chrześcijanina, nie tylko kaznodziejów
publicznych112.
Z największą jednoznacznością idea powszechnego kapłaństwa mani
festuje się w krytyce, jakiej Camphuysen — solidarny pod tym wzglę
dem z naczelną ideą ruchu kolegiantów •—■ poddaje instytucję zwaną
aU&enspmken, tj. zasadę wyłączności głosu dla jednego człowieka na zgro
madzeniach religijnych. Wywody Ca-mphuysenia świadczą o* tym, że ma
on klarowną świadomość problemów, które powstają w związku z od
rębnością aparatu kościelnego w gminach. Zasadę, według której, na
zgromadzeniach! religijnych jeden tylko człowiek, jako nauczyciel, pa
stor czy biskup, ma prawo głosu, odrzuca jednoznacznie i stanowczo- jako
sprzeczną z urządzeniem gmin apostolskich. Zasada ta grozi sytuacją,
w której jakiś jeden człowiek poszczególny przypisze sobie wyjątkowy
autorytet i inni będą mu go przypisywać. Stąd zaś powstają „kłótnie
i sekty, które nigdy nie m iały źródeł w zbiorowym ciele (gemeene corpus) gminy, ale zawsze w rządzących (regeerders)”113. Ostatnia uwaga
jest istotna, dowodzi bowiem, iż Camphuysen zdawał sobie sprawę ze
ścisłego związku między wielością wyznań i wielością eklezjastycznych
aparatów. Dalsze -argumenty przeciw utrzymaniu kleru jako kasty od
rębnej wskazują na szkodliwości moralne tego- urządzenia: człowiek, któ
ry ma wyłączne prawo głosu, bywa wysłuchiwany przez innych .tylko
zwyczajo-wo-; jego kazania nie przyczyniają się do moralnej naprawy, po
nieważ wierni są zdania., że on sam wygłasza je tylko- z urzędu i ze zwy
czaju; jeśli prowadzi życie przyzwoite, to i ono nie pobudza innych do
naśladownictwa, ludzie bowiem sądzą —■ i często- słusznie — że tylko
wzgląd na urząd każe mu dbać o pozory cnoty, -a- także, że ludzie jego
110 O. O., €., 3, s. 6—7,
111 O. O., c, 8, s. 26—29.
112 Pred. X XI, s, 480,
113 B. B„ s. 834.
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stanu muszą robić więcej niż inni, podczas, gdy od ogółu wiernych nie
wymaga się takiej skrupulatności. A kiedy powstają w gminie wątpliwo
ści, to jeden człowiek nie zdoła ich rozstrzygnąć. W tych zaś wszystkich
sprawach, „choćby się nie miało doświadczenia, to rozum jasno- uczy,
iź inaczej niemal być nie może (...dat 3t nauwelicks and er s gaen kan)”114.
Zanotujmy to spostrzeżenie; oznacza ono, że dla Camphuysena szkody
wynikłe z istnienia odrębnej warstwy kapłańskiej mają charakter nie
przypadkowy, ale związany z samą naturą tej władzy. W konsekwencji
nie ma sensu pro-gram reformy moralnej kleru: sensowny jest tylko
program jego likwidacji. Jakoż Camphuysen deklaruje, iż tylko w takim
zgromadzeniu religijnym gotów byłby mówić, „gdzie nie ma żadnych
różnic między nauczycielem i uczniem”, ale każdy jest uczniem i nauczy
cielem zarazem; gdzie nikt nie jest nad innych wyniesiony i nikt nie
ma w słowie więcej od innych autorytetu — i to faktycznie, nie tylko
pozornie113.
Argumentem na rzecz równości wszystkich wiernych w zgromadze
niach religijnych jest ów werset 1. Kor. 14, 26, -cytowany nieustannie
przez wszystkich pisarzy ze środowiska kolegianckiego. A jeśli kto się
powołuje na nauczycielskie zwierzchnictwo apostołów, to argument ten
nie ma dziś mocy, gdyż nie istnieje, istnieć nie może i zresztą nie jest
potrzebny obecnie podobny autorytet, a „opowiadanie o sukcesji (sc.
apostolskiej — L. K.) jest próżne i nawet obalania nie w arte"116.
Krytyka ta nieuchronnie prowadzi do wniosku, że nie ma właściwie
„dobrych” i „złych” kościołów, albowiem każdy kościół, każda sekta
jako taka, mocą własnej, natury jako sekty czy kościoła, jest przeciwna
moralnym założeniom chrześcijaństwa; w każdym kościele rodzą się pa
pieże, >a każde papiestwo jest wrogiem religii. Stare papiestwo — zauwa
ża Camphuysen — głosi otwarcie, że oprócz duchownych i uczonych nie
wolno* nikomu myśleć samemu. „Ale nowe papiestwo, które [...] rozprze
strzeniło się po wszystkich niemal sektach, świadczy nieraz ustami, że
tak czynić należy, ale faktycznie idzie drogą papiestwa rzymskiego i sprze
ciwia się temu na różne -sposoby”117. „Wielki i jawny Antychryst siedzi
w Rzymie; -ale święty Jan po-wiada, że w swoim czasie wielu Antychry
stów wyjdzie; jakoż słusznie można dzisiaj powiedzieć, że wyszło- wielu
Antychrystów. Zwykło się widzieć papiestwo w Rzymie tylko, w jednej
sekcie; i otóż wszędzie, w licznych sektach mamy papiestwo. W rzym
skiej sekcie jest ono jawne i widoczne, w innych sektach utajone, nieco
114 B. B., s. 635.
1,3 Tamże, s. 640.
116 Tamże, s. 641.
117 O, O., c. 11, s. 57.
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bardziej skryte. A w sumie —• ten sam diabeł”118. Co więcej, „papiestwo
jest naturalne”, albowiem w naturze ludzkiej to-, tkwi, z jednej strony,
iż każdy chciałby być papieżem, i panować nad drugimi, a z drugiej stro
ny — iż wolałby leniwie zdawać się na sąd drugich, sam nie myśleć
i nie rozstrzygać. Obie te strony natury ludzkiej rodzą papiestwo, przy
czym ta druga nie ma nic wspólnego z prawdziwą pokorą chrześcijań
ską; bo też religię prawdziwie przyjąć można -tylko własnym rozumem
i sądem119. W historii apostołów nie można też szukać racji dla papie
stwa; Piotr nie był jakąś głową apostołów, okazywał tylko, szczególną
miłość Jezusowi; i generalnie ludzie nie mają żadnej wyższości jedni nad
drugimi, nikt nie jest mistrzem ani głową dla innych120.
Nie tylko na jednostkowych, ale również na zbiorowych autoryte
tach nie wolno polegać; żadne sobory czy synody nie są nieomylne; dziś,
kiedy wyniosłość i pycha rządzą ludźmi, co d-o- żadnego zgromadzenia
ludzkiego nie można być pewnym, że zbiera się w imię Chrystusa121.
Stwierdzenie, że przynależność do jakiegokolwiek kościoła nie ma
dla człowieka najmniejszego znaczenia, jest już w świetle tej teorii ba
nalne. Ten właśnie wniosek wieńczy rozważania Niezawodnego Sądu:
czło-wiek, który chce czynić wolę bożą, nie troszczy się o- sekty religijne
i nie musi między nimi dokonywać wyboru, wie bowiem dobrze, że to
rzecz bez znaczenia. „Jego religia stoi mocno-, jego serce jest spokojne’’;
nie obchodzą go kłótnie sekt, „Jeśli dobrze -czyni, to wspólnota czynie
nia dobrze łączy go z Bogiem i wszystkimi prawdziwymi chrześcijana
mi, wtedy jest on w prawdziwym chrześcijańskim kościele powszech
nym
Ale to można mieć bez zewnętrznej, wyłącznej wspólnoty z tą
właśnie łub ową określoną sektą albo- kościołem”122.
Jednakże — a< jest to okoliczność istotna •— orientacja -antykościelna
nie prowadzi Camphuysena do hasła irenizmu, któremu ulegało mnó
stwo zbliżonych mu duchowo liberalnych teologów; wobec idei kościo
ła, powszechnego i zjednoczonego, który by obejmował tylko wspólne
wierzenia wszystkich chrześcijan, wypowiada jednoznaczny sprzeciw;
bo też projekt jest nie tylko nierealny, ale i oparty na fałszywym zało
żeniu: „zgoda powszechna” ludzi nie może być podstawą żadnego kościo
ła, skoro słowo boże- jest jedyną regułą w iary123, Camphuysen nie jest
i programowo nie pragnie być reformatorem kościołów, ponieważ samą
118 O. O., <c. 11, s, 58.
119 Tam że, s. 58—-60.
120 Pred, XI, s. 286,
141 O. O., c. 16, s. 72—74.
122 Tamże, c. 20, $, 95—96.
l-fl Tamże, c. 18, s. 83.

90

Leszek Kołakowski

Ideę kościoła odrzuca. Reprezentuje jasno świadomość nieuchronnego
antagonizmu między religijnością i wyznaniowością, między religią i ko
ściołem. Jest konsekwentnie przeciwnikiem nie tej lufo owej, poszczególnej
konfesji, *ale przeciwnikiem konfesji jako takiej.; żadnej sekcie nie wy
starcza naprawdę Pismo św., każda żąda, by .pod grozą kacerstwa uzna
no jej szczególną interpretację Pisma, jej formularze i katechizmy,
a więc jej wyłączność i monopol na prawdę. W ten sposób szatan -osiąga
swój cel124.
Z drugiej, strony, Camphuysen nie wzywa też do zniszczenia kościo
łów istniejących. Różnice ich wierzeń i dogmatów są mu obojętne; ale
też żąda tolerancji dla wszystkich, choćby najbardziej niedorzecznych
i głupich poglądów, ceremonii i urządzeń, jeśli tylko zachowuje się świę
tość życia125. „Jakiekolwiek byłyby błędy, wielkie czy małe, jesteśmy
zobowiązani utrzymywać braterstwo i wspólnotę z błądzącymi w mia
rę sił naszych, jeśli tylko fundament — Jezus Chrystus oraz tajemnica
pobożności (jak Apostoł w I Tim. 3, 16 nazywa religię chrześcijańską)
zostają zachowane”126,
W ten sposób Camphuysen określa również swój. stosunek do* re
monstrantów, których wielokrotnie ostrzega przed schodzeniem na dro
gę wszystkich sekt, to znaczy przed staczaniem się do- „papizmu”. Nie
przyjm uje zarzutu porzucenia jakiegokolwiek kościoła. „Ja nie odsze
dłem od nikogo i do nikogo* właściwie nie przystałem. Kocham z serca
tych wszystkich, którzy, jak widzę, kochają Boga. Wszystkich, których
Chrystus za swoich członków uznaje, ja też uznaję za braci. A są to ci,
którzy na drogę życia przez Chrystusa przepisaną i przebytą z serca
wkraczają”127. W liście, zawierającym- odmowę służby kościelnej u re
monstrantów, Camphuysen wyjaśnia, że nie idzie wspólną z rem onstrantami drogą; ci bowiem „chcą robić pół-Religię, pół-Politykę, ja zaś Je~
124 O. O., c. 12, s. 62—83.
125 „Daer en is geen opinie, geen ordre, .geen .kerckelijcke kostuym e, geen
cerem onie, etc. hoe slecht, o-ngetr.ijmt, ende k in d erach tig h -dats-e oo-ck soude naogen
we sen, die ick n iet va,n herte-n g aren soude w illen dulden, -wanneer maer* het
opperste oogen-m erck (de ibevorderinge van heyligheyt -d*es levens) daer door
niet v-erlo-ren, ofte in ’t mi-nste -geswa,cht, verv alsch t ende foelemm-ert soude m o
gę n w orden”. S. B., s. 616. K rytykę konfesji i form ularzy, z naciskiem n a -Pismo
jako je-dyną konfesję oraz na, szlachetne życie jako (jedyny .znak -chrześcijanina
znajdujem y również w „W aerschouw inge w oor de v erd ru k te G em eente”, którego
autorstw o je s t ni-epewne. (Theol, Werk., s. 607—614).
128 Pred. X II, s. 310.
127 S. B., s. 6-25, -por, s. 646 („Mijne m eyninge en is n ie t m y af te scheiden
v an de iRemomstir,anten, geMjtcik lick my -ooclk v-an rm-emant s i -en -sicheyde, ende
tot niem ants secte eygen tlijck -begeven w il”)-
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stem temu przeciwny i żadną miarą w tym współdziałać nie będę”128.
Remonstranci mają już własny system kościelny, własny rząd, własną
konfesję, pretendują da opanowania kraju — słowem, tworzą normalną
sektę. „Nie od dziś i nie od wczoraj — pisze o remonstrantach w innym
liście — widzę ja, jak się zakłada tu podstawy nowego papiestwa i sek
ciarstwa, tak samo jak we wszystkich wyznaniach” 129, Remonstranci
„niczego na świecie nie mają droższego ponad sektę i utrzymanie swo
jej partii, którą wybrali, a niczego bardziej nie lekceważą, jak cnoty
i prawdziwej reform y”130. Odcinają się od każdego kto wykracza- poza
5 punktów remonstrancji i ogłaszają .go za wro-ga. Powiada się, że czasy,
okoliczności szczególne tego- wymagają,, ale to- wykręty te same od wie
ków; pozostaje rzecz stała •— pragnienie władzy nad krajem. „Dlatego też
wszyscy ci, co powodują się swoim sumieniem i- wykraczają poza wy
tknięte szranki, będą zawsze uchodzić za nierozważnych, niespokojnych,
niewczesnych, nieczystych, krótkowzrocznych itd. i albo będzie się ich
wiązało, albo udaremni- się ich poczynania-”131.
Już we wrześniu. 1619 roku Camphuysen deklaruje całkowitą odmien
ność swoich poglądów na re-ligię w .stosunku do wszystkich niemal, jak
powiada, remonstrantów. Jakoż chodzi mu o świętość życia jedynie, ta
zaś polega- głównie na „absolutnym odrzuceniu (versm adinge) świata ra
zem ze wszystkim, co w nim się znajduje — państwami, urzędami, repu
tacją, honorem, obroną ojczyzny itd.” Chrześcijanin ma. znosić cierpienia
bez zemsty, nie sprzeciwiać się złu, nie szukać i nie posiadać niczego- na
ziemi. W szerzeniu religii nie wolno stosować „jakichkolwiek względów
politycznych albo światowych”, bowiem obywatelstwo nasze jest w nie
bie. On sam nie chce przyczyniać się do tryum fu jakiejkolwiek sekty
czy predykantów lub magistratów, nie chce się kłócić o świątynie i pra
wo kultu publicznego. „W najmniejszym stopniu nie chcę być związany
organizacją kościelną (kerckelijcke ordre), nowymi formularzami, związ
kami itd. Nie pragnę mieć żadnego udziału ani pomagać w utrzymywa
niu jakiejś sekty”132.
Motywy odejścia Camphuysena od Bractwa Remonstranćkiego są te
dy jasne; nie powoduje nim jakakolwiek niezgoda na ten czy ów punkt
Ich katechizmu, ale zasadniczy sprzeciw wobec formułowania katechiz
mu w ogóle; nie- odmienne propozycje co do organizacji kościoła, ale
negacja kościoła jako takiego, nie zła opinia o aktualnie działających
128 S, B ,, s. €3-6,
129 Tamże, s. 643.
130 Tamże, s. .844.
131 Tamż-e, s. 645.
132 Tamże, s. 672.
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w zrzeszeniu kapłanach,, ale negatywny stosunek do samej instytucji ka
płaństwa; nie rozbieżności co do taktyki politycznej, ale odmowa uprawia
nia polityki jakiejkolwiek. Zarówno- poglądami teologicznymi jak osobistą
postawą remonstranci. są mu z pewnością najbliżsi z wszystkich dzia
łających w Holandii ugrupowań i sam ową bliskość podkreśla133. Mimo
to nie jest ich -człowiekiem,- ponieważ programowo nie chce być związa
ny z żadną partią, choćby najlepszą, Camphuysen nie jest, w ścisłym
sensie, reformatorem religijnym, ponieważ nie chce żadnej istniejącej
organizacji naprawiać albo doskonalić; nie chce też walczyć z nimi- czyn
nie, ale uważa je za przeszkody na drodze odrodzenia duchowego i mo
ralnego ludzi; sam chce być poza kościołami i wyznaniami. Jest zwo
lennikiem tolerancji zupełnej dla wszelkich poglądów teologicznych, ale
nie chce walczyć specjalnie o prawo istnienia i kultu dla jakiejś posz
czególnej. organizacji. Skoro religia jest sprawą czysto- indywidualną,
przynależność do takiego lub innego wyznania jest najzupełniej obojęt■na, a najlepszy jest brak przynależności. Przytaczane fragmenty bez
wyznaniowej krytyki kościoła ujawniają u Camphuysena jasną świado
mość tej oto sytuacji: jakakolwiek organizacja kościelna, sko-ro istnieje,
nieuchronnie zaczyna upatrywać główny swój -cel w utrzymywaniu włas
nego odrębnego istnienia, własnej indywidualności kolektywnej i w roz
szerzeniu swojego stanu posiadania; organizacja już powstała staje się
celem dla siebie, ponieważ istnienie jej polega na< istnieniu wyodrębnio
nej grupy ludzi profesjonalnie zajętych jej utrzymaniem i żyjących z jej
egzystencji, a więc aparatu kościelnego. Dla Camphuysena sprawa ko
ścioła to sprawa władzy; instytucja kościelna samym faktem swojego- ist
nienia rodzi sytuację, w której zachodzi stosunek władzy i poddaństwa.
Otóż sama sytuacja władzy jednych ludzi nad drugimi jest zabójcza dla
życia religijnego. Camphuysen nie jest buntownikiem praktycznym ani
rewolucjonistą; nie wzywa do obalania władzy jakiejkolwiek, natomiast
potępia moralnie sam fakt jej istnienia. Jego postawa reprezentuje- świa
domość republikańskiego- drobnomieszczaństwa, które po wywalczeniu
wolności od hiszpańsko-katolickiego ucisku czuje się zagrożone powsta
waniem w państwie nowego wyobcowanego aparatu władzy, w którym
nie ma ono udziału. J-est to jednak świadomość przekonana- o- własnej
nieskuteczności praktycznej i nie szukająca z tej racji efektywnych środ
ków działania reformatorskiego, ale zaspokajająca się protestem czysto
moralnym i indywidualnym. Bezskuteczność ta u Camphuysena dochodzi
do głosu jako przeświadczenie, że w świecie ziemskim jego program jest
przeciwny naturze: instytucja papiestwa jest zgubą religii, ale zarazem
papiestwo jest produktem ludzkiej natury. Chrześcijanin nie chce mieć
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udziału w żadnej władzy, ale zarazem wie, że życie zbiorowe rodzi in
stytucję władzy w sposób nieuchronny. Chrześcijanin decyduje się tedy
aa pozycję radykalnego-, ale nie walczącego anarchizmu indywiduali
stycznego, na pozycję outsidera. Akceptuje fakt swojego nieuchronnego
nieprzystosowania do świata, w którym, żyje. „Świat, na którym żyjemy
jest światem złym i przewrotnym, ras-ą zwichniętą i zwyrodniałą”134.
Mimo to — i jest to źródło wszystkich przeciwieństw między Camphuysenem i mistykami — jest to ten właśnie świat, wobec którego i wew
nątrz którego mamy praktykować miłość czynną, zaleconą nam w kaza
niu na górze, W przeciwieństwie do najpospolitszej podstawy mistyków,
Camphuysen nie głosi ucieczki od świata; jego moralność ma ów rys he
roiczny i nawet martyrologiezny: nasze* miejsce jest w świecie, o którym
wiemy, że jest zły, naszym zadaniem je-st naprawa rzeczywistości, o któ
rej wiemy, że naprawdę naprawić się nie da; mimo to poczynania na
sze nie są daremne: naśladując Chrystusa, jesteśmy uczestnikami jego
ziemskiego krzyża, ale także* jego niebiańskiej chwały. Świat ludzki nie
może nas wynagrodzić. Światem musimy gardzić, ponieważ królestwo
niebieskie jest jedyną wartością autentyczną; ale świat ten jest przedmio
tem naszej miłości czynnej, dzięki której dostępujemy uczestnictwa
w owej wartości jedynej. Praktykować miłość wobec świata, którym się
gardzi, owo zalecenie monstrualnie heroiczne charakteryzuje swoistość
religijnej postawy Camphuysena.
Zgodnie z przedstawioną analizą, całość myśli Camphuysena daje się
skoncentrować najskuteczniej wokół tej jednej sprawy: krytyki aparatu
kościelnego. Zarówno zasady jego bezwyznaniowej religijności, jak jego
doktryna teologiczna — teoria łaski i zbawienia, jak też indywiduali
styczna i subiektywistyczna koncepcja religii,',a także moralność oparta
na zasadzie odpowiedzialności bezwarunkowej jednostki oraz praktycz
na interpretacja po-znania* religijnego — wszystkie podstawowe składniki
tej myśli dają się wyprowadzić z prób krytyki- kościoła jako systemu
władzy. Wszystkie prowadzą nieodmiennie do tych samych konsekwencji:
do postulatu zniesienia kasty kapłańskiej j.ako- zbiorowości wyróżnionej.
Źródłem teologii Camphuysena i jego nauki o religii bezwyznaniowej
jest jego- antykłerykalizm radykalny. Jego teologia jest instrumentem
jego programu religii integralnie demokratycznej-, którego utopijności
skądinąd jest świadom. Świadomość praktycznej bezskuteczności swojego
programu religijnego- może jednak rodzić po-stawę dwojaką: jedną, naj
częstszą, wyrażającą się w hasłach ucieczki od zepsutego świata, drugą,
rzadszą i heroiczną, traktującą zepsuty świat jako obiekt moralnego- obo
wiązku. Pierwsza postawa, typo-wa dla mistyków, powstaj-e częściej u lu~
134 s . B., s 623.
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dzi, którzy w swojej pozycji społecznej czują obcość całkowitą wobec
istniejących więzi społecznych, na przykład u zrujnowanych arysto
kratów lub u ludzi z lumpenprol etariatu; druga jest pospolistsza u ludzi,
którzy społecznie wyrośli ze struktury istniejącego społeczeństwa i ma
ją poczucie, źe w pewien sposób do niego należą, to znaczy, że ta- właś
nie struktura, chociaż zła, ma w sobie coś „zgodnego z naturą”. Postawa
Camphuysena jest postawą wobec świata, o którym wie on, iż jest, a przy
najmniej był jego światem, jedynym światem możliwym, naturalnym
miejscem jego narodzin; jest odwróceniem się od rzeczywistości własnej,
to znaczy naturalnej', ale takiej, która staje się wrogiem, nie przestając
jednak być własną rzeczywistością, jak matka, choćby nienawidząca sy
na, m atką być nie przestaje. Mistycy, wobec swojego świata,, są ludźmi
od początku obcymi. Ludzie typu Camphuysena są wobec niego wyobco
wani, tak jak bywa się wyobcowanym z własnej rodziny.

Wnioski nasze potwierdza stosunek Camphuysena do kwestii bezpo
średnio związanych z życiem państwowym i nierównością społeczną,
W przeciwieństwie do powszechnego stanowiska remonstrantów,
Camphuysen głosi, że chrześcijanin, który na ziemi nie ma ojczyzny, musi
powstrzymywać się bezwzględnie od sprawowania urzędów publicznych, to znaczy władzy i przemocy; mimo to Camphuysen urzędów samych nie
potępia; oznajmia, że są pożyteczne i jednocześnie nie dopuszcza, by
chrześcijanie je sprawowali. Inaczej — dobro urzędu jest dobrem, natu
ralnym, ziemskim, ale chrześcijanin nie ma żadnych na ziemi majętności,
a wszystkie jego wartości są gdzie indziej135. Ma tedy magistraty uzna
wać, a zarazem odmawiać w nich udziału. Ta sama wspomniana już
ambiwałe-ncja: trzeba żyć w świecie, który jest jedynym naszym świa
tem, ale zarazem żyć w nim tak, jakby nie miało- się udziału prawdziwe
go w jego sprawach, a tylko z zewnątrz, ofiarowywało mu swoje miło
sierdzie. Przemoc jest potępiona, bezwzględnie i chrześcijanin nie tylko
nie ma prawa sam- jej stosować, .ale nie wolno mu uciekać się w jakiej
kolwiek -sytuacji pod opiekę władzy, która przemocą się posługuje13*'.
Chrześcijanin wie, że przeciwieństwo- między nim i światem jest nieule
135 S. B., s. -647.

138 Tamże, s. -616: „Dat het een -Christen, die ’t selfs m et geoo-rloft en is g-ew-elt ofte -dwin.gende m acht t-e gebruycken, oock niet vry en staet, deselve, met
wat schijn ofte on-d-er w at p re te x t dat bet soude mogen wes-en, t-e gebruycken ofte ■
te la ten geschieden door een ander; alsoo -de gene die met een anders han d t slaet,
soo -wel slaet, end śoo qualij.ck doet, ais -de gene die met sijns selfs h an d t slaet”.
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czalne, i zgodnie ze słowami ewangelisty nie dziwi się, źe świat go nie
nawidzi137.
Konflikt między przywiązaniem do dóbr ziemskich a przywiązaniem
do dóbr wieczystych jest absolutny; między samym posiadaniem jednych
i drugich konflikt jest nie absolutny, ale bardzo trudny do- usunięcia.
Kiedy człowiek utraci wszystkie dobra ziemskie bez nadziei ich odzyska
nia —- zauważa Camphuysen •—■wtedy dopiero jest naprawdę skłonny
szukać pociechy w religii i życiu przyszłym188; innymi słowy, Camphuy
sen posiadł wiedzę o tym, że bogactwo religijne jest wyrazem nędzy rze
czywistej. Mimo to czujemy dokładnie, studiując jego pisma, że pogarda
dóbr ziemi i wezwanie do ich porzucania na rzecz oczekiwanych darów
niebiańskich nie są dda niego owym odwiecznym banalnym frazesem,
którym dygnitarze kościelni karmią ubogich. Za tym frazesem stoi życie
Camphuysena. Jego pogarda dla dóbr ziemi nie jest głosem- tych, którzy
mają te dobra w nadmiarze, ale raczej, pociechą tych, co- nie mają na
dziei na ich uzyskanie. Jakoż przeciwieństwo- bogactwa, i życia ewange
licznego jest dla niego sytuacją naturalną; nie opisuje go, co prawda,
w terminach absolutnych, zauważa tylko, źe „na ogół” trzeba być pozba
wionym dóbr ziemi, aby móc szukać życia wiecznego, że „niezmiernie
rzadko” człowiek żyjący w obfitości żywi miłość Boga, że „prawie nie
możliwe” jest, by bogacz wszedł do- królestwa niebieskiego-139, że Chry
stus nigdzie nie jest tak zapoznany jak w bogatych i kwitnących mia
stach oraz na dworach książęcych140; jeśli „my, dziećmi bożymi będąc,
jesteśmy tu traktowani jako obcy i pachołkowie”, to- z drugiej strony „bo
gacze, pyszni, rozkosznicy i możni tego- świata, co są tu niczym małe
bożki, są najszczęśliwsi z wszystkich, których się na ziemi znachodzi.
Ale cóż to szczęście zawiera oprócz trudności, oprócz strachu, trosk i fra
sunków?” Ubogi i wierny nawet na ziemi jest szczęśliwszy od możnych,
ma bowiem radość bożą141.
Nie ma też żadnych usprawiedliwień dla życia w przepychu i zbytku;
wszystkie powoływania się na ,,wymogi stanu” są -obłudnym: pretekstem
grzechu, albowiem nakazy Jezusa w równym stopniu- odnoszą się do
137 Por, Pred. V d a słów f J-oh. III, 13, s, IW: „De prin cip aelste oorsake
wa,eroin -de w ereldt de heylige m enschen haet, en is geen ande-r, -dan om dath a re oord-eelen ende .ge-voeIen va.n sa.ecken, h are occu-patien, h a re oeffeningen,
ha.re .begeerten ende hare w ercken, ’t gehe-ele- -wesen deses -wereldts, i n a l l e
z i j n e d e - e l e n , niet alleen on-gelijck, m aer oock t ’ eenem ael c o n t r a , r i e
z ijn ” (ipadikr. — L. K.).
138 S. B., ■s. -585—587.
159 Tamże, s. S04—597.
«« Pred. I, s. 104.

Pred. IV, s. 155—1-56.
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wszystkich ludzi, wszystkich na równi obowiązuje zakaz chciwości i gro
madzenia bogactw; grzech jest zawsze taki sam bez względu na osobę, to
samo przestępstwo — zabójstwo- czy cudzołóstwo -— obciąża tak samo kró
la i żebraka; Bóg ma jedną miarę dla wszystkich łudzi i nie będzie ni
kogo pytał na sądzie, czy był szlachcicem, chłopem czy urzędnikiem, ale
tylko —• czy był chrześcijaninem prawdziwym; stan chrześcijański jest
jedynym stanem, który ma kiero-wać naszymi -działaniami, przynależność
do jakiegokolwiek innego- stanu nie ma znaczenia142.
Ostatecznie, stanowisko Camphuysena wobec sprawy posiadania- bo
gactw i dóbr ziemi (do których zalicza się także urzędy, godności itd.)
określa się przez to samo podwójne kryterium, które działa w całej jego
doktrynie; dla moralności isto-tny jest świat wewnętrzny, ale wartości
wewnętrzne muszą się ujawniać w sposób sprawdzalny na zewnątrz; za
dowalanie się — jak to często- sugero-wali mistycy — czysto- subiektyw
nym usposobieniem serca („wolno mieć bogactwa, byleby w duchu nie
przywiązywać się do nich”) wydaje mu się wątpliwe; ale podobnie być
ubogim po- prostu nie wystarcza, skoro ubogim się jest najczęściej nieza
leżnie od własnej woli, a -chętnie chciałoby się wejść do- świata bogaczy;
hasło „błogosławieni ubodzy” w sensie dosłownym oraz hasło „błogosła
wieni ubodzy duchem” dopiero w połączeniu ukazują tedy drogę właści
wą; trzeba być ubogim z a r a z e m wewnętrznie i-zewnętrznie, a więc nie
posiadać dóbr ziemi i z a r a z e m nie pragnąć ich po-siadania ani do
nich nie -dążyć; obie kondycje— ubóstwo faktyczne i ubóstwo duchowe —
są więc dopiero łącznie wystarczającą -cechą dzieci bożych143.
Potępienie bogactwa i przepychu ziemskiego zdradza, w myśli
Camphuysena, tę samą atmosferę, którą spotykamy we wszystkich nierewolucyjnych ludowych nurtach chrześcijaństwa, powołujących się na
ewangeliczną tradycję przeciwko istniejącym kościołom oraz ich możnym
opiekunom i klientom. Dzieci, boże wywodzą się z ubogich na ziemi, ubo
gich w sensie dosłownym, bez wykrętów i dwuznaczności; na ziemi nie
Pred, IX, s, 254—256.
143 „Ko-nden w y .geloo-y-en ’t gene d a t de He-er-e seydt, saligh zijn d-e Armen, ende
dat niet a Ile en, maer gelijck ’er Mat-theus by~voeght, saligh zijn -d-e armen van
geest, -da,t is (nas ons gevoelen> die niet alleen arm zijn van <buyten, ende niet
en hebben, maer oock inwendigh arna -zijn in łmren geest, -ende niet en begeeren,
alles -geh-eeiick en va.n herten versm adende. .(Want menigh is a.rm, maer soude
den rijckdom ,wel begeeren indien hyse krijgen konde, de selve al vest besittende
met d-en geest, ende d a t en zijn -die E uangełische armen niet,,, M aer die is r-echt
arm na.e het E uangelium -ende v an de salige armen, die met alleen het tijdelijcke
e r ontbeert, maer i-n geest ende gemoet soo w el arm is ais in sijn licha,em, ende
t>ot iheit aerd-tsche in sijm h-erte gambach igeen ibegeert-e en heedt, ende niet wa-erdlgh
en aeht -om te .soecken” (S. B., s. 598).
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odmieni się ich- los, ale też odmienić go nie- pragną; pozostaną ubodzy,
bo takich właśnie Chrystus miłuje. Religia .Camphuysena j-est religią
biednych, którzy nie mają nadziei na zmianę swojego losu i przystoso
wują się raczej, do jego znoszenia, a szukają rekompensaty poza ziem
ską nędzą; chcą jej szukać wszakże na własny rachunek, bez opieki du
chownych i katechizmów, bez kościoła i obrzędów.
Z punktu widzenia doktrynalnego Camphuysen niewątpliwie najbliż
szy jest socynianom, a ściśle ■
— samemu Faustowi Socynowi. Zarówno
chrystologia unitariańska, j.-ak praktyczna interpretacja religii, jak teoria
łaski, odkupienia, zbawienia i kar wiecznych ujawniają tę wspólnotę.
Zważywszy nadto, że pisma Fausta Socyna oraz teologów socyniańskich
były mu w części przynajmniej znane, wydawałoby się, że traktowanie
Camphuysena jako socynianina właśnie może być całkiem uzasadnione.
W rzeczywistości jednak rzecz nie jest tak prosta. Faust Socyn,
w przeciwieństwie- do Camphuysena, był politykiem i polemistą, przy tym
nie tylko z temperamentu, ale również z doktryny. Był — trudno- chyba
w to wątpić — reformatorem i organizatorem- no-wego wyznania, budow
niczym sekty. Dlatego, mimo istotnych zbieżności teologicznych, poglądy
Camphuysena na zasadnicze kwestie praktycznego- życia, religijnego- i spo
łecznego były -całkiem odmienne. Dotyczy to zarówno sprawy urzędu, ja-k
sprawy konfesji, organizacji religijnej i kleru. Program Socyna był w dal
szym ciągu programem radykalnej reformy kościołów, zakładał wiarę
w możliwość naprawy świata, a więc w odwracalność jego- zepsucia; pro
gram Camphuysena zawierał rezygnację z reformy jako swą osobliwość
wyróżniającą; jego ujęcie religii. jest kontynuacją tradycji erazmiańskiej
wzbogaconej o całą sumę zniechęcenia społecznego, powstałego z nieuda
nych- prób reformy podejmowanych i degenerujących się stale w ten sam
sposób w ciągu całego s-tulecia. Myśl Camphuysena jest więc myślą
Erazma po wieku rozczarowań. Jest anarchistycznym wykroczeniem poza
program reformistyczny, ale jest to- anarchizm bez praktycznego pro
gram u144, świadomy swojej nieskuteczności- społecznej i z tej racji sku
piający ogół wartości, jakie są w świecie możliwe, w świadomości każde
m -Stanowisko Camphuysena wobec w szelkiej w alki czynnej dobrz-e charakte
ryzuje fragm ent jego w iersza (cyt. w g H istorie der Rijnsburgsche Vergadering,
177.5, s. 61—62).
G-’ o n tre d t u , die u re d e n w ilt
D oor h a n d g e w e id t o f s trijd e n ,
De b este re d d in g vxndt m ’in s tilt
E n o n v e rd ro te n lijd e n ,

G een R o o m sch e B ru tu s , m a e r G ods Z oon
I s ’t v o o rb e e ld t v a n G ods k in d ’ re n .
K ru is lljd e n b re n g t ons to t de k ro o n ,
K ruisdoen z a l ze ons v e r h in d ’ re n .

(O ty, k tóry chcesz się ocalić przez -walkę i przemoc fizyczną: najlepsze o-caleni-e
znajdziesz w cierpieniu m ilczącym i .nieodwzajemnionym. .Nie B ru tu s rzym ski, ale
Syn Boży jest w zorem dzieci 'bożych. Znoszenie k rzy ża w iedzie nas do chwały,
zadawanie krzyża — -przeszkodzi nam w jej -zdobyciu).
7 A rc h iw u m h is to rii filo zo fii

i

m y śli społ.
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go ludzkiego indywiduum z osobna. « to zarazem deklaracja niewiary
w możliwość naprawy ś w ia ta i rodzaj plebejskiego elitaryzm u, gdzie za
kłada się z góry, że wartości chrześcijańskie, choć każdemu dostępne,
tylko w nielicznych znajd, re aliza cje faktyczną. Zasada religijności antykonfesjonalnej nie znalazła bodaj
P ™ d t e m sposobu artykulacji
równie konsekwentnego w dziejach ideologii chrześcijańskich. Konse
kwencja ta pozwoliła również na sformułowanie pewnych idei, które nie
zależnie od teologicznego tw o rzyw a « « Camphuysena i niezależnie od
je g o społecznej inspiracji
s i « F « ^ w c z o wartościowe; jest to nade
wszystko próba interpretacji poznania jako pewnego rodzaju zachowania
praktycznego oraz próba obrony bezwarunkowego charakteru odpowie
dzialności indywidualnej, intelektualne] i moralnej, połączona z potrak
towaniem rzeczywistości nie jako m o żliw e g o źródła satysfakcji, ale jako
sumy oporów, które napotyka m o ralny wysiłek jednostki. Jest to wizja
świata jako ludzkiego o b ie k tu m oralnego, a więc wizja dramatyczna:
obraz stoickiego dialogu m ie d zv jednostką wolną absolutnie a całą resztą
świata, który nie może być innv, niż jest. który jest jej nieprzyjazny, a mi
mo to pozostaje wiecznym p r z e d m i o t ® je} obowiązku. O tyle można po
wiedzieć, że Camphuysen ja k o k o n ty n u a t o r renesansowego humanizmu
holenderskiego jest również k o n t y n u a t o r e m jego wątków stoickich, które
aż do końca złotego wieku Niderlandów nie przestały odgrywać roli
aktywnego inspiratora całej o ś « ' i « ° n e j myśli filozoficznej i religijnej.
o k a z a ły

L eszek K o ła ko w ski
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rin te rp re ta tio n ,genetique des structures de la pensee a ttire F attention su rto u t
sur les conflicts d u pouvoir comme relativ em en t autonom es par raipports aux
contflicts des elasses p ro p rem en t dits, L a pensee de Camphuysen c’est la pensee
d’Era.sm-e apres un siecle des deception-s sur les r-esultats de la, reform e.
Aussi toien son in d m d u a lism e relig ieu x anti-m ystique <le caractere p urem ent
interieur de toutes les va!eurs religieuses — a,u contraire de la theorie catholique
du role des oeuvres) que 1’in terp re tatio n p ra tią u e de la .foi (la pra,xis morale en.
tant q u ’identique a la foi — contrę la version populaire de 1’esehatologie p ro te stante) et la ■critiąu-e de la theologie specula,tive se tro u v en t subordonnees a la
mem e tache: dem ontrer que la -caste sacerdotale n’est pas seulem ent superflue mais
nuisible a la religion. La theorie pelagianisante de la, grace, negation de la
grace irresistible, croyance dans la possibilite d ’une perfection morale com plete
que -chaque homm e a p art p e u t acquerir par son p ro pre effort, la -croyance dans
la re-spon-salbilite morale totale de F in d m d u tpour ses aet-es, rem plissent des
fonctions pareilles, L ’interiorisa.tion des valeurs religieuses a n ean tit la validite
des saerements <et des tous les actes du culte, -ee qui fait que le role principale
des p retres — acom plissem ent des actions liturgiques — devient inutile. L’id en tification -de la foi a la p ra tiq u e morale fait d isp araitre la notion meme de
l'orthodoxie, en p riv a n t d-e v aleu r la seeon-de tache de la, caste sacerdotale:
veiller a la purete de la fo i -chez les fideles.
La crłtique de la theologie speculative abolit la difference en tre les pretres
et les fideles co-nsistant dans la possesion par 1-e clerge -(de faęon professionelle
et monopole)- de la. connaissance verita.ble des secrets divins. La negation de la
grS-ce irresistib le et la foi dans la possibiłite de re m p lir p a rfa ite m en t les preceptes
de «Dieu servent a j-ustifier ces prindpes, En re su ltat, on a boutit a 1’idee d’un
antagonism e incurafole entre la religion et 1’eglise, donc, a u program m e de la
religion qui renonoe a la reforme des eglises et a des mot-s d ’ordre ireniques: ńi
la reforme des eglises ni leur unification ne sont capa,bies de raccom m onder
quoi que -ce soit, puisque 1’institu tio n de 1'eglise en tant que telle est incom patibl-e avec la religion au th en tiąu e. D ’oCi la demission de C am phuysen de 1’association remansifcrantte. iProch-e .theologią-uenienst de Socine, Campłuiys-en, se disfcimgue
de lui par son p rotestatio n contrę tout trava.il organisatrice des sectes et a,ussi
p ar son orientation plebeenne qui donnę 1’in terp re tatio n litterale des Evangtt.es —
av-ec la condam nation sans reserve de la, richesse, de rOffice publique et des
guerre-s.

