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1. KOLEGIANCI HOLENDERSCY I PROBLEM TOLERANCJI1

„Biada wam, którzy dla próżnej chwały i żeby uczaność swoją poka
zać, albo z ciekawości wielkiej rozniecacie bezustannie spory, dysputy 
i rozłamy... Biada wam, którym  o to jedynie chodzi, aby wśród ludzi 
uchodzić za Bogów, którzy gardzicie swoimi braćmi, uciskacie ich i wła
dzę sprawujecie nad ich sumieniem, a w ten sposób umacniacie kró
lestwo szatana... A mówią to nie tylko do papieży rzymskich, kardy
nałów i im  podobnych, ale do tych, co do których żywię nadzieję, że

1 Z historii pow stania ruchu kolegianckiego w  1619 r. zdał spraw ę po raz p ierw 
szy predykant rem onstrancki, naoczny św iadek form ow ania się grupy — Paschier- 
de Fijne; jego pam flet ogłoszony został dopiero w  1671 r. anonimowo, przez jego  
syna Piotra, autora anonim ow ej przedm owy (Kort , Waerachtigh en getrouw verhael  
van het eerste Begin en O pkom en van de N ieuwe Seckte  der Propheten ofte  R yn s-  
burgers... W aer-stadt 1671). Oba anonim y rozszyfrow ał działacz kolegiów  rotter- 
dam skich Joachim  Oudaen, który w  następnym  roku w ydał anonim owo pism o pole
m iczne pt. Aanm erkingen over  het Verhaal van  het eerste  Begin en  Opkom en der  
Rynsburgers,  Rotterdam  1672. Ten z k o le i anonim  rozszyfrow ał współwyznawca  
Oudaena, Joan H artigveldt, rów nież rotterdam ski kolegiant, w  anonim owym  dodatku 
do poprzedniego pism a pt. Byvoeghsel  by  de A anm erkingen over  het Verhaal van  
het eerste Begin en O pkom en der  R ynsburgers  (O autorstw ie H artigveldta w iem y na 
podstaw ie Sandiusa, Bibliot.  anti trinit. ,  s. 161). Dopiero po stu latach w yszła pełna 
historia w ygasającego już w ów czas ruchu, sporządzona przez jednego z wyznaw ców , 
Eliasa van  Nim w egen i ogłoszona anonim owo pt. Historie  der  Rijnsgurgsche Verga-  
dering,  Rotterdam, 1775. W cześniej jeszcze liczne w iadom ości o kolegiantach i m en- 
nonitach zebrał i ogłosił n iem ieck i autor podróżujący po Niderlandach, Sim eon  
Friedrich Rues: Aufrichtige Nachrichten von  den gegenwartigen Zustande der  Men-  
noniten oder Taufgesinnten w ie  auch der  Kollegianten oder Reinsburgers...  Jena 
1743. Różne w iadom ości zaw iera także anonim ow y druk pt. De Oorspronk, natuur,  
handew yze ,  en Oogmerk, D er Zoogenaamde Rynsburgsche Vergadering... A m ster
dam 1736. Resztę źródłow ych m ateriałów  stanow i niezm iernie obfita produkacja 
piśm iennicza, głównie polem iczna, kolegianckich działaczy. Skrupulatna i obszerna 
m onografia poświęcona dziejom  tego ruchu jest dziełem  J, C. van Slee: De Rijns-  
burger Collegianten,  H aarlem  1895; do tej pory m ożna uw ażać tę rozprawę za funda
m entalną dla rozważanego przedmiotu. Przyczynki do dziejów  kolegiantów  zawierają  
nadto liczne prace pośw ięcone filozofii i biografii Spinozy, a to z uw agi na związki 
tego filozofa z ruchem  rynsburskim  (W. M eyer, S. von Dunin-Borkow ski, C. Geta- 
hardt, K. O. M einsma, M. Frances).
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jeszcze uszy m ają do słuchania... Nie w Rzymie po raz pierwszy naro
dziło się papiestwo, ale wywodzi się od naszych prarodziców. Nie ma 
wśród nas ani jednego, k tóry  by w piersi własnej nie dźwigał swojego 
papiestwa, ono zaś przy pierwszej okazji ujaw nia się, skoro się z n a j
wyższą roztropnością siebie samego nie bada i zgoła gwałtu sobie nie 
zadaje”.

W  monum entalnej Bezstronnej historii kościołów i kacerzy  cytuje 
Gottfried Arnold to ostrzeżenie pochodzące z Postępów diabelskich 
(Stratagemata satanae) Jakuba Acontiusa wydanych w  1565 r. w  Bazy
le i2. K ilka la t wcześniej ukazało się dzieło Sebastiana Castelłiona De 
haereticis an sint perseąuendi, a po następnym  .'ćwierćwieczu — Epitome 
processus de occidendis haeretis Dircka Coornherta. Te właśnie trzy 
nazwiska — Castellio, Acontius, Coornhert_r— wymienia działacz kole- 
giancki i poeta Joachim  Oudaen, mówiąc o źródłach, z których czerpali 
natchnienie inicjatorzy pierwszego sławnego „kolegium” w Holandii3. 
Zestaw ów jest nader hdmogeriićzny i charakteryzuje ideę bezwyzna- 

.niowego chrześcijaństwa, które Uświadamia sobie zasadniczą identycz
ność kościoła rzymskiego i wielkich kościołów reformowanych. Założenia 
wspólne wszystkich tych pisarzy są proste: sekciarstwo i. spory dogma
tyczne są nieszczęściem chrześcijaństwa, a szatan patronuje mnożącym 
się konfesjom, z których każda rości sobie prawo do nieomylnej w ykła
dni Pism a i każda pragnie przemocą zmuszać cały św iat do swoich 
obrzędów i wierzeń. Wszelkie spory i interpretacje pisma są jałową 
spekulacją, wystarczy praktykować miłość ewanegliczną i wierzyć soł- 
wom Chrystusa tak, jak zostały wypowiedziane, nie szukając w nich 
treści, k tóre wym agają dodatkowych komentarzy. Wolno zresztą każde
m u wierzyć w to lub owo, ale powinien traktow ać swoją wiarę jako 
pryw atny sąd, nie wolno natom iast nikomu — jednostce czy kościołowi — 
piętnować drugich jako heretyków albo prześladować ich, czy po tyrań- 
sku zmuszać do wyznawania własnej konfesji (Jedyna definicja heretyka, 
powiadał Castellio, może być taka: Jiere tyk  to  ten, co myśli inaczej niż ja). 
Każdy ma równe prawo głosu na zgromadzeniach religijnych (Acontius 
powołuje się na tekst I Cor. XIV, k tóry  stanowić miał następnie funda
m entalne oparcie ruchu kolegiantów i niezliczoną ilość razy cytowany 
bywał i komentowany w walce przeciw instytucjom  kapłaństwa), a żadne 
synody czy sobory nie mogą podejmować wiążących dogmatycznych 
uchwał; nie ma na ziemi sędziów w sprawach wiary. Wiara nie sprze
ciwia się rozumowi, bo wszystko, co do zbawienia potrzebne, wyrażone 
jest w  Piśmie jasno i wątpliwości nie budzi. Żadne znaki, symbole, czy

2 Por. Gottfr ied  Arnolds K irchen  und K etzer -H is tor ie ,  Y ierter Teil, Franckfurt
a . M., 1700, s. 9—10.

3 Aanm erkingen over  het Verhaal..., s. 19,
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obrzędy nie m ają same przez się siły zbawicielskiej, podobnie przynależ
ność do jakiegokolwiek zgromadzenia wyznaniowego; kult wewnętrzny 
jedynie i w iara żywa — nie zaś fides ex auditu — prowadzi człowieka, 
w jego własnym wysiłku i przy boskiej pomocy, ku odrodzeniu. Predesty- 
nacja, zarówno w luterańskiej, jak tym  bardziej w kalwińskiej wersji, 
jest stanowczym zaprzeczeniem wolności chrześcijańskiej i rodzi szkodli
wą religijność, opartą na beztroskim pozbywaniu się wszelkiej moralnej 
odpowiedzialności.

K rytyka zasady predestynacji — wykraczająca zresztą jako określone 
stanowisko dogmatyczne poza hasła czystego „biblizmu” — była w  na
turalny sposób skojarzona z negacją wartości zbawicielskich gminy; łatwo 
zrozumieć, że model chrześcijaństwa, które pozostaje zawsze, by tak 
rzec, rzeczywistością jnonadyczną i nie sum uje się w  żadne całości w ie- 
lopodmiotowe, szczególnie źle znosi aliaż z teologią podwójnej predesty
nacji. (Doktryna Schwenckfelda z tego punktu  widzenia należy do pro
duktów wyjątkowych). W potocznym życiu religijnym  wiara w podwójną 
predestynację, jeśli nie ma być źródłem desperacji, wymaga wskazówek, 
które pozwolą wiernem u liczyć na to, że należy do grona bożych w y
brańców; wskazówką taką może być przynależność do „jedynie praw 
dziwej” gminy. W soteriologii, w której gmina wszelka i konfesja należą 
w najlepszym  wypadku do kategorii „adiaphora”, nadzieja zbawienia 
przenosi się, mocą pewnego autom atyzm u (nie logicznego, rzecz jasna, 
ale psychologicznego), na  te obszary, które podlegają zasadzie jedno
stkowej odpowiedzialności. Zbawienie, osiągalne tylko pojedynczo, doma
ga się również gwarancji, które pojedynczo dają się uzyskać, tj. uza
leżnione zostaje od jednostkowych wysiłków m oralnych jako niezbędnego 
warunku. Stąd też , teologia predestynacji rozwija się z reguły w  religiach
o znacznym stopniu instytucjonalizacji.

Nie ma wszakże zależności odwrotnej, tj. proces instytucjonalizacji 
nie musi się bynajm niej wiązać z afirm acją predestynacjonistycznej teo
logii, choć zawsze tworzy religijność, gdzie udział odpowiedzialności je 
dnostkowej w  sprawach zbawienia maleje.

Jakoż idea „wolnych kolegiów” nie powstała bynajm niej w toku spo
rów teologicznych i nie była żadną próbą nowej doktryny w sprawie 
łaski czy wolnej woli. Bracia van der Kodde, którzy w 1619 r. we jwsi 
Warmond, po usunięciu z kościelnych stanowisk predykantów  o remon- 
strackich poglądach, zaczęli organizować pryw atne zgromadzenia reli
gijne, nie mieli zapewne zrazu innych zamiarów niż ten jeden: utrzymać 
życie religijne, wolne od przym usu dortrechckich dekretów  —- bez ka
płana, skoro kapłanów usunięto. Jeśli czytali Ącontiusa, Castelliona i Co- 
ornherta i przesiąkli ich ideami, to nie wyróżniali się pod tym  względem 
w całości liberalnego skrzydła holenderskiej reformacji; w sprawach pre-
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destynacji, tolerancji religijnej d niewiążącego charakteru wszelkich kon
fesji ówcześni przywódcy rem onstrantów  byli uczniami tych samych 
pisarzy i uczestnikami tej samej tradycji. Idea odróżniająca swoiście 
nowy ruch od wszelkich istniejących form życia religijnego, pojawiła 
się jako akt praktyczny: kiedy remonstranci, wyrugowani z oficjalnego 
życia kościelnego, zaczęli pod kierownictwem szefów-emigrantów tworzyć 
w Niderlandach własną, organizację konspiracyjną, i kiedy jeden z w y
gnanych predykantów, Henrick van Holtken wróoił potajem nie do W ar- 
mond, aby objąć kierownictwo opuszczonej gminy, uczestnicy pryw atnych 
zebrań religijnych uświadomili sobie, że ich dotychczasowa praktyka 
narzucona jako konieczność może właściwie być uznana za trw ały  i lep
szy sposób życia religijnego. Innym i słowy, zgromadzenia religijne bez 
kapłana, oparte n a  zasadzie równego praw a głosu dla wszystkich uczest
ników, okazały się sytuacją przypadkową, która nasunęła nowy pomysł 
i uznana została za zasadę trwałą; ku  zgorszeniu predykanta, k tóry  z na
rażeniem  życia chciał zgromadzić swoich wiernych, wierni ustami Gijs- 
berta van der Kodde oświadczyli mu, że nie potrzebują go zgoła i radzili, 
„aby poszedł nauczyć się jakiegoś przyzwoitego zawodu”4. K iedy przybył 
następny kapłan, część gminy, której bracia van der Kodde przewodzili, 
postawiła sprawę zasadniczo: nie będą uczestniczyli w zgromadzeniach 
religijnych, gdzie prawo głosu zastrzeżone jest dla jednego człowieka. 
To samo spotkało następnego przybysza, późniejszego historiografa i k ry 
tyka kolegiantów — Paschiera de Fijne; ten był gotów do kompromisu 
i zgodził się, jak pisze, na to, aby po swoim kazaniu wysłuchiwać uwag 
zgromadzonych. Koncesja ta nie odniosła wszakże skutku, ponieważ wszel
kie wyróżnione stanowisko predykanta w  gminie uznali reform atorzy za 
niechrześcijańskie. Pozostali tedy przy swoim i gromadzili się na odręb
nych zebraniach, gdzie czytano fragm enty z Nowego Testamentu, odma
wiano modlitwę, a następnie wysłuchiwano przemówień wszystkich 
uczestników, którzy chcieli coś z własnego natchnienia ku zbudowaniu 
innych powiedzieć. Były to, jak notuje Paschier de Fijne, mowy nie
skończenie długie i bezładne, a pow tarzały się w nich pomstowania na 
kapłanów, których zwano nierobami, co chcieliby kosztem gminy pro
wadzić próżniaczy żywot i przeciw którym  .chętnie cytowano klasyczną 
sentencję z listu do Tessaloniczan: kto nie pracuje, ten nie je*.

W ten sposób utrw alił się rodzaj religijnych zgromadzeń, których 
jakość konstytutyw na pierwotnie polegała na bezwzględnej wolności sło
wa w m ateriach religijnych — przy założeniu wspólnej w iary w Nowy 
Testament. Przeniesione niebawem do Rijnsburga, który od tej pory 
uchodzić zaczął za ojczyznę ruchu i nadał mu obiegowe imię, zebrania

4 Paschier de Fijne, jw., s. 15.
5 Tamże, s. 21.
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„wolnych proroków” znalazły naśladowców w  innych miastach nider
landzkich prowincji — najwcześniej w  Lejdzie i w Rotterdamie; prze
rodziły się też w rozległy ruch, który przez niem al dwa stulecia utrzymał 
się przy życiu i — nie ilością zapewne, ale jakością uczestników i sta
nowczością, z jaką własną rację utwierdzał — dawał bez przerwy znać
o swoim istnieniu i potężnie oddziałał na całość religijnego życia.

Van Slee, historiograf ruchu rynsburskiego, przeciwstawia się sie
demnastowiecznej opinii, wedle której antyklerykallizm był centralną 
więzią ruchu, a likwidacja kapłanów — jego celem głównym, albowiem, 
jak powiada, punkt_wyjścia i fundam ent ruchu stanowiła idea_JWolności 
słowa, która antyklerykalizm  zakładała jako środek6. Dyskusja ta  wydaje 
się czysto słowna, albowiem w świadomości kolegiantów idea życia reli
gijnego bez żadnych autorytetów  instytucjonalnych oraz idea chrześci
jaństwa opartego na zasadzie wolności słowa miały dokładnie ten sam 
sens; wyrażały identyczną tendencję, sformułowaną raz w 'negatywnej, 
raz w pozytywnej postaci. Co więcej, słowa „wolność” i „równość” 
w odniesieniu do życia chrześcijańskiego o.znaczały również to samo: 
nieobecność wszelkiego przymusu, wyrażającego się w istnieniu kategorii 
ludzi, którzy mieliby większe od innych uprawnienia do zabierania głosu 
na zgromadzeniach, odprawiania obrzędów lub rozstrzygania sporów re
ligijnych.

Wolno zaryzykować powiedzenie, że holenderskie życie publiczne 
w XVII w. wyróżnia się niezmiernym uczuleniem na sprawę tolerancji 
religijnej, rozumianej jako dobrowolna zgoda na istnienie i krzewienie 
opinii, których się samemu nie podziela, i że świadomość kolegiantów 
stanowi tej wrażliwości najidalej posuniętą manifestację. Można oczy
wiście powiedzieć, że rewindykacje tolerancji zgłaszane’przez ruchy prze
śladowane lub znajdujące się w mniejszości nie stanowią bynajmniej 
dostatecznego powodu, by przypisywać im  autentyczne postawy tole
rancyjne, skoro, jak uczą przykłady, głosiciele tolerancyjnych roszczeń 
jeśli stają się dysponentami środków represji, zapominają natychm iast
o swoich hasłach i opowiadają się tylko za tolerancją dla „praw dy” lub 
„prawdziwego chrześcijaństwa”, które w ich organizacji znalazło w y
łączną siedzibę; można również przypuścić, że stopień tolerancji efek
tywnie praktykow anej przez dysponentów narzędzi represyjnych jest po 
prostu wyrazem stosunku sił, k tóry  nie pozwala rozprawić się z oponen
tami, a w skład którego wchodzi także intensywność opinii publicznej 
popierającej politykę tolerancyjną; można także sądzić, że z dobro
dziejstw wymuszonej tolerancji (o ile wyrażenie to nie zawiera sprzecz
ności wewnętrznej) w stosunku do grup silniejszych korzystają również

6 Van Slee, jw., s. 56—62.
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czasem grupy słabe, same w sobie n ietrudne do likwidacji, ale chronione 
już to generalizacją polityki tolerancyjnej wobec grup silniejszych, już 
to obawą tych grup przed możliwą generalizacją polityki represyjnej. 
Łatwych ilustracji na rzecz takiego ■ rozumienia tolerancji religijnej do
starczają co niemiara wszelkie epoki, jednakże same przykłady nie roz
strzygają ogólnego pytania, w którym  chodzi o możliwość i sensowność 
odróżniania tolerancji „autentycznej" od „koniunkturalnej”.

Odróżnienie to — zanotujm y od razu tryw ialną regułą — nie może 
opierać się na odróżnieniu zachowania i intencji, zważywszy, że intencje 
znane są nam  wyłącznie przez sposób ich wyrazu. W skład „behawio
ra ln e j” strony postaw tolerancyjnych wchodzi wszakże zarówno polityka 
praktyczna, jak słowne formułowanie zasad ideologicznych. U grupow an i^  
dyskrym inowane lub mniejszościowe, które domaga się tolerancji dla 
siebie jako „prawdziwego” kościoła, w ogóle nie domaga się tolerancji 
i nie m am y żadnych powodów, aby mu stanowisko tolerancyjne przy
pisywać. Jeśli to samo ugrupowanie domaga się explicite tolerancji dla 
wszystkich opinii lub przynajm niej dlia wielu różnych opinii w granicach 
określonych (np. dla wszystkich chrześcijan, ale nie dla ateistów), histo
ryk  staw ia czasem pytanie, czy rew indykacje jego były „autentyczne”, 
tj,_dyktowane istotnym  zamiłowaniem do porządków tolerancyjnych, czy 
,,koniunkturalne”, a więc tylko wynikłe z potrzeby posiadania ideolo
gicznych pretekstów  dla popraw y własnej sytuacji. Jednakże racje, dc 
których odwołujem y się przy  takich pytaniach, sięgają notorycznie dc 
dowodów ex post, ex antę, ex u ltra  lub ex principio, tj. sprowadzają 
się do wykazania, że ta sama grupa w innym  czasie (wcześniej czy póź
niej), albo w innym miejscu, kiedy znajdowała się w sytuacji uprzyw ile
jowanej, nie zdradzała żadnych upodobań do polityki tolerancyjnej, bądź 
praktykow ała ją tylko z przymusu, lub też, że jej rew indykacje ówczesne 
są niezgodne z jej znanymi skądinąd założeniami ideowymi. Nietrudno 
wszakże spostrzec ułomność pierwszych trzech argumentów; z tego, że 
ta sama zbiorowość religijna odmawia tolerancji w sytuacjach, kiedy 
samo o tolerancji decyduje, nie wynika, że jej rewindykacje ogólne 
w sytuacjach dla niej niekorzystnych są „nieautentyczne”, chyba że 
mówiąc o autentyczności nie m am y nic innego na myśli, jak ten właśnie 
fakt: różnicę haseł dotyczących tolerancji zależnie od efektywnie zna
nych nam  sytuacji historycznych danej zbiorowości. W tedy jednak od
różnienie „autentycznej” i „koniunkturalnej” zasady tolerancji staje się 
zbędne i mylące, ponieważ sugeruje, że owe argum enty ex post, ex ante 
i ex u ltra  nie są po prostu stwierdzeniem  historycznego faktu, który 
opisuję, ale racjam i na rzecz innej jakiejś tezy, której 'nie ma; ponadto 
odróżnienie to jest wówczas niestosowalne do ugrupowań religijnych, 
które nigdy w historii nie były w sytuacji na tyle uprzywilejowanej,



Antykonfesjomialny nurt m ennonicki 11

by mogły innym  narzucać środki represyjne, wówczas bowiem funda- 
mentum  dm sionis, jakim  jest fakt historyczny korzystania z władzy, 
nie istnieje. Z kolei argum ent ex principia nie może być stosowany bez 
zastrzeżeń, albowiem samo powiedzenie, że zasada tolerancji jest sprze
czna z jakimiś założeniami ideowymi grupy religijnej i wobec tego „nie
praw dziw a”, nie wystarcza, zważywszy, iż koherencja logiczna w ogóle 
nie zdarza się często w  doktrynach teologicznych, nie bywa celem upor
czywych dążeń ideologów ani też jej brak nie może uchodzić za słabość 
doktryny lub za zjawisko wyjątkowe. Odczuwamy mimo to potrzebę 
kryterium , które pozwoliłoby odróżnić n p ., domaganie się przez kalwi- 
nistów w k ra ju  katolickim praw  dla dysydentów w  ogóle oraz doma
ganie się tolerancji przez liberalne skrzydło anabaptystów, przy czym 
kryterium , które byłoby niezależne od skądinąd posiadanych wiadomości 
na tem at prześladowania mniejszości w krajach kalwińskiego panowania.

Można oczywiście również w  ugrupowaniach mniejszościowych albo 
prześladowanych śledzić nie tylko hasło, ale praktykę tolerancyjną czy 
nietolerancyjną, pomimo że nie będzie ona z n a tu ry  rzeczy polegać na 
stosowaniu represji fizycznych wobec innych ugrupowań. Nietolerancja, 
jak wiemy, bywa praktykow ana w zgromadzeniach i sektach, które same 
wystawione są na prześladowania i akty przemocy. Wystarczy wziąć 
pod uwagę takie zjawiska jak stosowanie ekskomuniki wobec własnych 
wyznawców, stopień moralnej presji wywieranej w celu utrzym ania 
ortodoksji, endogamię konfesjonalną, zakazy obcowania z członkami in 
nych zbiorowości religijnych i w  ogólności obecność lub nieobecność, 
a także stopień natężenia wszelkich zinstytucjonalizowanych środków 
i z o 1 a c j i grupy wobec pozostałego świata. Również więc w stosunku 
do grup mniejszościowych lub dyskryminowanych można stawiać sen
sownie pytanie o to, czy są one czy nie są tolerancyjne praktycznie, 
a więc, czy ich ewentualne rewindykacje wobec grup panujących są 
zgodne albo niezgodne z ich zachowaniem. Łatwo przy tym  zauważyć, że 
stopień nietolerancji praktykow anej w stosunku do własnych członków 
i w stosunku do innych odpowiada stopniowi nacisku, z jakim  dana grupa 
ogłasza swoje ekskluzywne prawo do bycia „prawdziwym kościołem 
chrześcijańskim” i że obecność lub nieobecność tych roszczeń i d e o l o 
g i c z n y c h  (ewentualnie ich intensywność )jest skorelowana z fakty
cznymi z a c h o w a n i a m i  w zakresie polityki tolerancyjnej. Kore
lacja ta nie jest na pewno doskonała, skoro jedno ze zjawisk należy 
do zakresu doktrynalnego, drugie zaś — do dziedziny polityki praktycz- 
nej; jakoż wiadomo, że gmina utrzym ująca nieziennie przekonanie
o własnej wyłączności charyzmatycznej i jedynie sobie przypisująca 
prawomocne miano prawdziwego kościoła bożego, może mimo to zmieniać 
znacznie w oklejnych fazach swego istnienia stopień tolerancji lub nie
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tolerancji wobec swoich i obcych praktykow anej; również wewnątrz 
ugrupowań najbardziej stanowczych w  swoich pretensjach do wyłącz
ności spotykamy nierzadko nurty , które zachowując więź z całością 
zrzeszenia i nie atakując jego dogmatycznych założeń, domagają się mimo 
to tolerancyjnej postawy wrobec niewiernych. Jakkolwiek tedy wydaje 
się, iż stanowcza odmowa tolerancji jest konsekwencją założenia o mo
nopolu grupy na dystrybucję charyzmatycznych i soteriologicznych w ar
tości, konsekwencja ta nie zawsze realizuje się równie sprawnie w umy
słach poszczególnych członków zbiorowości i w jej zinstytucjonalizowa
nych zachowaniach. Mówiąc o koleracji między ideologią i praktyką 
mamy więc na myśli, w pierwszym jej członie, nie tyle idealne założenie 
pierwotne dogmatyczne, k tóre może nie ulegać zmianom, ile zmienne 
sposoby interpretacji tego założenia oraz stopień nacisku, jaki kładzie 
się na nie w bieżących ideologicznych działaniach (np. okresy wzmożo
nych tendencji ekumenicznych w kościele katolickim); to ostatnie zja
wisko jest, co prawda, trudno uchwytne, a w  każdym razie trudno 
mierzalne, stąd określenie „stopnia” nietolerancyjności na poziomie ide
ologicznym jest wielce ryzykowne i uczestniczy w zwykłych słabościach 
hum anistycznych uogólnień; trudno mimo to z niego rezygnować, jeśli 
chcemy już to porównywać ze sobą rozmaite zbiorowości, z których każde 
tak  samo swój monopol na korzystanie z opieki Ducha świętego pod
kreśla, a  mimo to rozmaicie go w yzyskuje w sprawach nietolerancji, 
już to porównywać różne tezy rozwojowe tej samej zbiorowości z tego 
samego punktu widzenia. Jeżeli jednak natężenie w iary we własną wy
łączność charyzmatyczną trudno ilościowo wyliczyć, to sama obecność 
lub nieobecność tej w iary stanowi kry terium  stosunkowo wyraźne i za
kreśla granicę między tym i zbiorowościami, które na mocy założenia 
dogmatycznego są nietolerancyjne in  essentia i p rak tykują w tym  lub 
owym zakresie tolerancję tylko dzięki dobrodziejstwu niekonsekwencji, 
a tymi, które w samej swojej konstytucji nie zawierają żadnych dla 
nietolerancji usprawiedliwień. W iara w to, iż dana zbiorowość dysponuje 
wyłącznym kontaktem  ze światem  boskim, chociaż z nierów nym  stopniem 
fanatyzm u żyje w głowach wyznawców lub przejawia się w zachowaniu 
gminy, pozostaje niemniej stałą możliwością upraw iania nietolerancji, 
a możliwość ta, jak doświadczenie uczy, realizuje się zawsze efektywnie 
mniej lub bardziej drastycznie na dłuższych lub krótszych obszarach 
czasu, z przerwami lub nieustannie. Zbiorowości, które świadomie rezyg
nują z roszczeń do bycia „jedynym  prawdziwym kościołem” i artykułują 
tę rezygnację w jednoznacznych oznajm ieni ach, są natom iast rzadkie 
i powstają jedynie w momentach wyjątkowej, by tak rzec, hyperestezji 
świadomości społecznej na kwestię tolerancji religijnej. Zasługują wszak
że nie tylko na wyodrębnienie w klasyfikacji socjologicznej grup religij
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nych, ale również na to, by z obecności ich uczynić człon podstawowego 
dychotomicznego podziału grup religijnych, mianowicie podziału ze wzglę
du na samowiedzę tych grup co do własnej funkcji i wartości religijnej. 
Zamiast trudno stosowalnego podziału postaw tolerancyjnych na auten
tyczne i koniunkturalne proponujem y podział chrześcijańskich zrzeszeń 
religijnych na ekskluzywne i nieekskluzywne, tj. takie, które zakładają 
przekonanie o sobie samych jako „jedynym  prawdziwym ” kościele i takie, 
które pretensję tę odrzucają. W ewnątrz tych pierwszych możliwe są, 
oczywiście, k ry teria  dodatkowe wtórne, k tóre wyróżniać mogą {ciągle 
na gruncie d o k t r y n a l n y m ,  nie zaś na  gruncie p r a k t y k i  tole
rancji) ugrupowania ze względu na stopień skrajności, z jakim założenie 
to bywa wypowiadane i rodzaj wyprowadzanych z niego konsekwencji 
(np. odpowiedź na pytania: „czy zbiorowość uważa się za gminę świętych, 
tj. czy prawomocne jej członkostwo jest identyczne z przynależnością 
do grona wybranych?”, „czy tylko członkowie zbiorowości mogą dostą
pić zbawienia?”, „czy istnieje oficjalny autorytet monopolizujący po
praw ną wykładnię kanonu?”, „czy dopuszcza się egzogamię konfesjo- 
nalną?” itd.).

Ruch kolegiantów ucieleśnia społeczne m aksimum świadomości reli
gijnej nieekskluzywnej. Idea negatyw na — niew iara w  istnienie widzial
nego „prawdziwego” kościoła — daje  sobie podporządkować na płasz
czyźnie doktrynalnej wszystkie wyróżniające osobliwości ruchu: po 
pierwsze, brak wyraźnych granic członkostwa, dopuszczanie do swoich 
obrzędów ludzi z dowolnych gmin religijnych (nawet niechrześcijan), 
dopuszczanie więc —  rzecz zgoła niezwykła w  dziejach zgromadzeń 
religijnych — aby uczestnik kolegiów należał zarazem do innej zbio
rowości, czyli rezygnacja z wszelkiej „indywidualności” konfesjonalnej 
własnego zgromadzenia; po wtóre — równość bezwzględna wiernych 
w życiu religijnym  i powszechne praw o głosu („wolność prorokowania”); 
po- trzecie — nieobecność instytucji kapłaństw a w  jakiejkolwiek postaci; 
po czwarte — nieobecność uświęcających samoczynnie sakramentów. 
Konsekwencja jest tu  jawna: skoro żadna zbiorowość nie może uzurpować 
sobie praw  charyzmatycznych, to nie może też ludzi z innych zbiorowości 
uważać z tej racji za gorszych chrześcijan; n ie może również nadawać 
poszczególnym jednostkom uprawnień wyjątkow ych do komentowania 
prawd w iary lub wykonywania kultowych czynności; zbyteczni są straż
nicy ortodoksji, skoro ortodoksji w  ścisłym sensie nie ma, albowiem 
próba narzucenia komukolwiek praw d wyznaniowych wykraczających 
poza Pismo byłaby przywłaszczaniem sobie przez ludzi boskich przy
wilejów. Z punktu widzenia genetycznego opozycja przeciw w ładzy,koś
cielnej, próba stworzenia więzi negatywnej, określonej przez wysiłek 
„dezinstytucjonalizacji”, dążenie do równości bezwzględnej w życiu reli
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gijnym  — może uchodzić za cechą ośrodkową ruchu, której konsekwencją 
jest opinia teologiczna na tem at upadku kościoła apostolskiego i dalsze 
wnioski, jakie z niej wypływają.

Zbiorowość ogłasza się za i n s t y t u c j ę  ś w i e c k ą ,  powołaną dla 
kolektywnego umacniania się w religijnych wartościach, ale pozbawioną 
charyzmatycznego blasku jako zbiorowość w swoich opiniach, w swoich 
działaniach, w swoich obrzędach. Nawet chrzest przez ponurzenie, w pro
wadzony dla podkreślenia swego poczucia łączności z czasami apostolski
mi, nie tylko m iał czysto symboliczny, nie uświęcający charakter, ale nie 
uchodził naw et za akt przystąpienia do kołegianckiej wspólnoty; nie 
był także warunkiem  uczestnictwa w  zebraniach religijnych; ten kto 
poddawał się tem u obrzędowi, świadczył przez to na własną odpowie
dzialność gotowość wejścia do „ogólnego” chrześcijaństwa, z którym  
luźne ugrupowanie kolegiantów nie chciało się utożsamiać7. Zgromadze
nie nie miało więc ogólnego aktu, k tóry  by pieczętował wejście w  jego 
sżeregi; stąd żyło w  postaci luźnych zrzeszeń o płynnym  składzie; jak
kolwiek też można wyróżnić wśród kolegiantów ludzi mniej i bardziej 
trw ale z ruchem  związanych — w szczególności tych, którzy nie należeli 
poza tym  do żadnej gminy i posiadali w yraźną świadomość odrębności 
ruchu i jego związków z rynsbunską tradycją — to jednak w przeci
wieństwie do pozostałych gmin niepodobna podać wyraźnego kryterium , 
które by w  każdym w ypadku pozwoliło określić, czy dana jednostka 
może za kolegianta uchodzić.

W yrosłe w  zalążkowej fazie ze środowisk rem onstranckich zgroma
dzenie rekrutowało następnie sym patyków głównie z rozmaitych odła
mów mennonickich, gdzie stan organizacyjnego związania był w ogól
ności mniej silny (zwłaszcza w liberalnych odłamach), aniżeli w ugru
powaniu, które pierw otnie ukształtowało się jako partia  konspiracyjna, 
od początku tedy musiało ustalić jednoznaczne k ry teria  przynależności. 
Oudaen, odpierając zarzuty rem onstrantów, którzy traktow ali rynsbur- 
czyków jako rozłamową sektę z własnego łona, powiada, że ruch ryns- 
burski powstał wcześniej, nim  sami rem onstranci ukształtowali się jako 
odrębna organizacja, że nadto kolegianci uczestniczą w remonstranckich 
zgromadzeniach religijnych, podczas gdy odwrotnych praktyk nie w idać8.

7 Rues, jw .; s. 232—284, van Slee, jw ., s. 272.
8 Oudaen, jw., s. 12: „De Collegianten... tot noch toe altijd het G ezelschap der 

Rem onstranten hebben aan de hand gehouden, haare V ergaderingen bygewoont, 
haare P redikatien aangehoort, haare byzondere aanspraak niet a lleen  m et gene- 
geotheydt 'ontfangen, maar oo-k gezocht en alle goede gelegentheyd daar toe w aar- 
genom en; en het Avondm al, indien het haar toegelaten  w ierd, byna doorgaans m et 
haar gehouden, zonder dat de rem onstranten, of het gros der zelve, vooraal n iet de 
H oofd en  B eleyders (want deze z ijn ’t die in ’t gem een  den stand der party formeren) 
oit gew oon zijn geweest... voet in der anderen byeenkom st te zetten, of tot hand- 
having eener onderlinghe vriendschap, vertrouw entheyd, en vereeniging, de m inste  
stoffe  toegedient of gunstige gem oeting bew ezen  hebben”.
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Podkreśla także, że spokrewnieni z rem onstrantam i ,w poglądach na 
predestynację, w wielu sprawach bliżsi isą menńońitom: w  sprawie urzę
du, broni, chrztu dorosłych9. L, i ■ - l,».u » i' s, •

i, ~ ....
2. GALENUS. WIADOMOŚCI BIOGRAFICZNE

Galenus Abrahamsz de Hąan, sprawca głośnego rozłamu wśród ams
terdamskich mennonitów, uchodzi za jedną z centralnych figur ruchu 
kolegianckiego; z drugiej strony wyrażane bywają wątpliwości, czy 
w ogóle można go zasadnie do dziejów właściwych tego ruchu zaliczać, 
czy raczej scharakteryzować jego dzieło jako próbę wewnętrznej refor
my mennonickiej gm iny w duchu inspirowanym  przez kolegianckie ide
ały. W ydaje się, że odpowiedź jednoznaczna na to  pytanie wymaga za
łożeń konwencjonalnych. Zważywszy bowiem, że granice „kolegianctwa” 
nie dają się dokładnie określić z uwagi na brak jasnych kryteriów  człon
kostwa i nieobecność jednolitej organizacji, zważywszy nadto, że sama 
organizacja mennonicka nie dysponowała jednolitym  i ogólnie uznanym 
zwierzchnictwem w skali krajowej, możemy zreformowaną przez Gale- 
nusa gminę określić jako kolegiancką lub nie, w  zależności od dodat
kowych założeń arbitralnych. Jeśli kolegianckim nazywać będziemy 
zrzeszenie, którego inspiratorzy i działacze przyznają się wyraźnie do 
tradycji rynsburskiej jako rynsburskiej w łaśnie — gmina .Galenusa nie, 
podpada pod tę nazwę. Jeśli zaś brać pod uwagę całość .antykonfesjoral
nych 'zasad ideologicznych, charakterystycznych swoiście dla ruchu ryns- 
burskiegO', to gminy „galenistów” — rozszerzone następnie na różne 
ośrodki poza Am sterdamem  — dadzą się do dziejów kolegianctwa w łą
czyć. Przyjęcie jednego lub drugiego k ry terium  nie jest przesądzone 
przez żadne dane empiryczne, jednakże drugi sposób in terpretacji wy
daje się lepszy, albowiem pierwszy usiłuje narzucać kolegianctwu ry 
gorystycznie określone granice, co jest niezgodne z zasadniczym obliczem 
ruchu i  jego świadomością. Skoro gminy galenistów oddzieliły się orga
nizacyjnie od konserwatywnych żywiołów mennonickich, które uformo
w ały się w odrębne jednostki i zarzucały wolnomyślicielom zdradę ide-.i 
ową, pytanie, czy rozłamowcy mogą „jeszcze” uchodzić za „doopsgezinde”, 
jest nierozstrzygalne, o ile odpowiadający sam nie stanie na stanowisku 
mennonickiej ortodoksji, aby z jej punktu  widzenia oceniać prawowier- 
ność czy nieprawowierność secesjonistów. (Sytuacja jest tu  bowiem inna, 
aniżeli w kościele, k tóry  dysponuje wyraźnie określonym autorytetem  
przesądzającym bezapelacyjnie heretycki charakter pewnych wystąpień; 
u mennonitów, gdzie instancja taka nie daje się wskazać, niepodobna

9 Tamże, s. 15.
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gi rozstrzygnąć, k to  pozostaje „jeszcze” w obrębie zrzeszenia, jeśli po roz-
je łamie obie strony nadal odwołują się do tej samej tradycji.)
w Niezależnie wszkże od dyskusji wokół prawomocnego zaliczenia Ga-

lenusa do ruchu kolegiantów w ścisłym sensie, pewne jest, że reform a- 
torska działalność jego czerpała natchnienie z tej samej wizji chrześci- 

c*- jaństwa i życia religijnego, które patronowało przedsięwzięciom kole-
giantów, a więc z przekonania, że wartości religijne — w brew radykal- 

w nym  indywidualistom — mogą być realizowane w religijnej wspólnocie,
m  że jednak wspólnota ta  jest tylko środkiem pomocniczym, a nie stanowi
uc sama przez się religijnej wartości, podobnie jak jej wytwory — obrzędy,
bj sakramenty, postanowienia, konfesje, zebrania.
Pc Oto najważniejsze wiadomości biograficzne10. Urodzony 8.X I.1622 r.

w Zierikzee w  Zelandii, Galenus, isyn Abrahama, od wczesnej młodości 
zetknął się z ciągle żywą tradycją luźnej, ogólnochrześcijańskiej, nie 

m określonej po kalw ińsku ani po mennonicku religijności, mało zwią-
SZI zanej z duchem wyznaniowości, a bardziej kultywującej nasiona eraz-
'■'J miańskie. Rodzina jego należała do gminy mennonickiej, którą kierował
r̂i Franciszek de Knuyt, czytelnik Erazma i głosiciel Nowego Testamentu

■ J jako jedynej i dostatecznej reguły wiary. W młodości Galenus uczęszczał
1 w mieście rodzinnym  do szkoły, prowadzonej w duchu kalwińskim, ale 
™  stosunkowo mało rygorystycznym  (i tam  czytywano Erazma). Jesienią

1642 r. wstąpił na  studia medyczne na Uniwersytecie Lejdeńskim, oży
wionym podówczas przez spory zarówno medyczne — między konser- 
watyw nymi wyznawcami Galena a zwolennikami H arveya — jak i filo
zoficzne, mianowicie podniecone przez wystąpienia pierwszych kartez- 
jańczyków (Adrian Heereboord, który  od 1640 r. wykładał w Lejdzieno;
logikę, uczeń Burgersdijka, należał do pierwszych, którzy w brew zakazom 

ocj wspominali o K artezjuszu w wykładach i w wielu kwestiach ulegali 
q u jego wpływom 11). Do bliskich mu ludzi w Lejdzie należał P ieter Jansz. 
CZj Moyer, były kapłan flamandzkiej gminy mennonitów, usunięty ze służby, 
bu: głosiciel haseł irenicznych, krytykujący W  swoich pismach roszczenia 
odi _________
z g l  10 P ierw szy, króciutki życiorys G alenusa zawiera m owa pośm iertna, którą w y-
----- głosił ku jego chw ale W ilhelm  van  Maurik: L y k red e n  ter  Gedagtenis van Galenus

Abrahamsz,  der  m ed icyn en  Doktor,  en Leeraar der  Doopsgezinden te A m sterdam,  
aldaar uitgesproken op den 16 den van Bloeimaand,  1706, door W ilhelm van Maurik, 

Rer Am sterdam  b.d. Elias van N im w egen w  cyt. dziele, (s. 95— 104) również podaje bio-
haa grafię G alenusa i historię jego walk. W ięcej szczegółów  podaje van Slee (jw.
gen s. 135—177), a najobszerniejszy m ateriał zawiera sum ienna i drobiazgowa m ono-
gen grafia pośw ięcona am sterdam skiem u teologow i: H. W. M eihuizen, Galenus Abra-
haa hamsz, 1622— 1706, S tr i jd e r  voor een onbeperkte  Verdraagzaamheid  en verdediger
Hoc van het  doperse sp ir itualisme,  Haarlem 1954. W iadom ości biograficzne zaczerpnięte
oit s3 z tych w szystkich  źródeł.
hav 11 Por. P. Dibon, La philosophie neerldndaise au siecle d ’or, t. I. Amsterdam
stof 1954, s. 108—118.
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gmin do identyfikacji z „ogólnym chrześcijaństwem”. Galenus uzyskał 
ty tu ł doktora m edycyny w czerwcu 1645 t ., a pod koniec roku osiedlił 
się w Amsterdamie, gdzie wszedł do zjednoczonej gminy fryzyjsko-fla- 
mandzko-niemieckich mennonitów. Było to zgromadzenie bardziej kon
serwatywne i znacznie większą wagę przypisujące konfesji, aniżeli gmina 
W aterlandów, stąd pewne zdziwienie budzi fakt, iż Galenus, który we 
własnej gminie w 1648 r. został powołany na kapłana („nauczyciela”), 
podpisał w następnym  roku, mimo swej niekonfesjonalnej orientacji, 
odmowną odpowiedź na propozycję zjednoczenia ze strony Waterlandów. 
Był zaś w tym  czasie związany z bezwyznaniowym ezoterycznym kole
gium, k tóre zawiązało się w Am sterdamie poza mennonickimi gminami, 
a w którym  hebraista-m istyk Adam Boreel, chiliasta Daniel de Breen 
i Michiel Comans odgrywali główną rolę. (Monografista Galenusa przy
puszcza, że Galenus nie orientował się w poglądach Waterlandów, które 
znał tylko z relacji ich przeciwników.) Galenus pracował w Amsterdamie 
jako lekairz, a zarazem działacz mennonicki, wcześnie jednak, razem 
ze współkapłanem Dawidem Spruytem, popadł w  podejrzenia o socy- 
nianizm i stał się przedmiotem publicznych napaści oraz pamfletów. 
Dyskusje zaostrzyły się zwłaszcza w 1655 r., kiedy to Galenus i Spruyt 
poparli prośbę kolegiantów o użyczenie im kościelnego lokalu gminy 
mennickiej na własne zebrania. Jedna z dyskusji doprowadziła do tego, 
że Galenus i Spruyt wyłożyli na  piśmie swoje poglądy, zebrane w 19 
artykułach i przedstawili je w styczniu '1657 r. pozostałym kapłanom. 
Tezy te, kwestionujące istnienie na ziemi widzialnej gminy Chrystusowej, 
zostały wbrew woli autorów wydane drukiem  przez przeciwników razem 
z refutacją diakonów i jednocześnie z pismem polemicznym, które spo
rządził Laurens Hendriksz. Atakowani ogłosili wówczas (1659) tekst swo
ich artykułów  z własnym, obszernym komentarzem, a pismo to streszcza 
eklezjologię Galenusa w jej fazie najbardziej radykalnej. W obronie 
Galenusa i Spruyta wystąpił m. in. Petrus Serrarius (znany holenderski 
chiliasta, głosiciel rychłej paruzji, prorok bezwyznaniowy, tłumacz Chri
stiana Entfeldera i znajomy Spinozy, pośrednik w jego korespondencji 
z Oldenburgiem.) W ten sposób spór przybrał charakter publiczny („woj
na baranków ” — jak pisał współczesny pamflet). W 1660 r. zjazd gmin 
mennonickich pod przewodem Thielemana van Braghta potępił opinie 
Galenusa i Spruyta oraz podkreślił zasady -— łagodne zresztą, ale m a
jące wzmocnić ekskluzywny charakter sekty (kaznodzieje gmin nie po
winni występować na  zgromadzeniach W aterlandów, a gminy dopuszczać 
kaznodziejów waterlandzkich na własne zgromadzenia; kaznodzieje, któ
rzy przeczą istnieniu widzialnego kościoła Chrystusowego, nie mogą w y
stępować poza własną gminą.) Mimo przeciwieństw i mimo iż oskarżeni 
nie przyjęli do wiadomości tych uchwał jako zasadniczo nieprawomoc-

2 A r c h iw u m  h i s t o r i i  f i l o z o f i i ,  t .  9



§ nych, isprawa zakończyła się w 1662 r. tymczasową ugodą co do wza
jem nej tolerancji. Rychło wszakże -spór wybuchł na nowo, a w  tym  
czasie dwa stronnictwa — rygorystów  konserwatywnych i antykonfe- 
sjonałistów — ukształtowały się już nieodwracalnie, przy czym każde 
w ybrało do zwierzchnictwa gminy własnych kaznodziejów. Przywódca 
rygorystów  Samuel Apostool głosił na kazaniach, że usprawiedliwienie 
dokonuje" się tylko przez wiarę w zadośćuczynienie Chrystusa, a galenista 
van Locren doktrynę o zadośćuczynieniu zwalczał; sam Galenus cytatami 
biblijnym i zaatakował Apostoola gwałtownie, dopatrując się w jego 
tezach zgubnej negacji odpowiedzialności moralnej oraz ukrytej w iary 
w  predestynację. K łótnia skończyła się całkowitym zerwaniem w 1664 r. 

P* i powstaniem  dwóch gmin odrębnych, k tóre od nazw domów, gdzie się
gromadziły, przyjęły miana lamistów (stronnicy Galenusa) i zonistów 
(konserwatyści). Hasło rozłamu wyszło od konserwatystów, którzy uwa
żali, że nie mogą uczestniczyć w  wieczerzy pańskiej razem  z heretykam i 
i odmawiali przeciwnikom praw a do mianowania się legalnymi kapła
nami mennonickimi. Galeniści stanowiący większość sądzili, że w  obrzę
dach uczestniczy każdy „na w łasny rachunek” i wolno do nich dopusz
czać ludzi niezależnie od poglądów na poprawną interpretację Pisma; 
nie uważali też własnego zgromadzenia za widzialne wcielenie praw dzi
wego chrześcijaństwa. Rozłam ogarnął ośrodki mennonickie w  innych 
m iastach (stronnicy Galenusa skupiali się głównie w rejonach n a jb ar
dziej rozwiniętych gospodarczo i kulturalnie, tj. w  północnej i południo
wej Holandii), a lamiści amsterdam scy zjednoczyli się po kilku latach 
z gminą W aterlandów, po obustronnej ocenie, iż dzielące ich różnice 
są nieistotne. Uformowała się liczna gmina, podobna do kolegianckich 
zgromadzeń w swojej negacji wszelkich obowiązujących konfesji i w  od- 

P° rzuceniu kościelnego ekskluzywizmu, a różna od nich tym, że zachowała
pewną formę niecha-ryzmatycznego kapłaństwa; Galenus chciał w pro
wadzić wolność całkowitą słowa na małych zgromadzeniach, odbywanych 
poza oficjalnym i zebraniami gminy. Obie partie pozostawiły znaczną 
ilość pam fletów i pism polemicznych, przy czym oskarżenie Galenusa 
i jego stronników o socynianizm powtarza się tam  najczęściej. Galenus 
poświęcił się pracy nauczycielskiej w  gminie i z czasem rozluźnił znacznie 
lub zerwał swoje stosunki z borelistami. Ogłaszał liczne pism a kateche
tyczne, teologiczne i polemiczne, przy czym pierw otny radykalizm  jego 

haa poglądów ulega z czasem niejakiem u osłabieniu; Galenus zaczyna więk-
g™ szą rolę przypisywać gminie i konfesjom, jakkolwiek centralna idea —
®aa uznanie zarówno gminy, jak konfesji za w ytw ory „ludzkie”, a więc
Hoc pozbawione charyzmatycznej wartości — utrzym uje się w  jego w ystą-
hav pieniach niezmiennie. Pewne w ątki mistyczne, nader słabe w  publiko-
stof wanych za życia pismach, ujaw niają się wyraźnie w publikacji pośm iert-

18 L eszek K ołakow ski
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nej, przez niego samego do wydania zaleconej. Galenus um arł 19.IV. 
1706 r. Rozbity i słabnący ruch mennonicki dopiero w ciągu XVIII stu
lecia wracał stopniowo do organizacyjnej jedności.

3. GALENUS. ZAŁOŻENIA EKLEZJOLOGICZNE

Punktem  wyjścia i ośrodkowym tem atem  m yśli Galenusa jest coś, 
co uważał on po prostu za stwierdzenie historycznego faktu: upadek 
kościoła apostolskiego. Kościół pierwotny, ciało Chrystusowe, wyposa
żony był w szczególne dary  ducha świętego, a jego apostołowie, prorocy 
i pasterze dysponowali odpowiednią mądrością i mocą, aby przekazywać 
wiernym nieskażone słowo boże razem  z niezawodną pewnością jego 
nieskażoności; zarówno ci, co piastowali urzędy, jak i zwykli członkowie 
gminy, ożywieni jednym  duchem, w prost od C hrystusa przejętym, two
rzyli jednolite ciało, zasługujące na m iano gminy bożej12. Przez następne 
trzy  stulecia trw ały  jeszcze słabnące ślady owej jedności — mianowicie 
tak długo, dopóki trw ały  prześladowania chrześcijan. Przystąpienie ce
sarza K onstantyna do chrześcijaństwa sprawiło, że „św iat” opanował 
bez reszty kościół: ludzki autorytet, ludzkie reguły  i prawa, przemoc- 
nad sumieniem, miłość doczesnych uciech, użycie broni. „I od tej pory  
ci sami co przedtem, gdy byli nędzni i naśladowali owce bezbronne,, 
żyli pod ciężkim, ale uświęcającym jarzm em  pogańskich prześladowców,, 
sami zmienili się w prześladowców i ciemiężców” 13. Dary boskie zostały 
zmarnowane i z dawnego urządzenia Chrystusowego nie pozostało nic: 
prócz nazwy; jedynie słowo boże pisane cudem ocalało w  nieskażonej, 
postaci14. Skoro zaś nie ma w Piśmie żadnych wskazówek co do tego,, 
by kościół pierw otny miał zostać odbudowany rękam i ludzi bez wyraź
nego boskiego zlecenia, tedy wszystkie dzisiejsze kościoły — w tym-, 
również mennonicki, utworzone wyłącznie siłami ludzkimi, nie mogą 
rościć sobie pretensji do miana gminy bożej czy oblubienicy Chrystu
sowej, chociaż każdy uzurpuje sobie tę nazw ę15. Pod tym  względem, 
wszystkie instytucje kościelne nie różnią się od siebie, przy czym rów
nież gmina mennonicka („w której miano nauczycieli nosiliśmy dotąd' 
z wielkim niepokojem” — dodają Galenus i Spruyt), choć stworzona 
przez ludzi czcigodnych i w dobrym zamyśle, nie opiera się na żadnym

12 Nader Verklaringe v a n  de X I X  Artikelen ,  voor deseń Door G. Abrahamsz. 
ende D. Spruyt aen hare M ede-diemaren over-ghegeven ... A m sterdam  1659, Art. 
I—IX, Ar.—A2v.

13 Verdediging der Christenen die Doopsgezinde genaamd worden...  door Galenus, 
Abrahamsz... Am sterdam  1699, s. 18—22. . i

14 Tamże, s. 24.
15 Nader Verklaringe...,  Art. X—XIV, s. A2v.—A3v.
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nadzwyczajnym  autorytecie czy posłannictwie boskim i nie może swoim 
urzędom ani ceremoniom żadnych nadprzyrodzonych godności przypi
sywać. Nie oznacza to, by należało urzędy kościelne w ogóle zlikwidować 
albo porzucić zewnętrzny ku lt religijny; wynika natom iast z owego opisu, 
iż żadna gmina nie ma praw a narzucać innym swojej nauki albo obrzę
dów, wiązać sum ień i osądzać ludzi czy inne gminy z racji ich odmiennej 
nauki i odmiennych obrzędów16.

Jeżeli jednak — jak podkreślają autorzy 19 artykułów  w kom enta
rzach — nie ma na ziemi prawdziwej gminy Chrystusowej i jeśli gmina 
taka z a s a d n i c z o  nie może być ludzkimi rękam i zbudow ana17, to 
n ie znaczy to, iż nie istnieją na ziemi prawdziwi w ierni Chrystusowi, 
że  n ik t nie może dojść do „wspólnoty duchowej z Bogiem” albo dostąpić 
zbawienia. Rozproszeni po świecie, wśród różnych ludów i różnych kościo
łów, istnieją prawdziwi wierni, którzy odrzucają spory sekciarskie i żyją 
duchem Chrystusowym; tworzą oni — nie powiązani niczym na ziemi — 
kościół niewidzialny razem z tymi, co już na lepszym świecie dostąpili 
chwały. Wolno nam  żywić nadzieję, że kiedyś — nie wiemy kiedy miano
wicie — odrodzi się kościół widzialny na ziemi, ale stanie się to  wtedy 
dopiero, gdy Bóg niedwuznacznie i w sposób dla wszystkich widoczny 
objawi swą wolę i przekaże pełnomocnictwa; póki to się nie stało, nikt 
nie śmie samozwańczo przywłaszczać sobie boskiego przyw ileju18.

Pojedynczy człowiek może się więc podnieść z upadku, ale nie może 
tego uczynić kościół. Ocena dzieł reform atorskich jest już w tym  stw ier
dzeniu zawarta. Inicjatorzy mennonickiej reform y byli ludźmi wielkiej 
świętości i wedle najlepszego swego rozumienia starali się wznowić 
upadły kościół. Nie mając wszakże żadnego boskiego zlecenia, opierali się 
„na samym zaufaniu i niesprawdzonej do tej pory nadziei”, że dzieło ich 
spodoba się Bogu. Wysiłki ich nie poszły wprawdzie na marne, ale nie 
mogły dać tego skutku, na który  liczyli, tj. restytucji widzialnej prawdzi-

io Tam że, art. XV—X IX .
17 Wederlegginge v a n ’l Geschrift,  Genaemt: Aantwoorde  by  form ę van  aenmer-  

kingen, w a g h e n  ende redenen,  etc. A en  Laurens Hendriksz... (dodatek polem iczny 
do N ader Verklaringe...),  s. 6: „Sodanigh een uyterlijcke Sichtbare Gemeente be- 
lijden  w y tegenwoorgigh in  dese eeuw e niet te kennen, n iet a lleenlijck om dat wy  
n ie t en w eten  een ige soodanige versam elinge, van w elcke m en alleen  soude m ogen  
seggen  in  onderscheydinge van alle andere: D ese is de w are G hem eente Christi, 
en  anders gheen (ghelijck w el eer ten  tijde der A postelen, van die eerste Verga- 
ringhe der Christenen, in  teghenstellinge van Joden en H eydenen, ofte een ige andere 
yersam elingen der valsche broederen, in  w aerheyt konde geseydt worden). Ja maer 
oock; om dat de noodige beąuaem heden, gaven, ąualiteyten, en eygenschappen tot 
het w esen  ende yolkom en stant eener Sichtbare Christelijcke Kercke ofte G em eente  
behoorende (een sodanige, nam elijck, ais die in  den beginne gew eest is) in geen  
van alle de hedendaeghse bekende Kercken, onses w etens, behoorlijck gevonden  
w orden”.

18 Tam że, s. 9—42.

wej gminy. Fakt, iż wielu poniosło męczeństwo za wiarę, nie jest dowo
dem, iż gmina ich może uchodzić za boskie dzieło, skoro wszystkie kościo
ły m ają własną martyrologię, a mimo to różnią się m iędzy sobą w kon
fesjach i obrzędach19.

Ocena ta jest faktycznie negacją dzieła reform y o tyle, o ile reforma 
miała być reorganizacją kościoła w duchu ewangelicznym. Galenus przy
pisuje reformacji wartości czysto negaitywne. Jego opinie o kościele „pa- 
pistów”, są, oczywiście, jak najgorsze20, jednakże gmina mennonicka, do 
której sam należy i której religię uważa za najbliższą prawdzie 21, n ie 
ma żadnych większych racji niż kościół rzymski do uważania siebie za 
prawomocnego dziedzica apostolskiej tradycji. Galenus powołuje się oka
zjonalnie na pisma Menno Simonsa i Dirka Philipsa; Obbe Philips nie 
pojawia się w jego wywodach, choć duchowo byłby mu bliższy zapewne, 
niż tamci dwaj; można przypuszczać, że Galenus chce się utrzymać we
w nątrz mennonickiego ruchu, a nie mógłby bronić swojej pozycji powo
łując się na  opinie renegata. Mennonitów, których historycznie wywodzi 
od W aldensów22, uważa za swoich braci w l u d z k i e j  zbiorowości 
kościelnej, atoli z punktu widzenia niewidzialnego kościoła, tj. zbioro
wości charyzmatycznie wyróżnionej i nie istniejącej realnie w rzeczywi
stości ziemskiej, nie różnią się oni od innych.

Galenus jest przeświadczony o  tym, że różnica między „ludzkim ”' 
a „prawdziwym” kościołem nie jest różnicą s t o p n i a ,  ale różnicą g e 
n e z y .  Innymi słowy: doskonaląc maksymalnie jakąkolwiek istniejącą 
gminę, nie przeobrazimy jej nigdy w gminę Chrystusową, nawet gdyby 
każdy członek tej gminy z osobna osiągnął wszystkie świętości możliwe. 
Prawdziwa gmina nie jest określona przez jakości jej członków, ale przez: 
to, że jako gmina właśnie dysponuje daram i przekazanymi jej przez Boga. 
Pomiędzy najświętszym dziełem ludzkim a zbiorowością charyzmatyczną 
istnieje przepaść, której żaden wysiłek ludzki nigdy nie zdoła zasypać. 
Człowiek może się zbawić i inni mogą m u w tym  pomóc — również w zor
ganizowanej gminie, dla takiej wzajemnej pomocy stworzonej — ale gmi
na prawdziwa nie jest sumą prawdziwych chrześcijan, lecz pewną „indy
widualnością charyzm atyczną”, której ludzie nie potrafią zbudować. Żad
ne stopniowe napraw y nie przeobrażają ziemskiego urządzenia w instru 
ment boski.

Granice antykonfesjonalizmu Galenusa są określone przez te założenia 
wyjściowe. Nie przyjm uje on jak Cam phuysen23, radykalnego przeciwień-

19 Tamże, s. 43—53.
20 Por. De VIII Trappen  ter  Saligheyd...  Am sterdam  1687, s. 87— 110.
21 Wederlegginge... ,  s. 55.
22 Verdediging... ,  s. 24—26.
23 Jednakże odczuwa najwidoczniej sw oje z nim  pokrew ieństw o; kiedy odpiera  

ataki przeciw ników , którzy identyfikują jego poglądy z poglądam i Socyna, Ostorodtac



22 L eszek K ołakowski

g stw a między chrześcijaństwem i kościołem, tj. nie twierdzi, że gmina reli-
j' g ijna  jako taka jest z konieczności przeszkodą w życiu religijnym  (tak
v również zdaje się twierdzić Obbe Philips), chce tylko ograniczyć jej 

Toszczenia do nadprzyrodzonych wartości. W przeciwieństwie do Canip-
k huysena Galenus jest typem  organizatora, działacza; poza pośmiertnie
cl wydanym traktatem  m istycznym jego pisma m ają -charakter okazjonalny,
d związany z aktualnym i sporami i są podporządkowane praktycznym  celom
v, organizacyjnym  lub pedagogicznym, nie zaś potrzebie wiedzy teologicz-
rr nej. Galenus uznaje zarówno teoretyczną możliwość prawdziwej gminy —
ui nie istniejącej obecnie, jak i potrzebę „ludzkiej”, tolerancyjnej, nieeks-
b; kluzywnej gminy widzialnej. Jej wartości są wartościami ludzkimi, udział
p< w gminie nikomu nie daje zbawiania, niem niej są to  wartości rzeczywiste,
d; -Jakoż powiada, że nie chodzi mu o to, by przeciągać ludzi n a  stronę swojej
lu partii, ale oderwać od wszystkich ludzkich nauk i zwrócić w  stronę Chry-
ni stusa24. To ostatnie mógłby, oczywiście, powiedzieć jakikolwiek kapłan
sż jakiejkolwiek gminy chrześcijańskiej — jednakże dodałby niezwłocznie,
k'c że w  jego kościele owa nauka „nie od ludzi pochodząca” znalazła jedyną
tr  siedzibę. Powiadając explicite coś przeciwnego, Galenus deklaruje swoje
pc antykonfesjonalne stanowisko; akceptując wartość gminy w  granicach
ru „świeckich” urządzeń, ogranicza to  stanowisko w opozycji wobec skrajnie
wi indywidualistycznych spirytualistów.
k t W jaki sposób jednakże określa się owa — niecharyzm atyczna w praw 
ny dzie, ale po ludzku chrześcijańska gmina w  swojej optym alnej postaci?

Przede wszystkim akceptacją wyłącznej nieomylności Pisma świętego,
dz z wykluczeniem wszelkich „ludzkich” konfesji. Oczywiście, charaktery-
m< styka ta nie wystarcza, skoro wszystkie chrześcijańskie kościoły powołują
n<> się na autorytet tego samegu tekstu i własne konfesje uważają za „jedy-
P0: n ie  zgodne” z jego treściami. Uzasadnić zbędność konfesji można tylko
°d w ten  sposób, że uzna się natchnioną księgę za coś, co się w ogóle bez 

wyjaśnień i uściśleń obywa. Ten właśnie pogląd Galenus propaguje:
cz2 „Księga ksiąg”, Nowy Testam ent jest jasny i zrozumiały bezpośrednio dla
bu: każdego, nie wymaga gloss i kom entarzy25. Ponadto odróżnienie praw d
°d] w iary  koniecznych i tylko pożytecznych pozwala obejść się bez spekulacji
zg? ---------------
----- i Cam phuysena („żeby kogoś podać dzisiaj w  podejrzenie lub nienaw iść, n ie  sposób

znaleźć lepszej nazw y, jak m ianować go socynian inem ”), G alenus w ypiera się  tylko  
zgodności swojej z Socynem , który, jak pow iada (słusznie zresztą), m iał całkiem

Rer inne opinie na tem at gm iny. (Nader Verklaringe... ,  wstęp, s. X X X X  2 r.).
haa 24 Tamże: „Alle onsen toelegh  is, om het volck van  het onm atige aenhangen
gen  aen m enschen, en  m enschelijke leeringen, af te brengen; en die a lleen  tot Christum
gen den H eere te w ijsen  en  te leyden: geensins, om het se lve  (ghelijck deseń Schrijver
haa :seght) aen onse zijde te krijghen”.
Hoc . 25 Verdediging... , s. 6: „Immers is het Boek van  B oeken (verstaa het N ieuw e
oit Testam ent, ofte Verbond, van onsen H eere Jesus Christus) dioor bestiering, en
hav ge le id e  van ide Opperste Wij-sheid, kortboindirig, klaar en verstaanbar geschreren; op
sto f dat het van een yder goedw illig  m ensche soude konnen gelesen en bevat wordem”.
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na tem aty przekraczające naszą pojętność26; praw dy konieczne są nielicz
ne, proste, zrozumiałe; w sprawach zawiłych, jak Trójca, trzeba skrom
nie trzymać się słów Pism a i nie wynajdywać nowych wyrażeń. Nowy 
Testament stanowi klucz do Starego (tj. praktycznie; w wypadku nie
zgodności lub wątpliwości, wskazówki Nowego Testam entu są obowiązu
jące, a S tary  powinien być tak tłumaczony, by się do Nowego przystoso
wał); Nowy Testam ent zawiera wszystko, co do zbawienia potrzebne i nie 
wymaga żadnej tradycji ludzkiej ani wykładni; we wszystkich pozosta
łych sprawach należy uprawiać tolerancję wzajemną dla rozmaitych 
opinii27. Również chrzest nie powinien dokonywać się w imię jakiejś kon
fesji czy form ularza gminy określonej, ale w imię praw dy Pisma. Skoro 
nikt nie uczynił nas tłumaczami nieomylnymi, nie wolno nam wiązać 
cudzych sumień własnymi konfesjami, k tóre niczym innym być nie mogą, 
jak opiniami tych, co je spisali. Chrzest nie jest po to, by dzielić ludzi na 
sekty i lepiej nie chrzcić wcale, niż chrzcić dla mnożenia wyznań i kłótni; 
chrzest jest świadectwem dobrowolnego akcesu do religii chrześcijańskiej, 
wyrazem uznania dla Chrystusa jako m istrza oraz wyrazem zaparcia się 
świata i jego rozkoszy28. Obrzędy wszelkie i sakram enty są w ogólności 
wyzbyte jakiejkolwiek wartości własnej, podobnie urzędy i służby koś
cielne29. Religia chrześcijańska nie polega na literaturze i obrzędach, ale na 
sile duchowej30. Kapłani nie stoją ponad resztą braci w gminie ani nie 
m ają specjalnego au to ry te tu31, naw et w gminie apostolskiej panowała za
sada równości: każdy członek gminy mógł obsługiwać ceremonie religijne 
i każdy mógł przemawiać na zgromadzeniach32. Obecna władza kapłanów 
w gminach mennonickich jest bezprawna: kapłani nadużywają swojej po
zycji, żądają ślepego posłuszeństwa od w iernych33. Tak to urzędy, które 
są tylko m arnym  cieniem urzędów apostolskich, przywłaszczają sobie wię
cej praw  niżli tam te miały.

Zasada religii bez konfesji jest tym  właśnie punktem, w której myśl 
Galenusa ulega niejakiej ewolucji uwsteczniającej — nieznacznej na po
zór, a napraw dę doniosłej. W 19 artykułach i  kom entarzu nie mamy 
w ogóle wzmianki o podziale praw d w iary  na konieczne i niekonieczne. 
W Obronie mennonitóio, ogłoszonej w ostatnich latach życia Galenusa

20 Tamże, s. 142— 152. W tym  m iejscu Galenus pow ołuje się na zespół autory
tetów  nader heterogeniczny: Tertulian, Erazm, du Moulin, K alwin, Acontius, Grotius, 
Episcopius, Gurcelleus, Król Jakub I angielski.

27 K o rte  Grondste ll ingen van  de C hris te lyke  leere der Doopsgezinden...  (dołą
czone do Verdediging...),  s. 5—10.

28 Wederlegginge.. .  s. 100—103.
29 K orte  Verhcindeling van de re d e lyk -b ev in d e lyk e  Godsdienst,  s. 2 (w: Nagelate  

Schriften,  Am sterdam , 1707).
30 Wederlegginge... ,  s. 113.
31 K o rte  Grondstellingen... ,  s. X X  50. >
32 Nader Verklaringe.. .,  s. X X X  3 v.
33 Tamże, s. 3 v.
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g m am y nie tylko ten podział, ale nadto całe tradycyjne credo jako ów 
j, zespół „konieczny” wypisane. Podział prawd w iary  na  konieczne i nie- 
w konieczne pojawiał się wprawdzie w dziejach chrześcijaństwa zawsze 

wtedy, gdy chodziło1 o rozluźnienie sztywnej ortodoksji i minimalizację 
k obligujących konfesji. Niemniej, podział ten, choćby najbardziej „liberal- 
c] n y ” w zamyśle, rodzi natychm iast pytanie: kto ma decydować o tym, jakie 
d praw dy należą do pierwszej, a jakie do drugiej kategorii? Jeżeli jakakol- 
w wiek władza kościelna przywłaszcza sobie to uprawnienie, zasada bez- 

wyznaniowości nie daje się utrzymać; credo chrześcijańskie w  ujęciu Ga- 
u, lenusa redukuje wprawdzie treść dogmatyczną religii do zasobu wspólnego 

wszystkim zorganizowanym gminom chrześcijańskim, jest tedy w intencji 
p< programem irenicznym; niemniej credo nie jest cytatem  z Biblii i uznanie 
d; go za podstawę ekumenicznych propozycji wykracza już jawnie poza ża
lu łożenia chrześcijaństwa tak, jak rozumieli je kolegianci. Niektóre jego 
ni punkty były, jak wiadomo, kwestionowane przez różnych spirytualistów  
sż chrześcijańskich (np. „zstąpienie do piekieł”) i  z tego punktu widzenia 
k'C zauważamy, że uniwersalizm Galenusa ulega w  jegO' ostatnich latach 
t r  ograniczeniu, chociaż sama idea gminy jako czysto „ludzkiego” urządzenia 
p C pozostaje w mocy, podobnie jak odmówienie sakramentom charyzmatycz- 
ru  ńych w artości34.
wi Z drugiej strony, obiekcja ta  daje się osłabić, kiedy się zwróci uwagę 
kt< na nacisk, z jakim  Galenus — również w tym  piśmie — podkreśla prak- 
m< tyczny i m oralny charakter w iary religijnej. Pod tym  względem idzie 

śladami Camphuysena. Zaleca mianowicie, aby „bezgrzeszne i święte 
dz' ż y c i e  błogosławionego naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa... brać za 
mc miarę jego niebiańskiej n a u k  i”35; powiada także „Ale przez p o z n a 
no n i e  owego wszechmocnego Boga rozumiemy n ie spekulację czystą lub 
po ogląd, nie to mianowicie, iż pojm ujemy swoją wiedzą mózgową, że jest 
od on takim Bogiem, jakim  zechciał się w słowie świętym swoim objawić 
Ou i na tym  poprzestajemy, ale że się go jako takiego w prawdziwym  po- 
czj znaniu serca zna, czci, kocha i doskonale mu ufa” ; wszystkie własności 
bu: Boga mamy poznawać „praktycznie albo przez czynne zastosowanie” 86. To 
odi praktyczne, nie spekulatywne rozumienie religii obecne jest we wszyst- 
zgi kich pismach Galenusa. W tym  duchu sporządzony jest popularny Wstąp
—  do znajomości religii chrześcijańskiej, gdzie z każdym pytaniem dogma

tycznym skojarzone jest pytanie moralne, w  rodzaju: „do- czegO' służy nam
Rer wiadomość, że Bóg jest wieczny? że wszechmocny?” itd .37 W tym  samym
haa
gen
gen 04 Por. Verdediging... , s. 42—44, o chrzcie i w ieczerzy,
haa 35 K orte  Grondstellingen... ,  s. 5.
Hoa 36 Tamże, s. 18— 19.
oit 87 Aanleyding to t  de kennis van de christe lyke Godsdienst,  By w ijze  van Vra-
h av gen, en A ntwoorde,  tot  O nderw ijs  der Jeugt,  ’t sam en-gesteld  door G alenus Abra-
sto f hamsz... Am sterdam  1693.
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duchu również sporządził Galenus wielki zbiór cytacji z Biblii, podzielo
nych na kwestie, gdzie kolejno poszczególne artyku ły  w iary są poparte 
świadectwami nieomylnego tekstu: teologiczna część kwestii jest tam 
nader skromna, natom iast znaczna większość dotyczy obowiązków m oral
nych Wobec Boga i bliźnich38. Również — w czysto erazmiańskim du
chu — Galenus odmawia wartości teologii spekulatywnej, a za prawdzi
wego teologa uważa tego, kto jako nowe stworzenie odrodził się w Chry
stusie39. M aurik w mowie pogrzebowej, sławiąc tolerancję Galenusa, po
wiadał, że po jednym  tylko znaku — chrześcijańskiej bojaźni bożej — 
rozpoznawał prawdziwych chrześcijan, nie zwracając uwagi na  różnice 
konfesji40.

Komentarz do 19 artykułów  stanowi najbardziej radykalny dokument 
myśli Galenusa. (Jest to zresztą, dodajmy, jedyne z jego pism ogłoszone 
w księgarni Jana Rieuwertsza.) Późniejsze złagodzenie jego stanowiska 
widoczne jest w dwóch punktach: we wspomnianym już odwołaniu się 
do różnicy między koniecznymi i niekoniecznymi prawdam i w iary oraz 
w przemilczeniu postulatu (figurującego w  kom entarzu do artykułów) 
powszechnego praw a głosu chrześcijan n a  zgromadzeniach religijnych; 
to ostatnie, swoiście kolegianckie hasło, jest w późniejszych publikacjach 
nieobecne. Jeśli dodamy do tego przekonanie — nieprzerwanie powtarza
jące się u Galenusa.— o potrzebie utrzym ania gminy i instytucji kapłań
stwa jako urządzeń niecharyzmatycznych, m am y bodaj pełny zestaw idei, 
które różnią amsterdamskiego reform atora od radykalizm u Camphuysena 
w zakresie eklezjologii (w innych dziedzinach najważniejsza różnica po
lega na odmiennym stosunku do mistyki i doświadczenia mistycznego).

88 Beknopt Vertoog van Gelyk luydende  Getuigenissen der H. Schrift , over de  
voornaem ste  s tukken  der C hriste lyke  leere, ’t sam engestelt door Galenus Abrahamsz 
en M ede-Leeraren, A m sterdam  1684.

39 Verdediging... ,  s. 69: „School-geleerdheid... is ju ist geen G od-gelerheid, die 
in  een  Schriftm atige kennins, opregt gelove, en Christelijke liefde, bestaat: zijnde 
het geheel w at anders een W edergeboren m ensche, een  n ieuw  schepsel in JESUS 
CHRISTUS te zijn, ais zig op y e lerle i Talen en  School-d isputen te verstaan! ’t  geen  
harssenwerk, en geen  hartenw erk zijnde, sonder grondige versaking sijns se lfs, w el 
kan bekom en w orden”.

40 L yk red en  te r  Gedagtenis van  Galenus Abrahamsz...  Door W ilhelm  van  
Maurik, Am sterdam  b.d. Dodać należy, że odm owa unii z grupą W aterlandów, pod
pisana przez G alenusa w  1649 r. nie m oże tłum aczyć się, jak sądzi jego m onografista, 
faktem , iż G alenus nie znał doktryny sw oich partnerów; pism o odm owne powołuje  
się bow iem  na to, że nie w szystk ie spraw y podlegają toferancji i że zjednoczenie 
wym aga zgodności wiary, której obecnie nie m a (A n tw o r t  op de Vrede-presentatie ,  
Gedaen door de W aterlandsche aen de Vlaemsche, Duytsche en Vriessche Doops- 
gezinde Gemeentes.  Te sam en gestelt door Dr G alenus Abrahamsz^, Am sterdam  1664). 
Treść tej odpowiedzi pozostaje w  jaskrawej niezgodzie ze stanow iskiem  antykon- 
fesjonalnym  Galenusa, które już w  tym  okresie bodaj żyw ił — o ile  wolno tak sądzić 
na podstaw ie jego ówczesnych zw iązków  z kręgiem  Boreela. Zapewne w ięc Galenus 
uległ po prostu naciskow i elem entów  konserw atyw nych w  gm inie. M ożliwe jednak, 
że zetknął się  z B oreelem  dopiero w  1650 r. i że od niego zaczerpnął po raz pierw szy  
w olnom yślne idee, przedtem  zaś p od ziela ł' poglądy sw oich współkapłanów  m enno- 
nickich.



g Nawet w najdalej posuniętej fazie swojej k rytyki Galenus nie osiąga 
j pozycji bezwzględnie antykonfesjonalnych. Jego poglądy na kościół prz.y- 
v pominają raczej L u tra  z epoki, kiedy pisał Von Papstum zu Rom  i A n den 

christlichen Adel deutscher Nation — przynajm niej Lutra takiego, jakim  
k go widzą współcześni liberalni historycy protestanccy41. Jednak i to po- 
c] równanie kuleje, w łaśnie z tej racji, że zarówno od Lutra, jak od Menno 
d Simonsa dzielą Galenusa cztery pokolenia i stulecie doświadczeń refor- 
w macji, która we wszystkich swoich wariantach, chociaż nie w tym  samym 
n  stopniu, ulegała procesowi postępującej ankylozy dogmatycznej i postę- 
U( pującego sam outwierdzania się każdej gminy we własnym ekskluzy- 
b- wizmie. Idea z a s a d n i c z o  n i e o d w r a c a l n e g o  upadku gminy 
p< apostolskiej, wokół której myśl Galenusa jest skoncentrowana, stanowi 
jj; próbę takiego kościoła, k tóry  w samej swojej strukturze mógłby zawie- 
lu rać gwarancję przeciwko degeneracji, jakiej reform a uległa. P rzy  tym 
n j wszystkim pozostaje ona ideą k o ś c i o ł a ;  różnica między Camphuyse- 
3 2  nem a Galenusem jest zarazem, w tym  punkcie, różnicą między osobni
ki- kiem wydziedziczonym i uwolnionym od doczesnych nadziei, żyjącym 
tr  w latach podortrechckiej udręki, a człowiekiem, k tóry  reprezentuje wol- 
pC nomyślną tendencję w ram ach zbiorowości rzemieślniczo-kupieckiej, spo
ru łecznie ustabilizowanej, osiadłej. Ruch galenistów jest rodzajem pietyzmu 
wj w ramach anabaptyzm u niderlandzkiego, 
k t

4. GALENUS. PREDESTYNACJA A STOSUNEK DO ŻYCIA ŚWIECKIEGO

dz Skoro żadna gmina wyznaniowa i żadne obrzędy czy sakram enty nie
mc m ają najm niejszej wartości zbawicielskiej, życie religijne autentyczne
no przenosi się na obszary podległe jednostkowej odpowiedzialności. W tych
po sprawach — w kwestii wolnej' woli, łaski, wartości uczynków, możliwości
od natu ry  ludzkiej — Galenus jest całkowicie w ierny tradycji Coornherta.
Ou Na tym  również terenie rozpoczął się jego konflikt z Samuelem Apo-
czj stoolem, który  oznajm ił w kazaniu, że usprawiedliwienie nasze dochodzi
bu: do skutku wyłącznie przez zadośćuczynienie Chrystusa, jedynej przyczy-
odi ny ,,zasług<jwej” naszego zbawienia. Galenus wybuchnął gniewnym kontr-
zgi kazaniem, gdzie poglądy swojego kolegi nazwał nauką zwodniczą, która
—  czyni Chrystusa sługą grzechu i pokazał tym  samym, jak piszą przeciw

nicy, że tolerancję ma w ustach, lecz nietolerancję w sercu oraz, że od
Rer: Socyna czerpie swoje argum enty42, 
haa
gen '
g en 41 Por. Em ile G. Leonard, U H isto ire  generale du  protestantisme,  t. I, 1961, s. 53
haa i  nast.
j j 00 42 R eductie  v a n  de soo genaemde Deductie , ofte Zedige overweginge van  den
oit toes tan t  der jegenwoord ige  Onlusten en Geschillen in de Vlaamsche Doopsgezinde
hav: G em eyn te  binnen A m sterd a m  gemaeckt. Door Galenus A m rahamsz,  Am sterdam  1663,
stof s - 1—15 (jest to historia sporu ogłoszona przez konserw atyw nych wrogów  Galenusa).
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Tradycyjnie pojęta idea wolności wyboru, stanowcza negacja podwój
nej predestynacji i negacja dziedziczności grzechu pierworodnego43 zwią
zane są ściśle z program am i wychowawczymi Galenusa i z jego eklezjo
logią. Argum entacja jest tu  banalna i prosta: w iara w  predestynację czyni 
Boga sprawcą zła, a człowieka uwalnia od odpowiedzialności; skłania 
również do niew iary w możliwość nawrócenia grzeszników, odbiera tedy 
wartość zabiegom pedagogicznym, które zmierzają do podnoszenia ludzi 
z upadku. Nie ma łaski niezbywalnej, to jest, nie m a perseveratio sancto- 
rura; nie ma także łaski nieodpartej, tj. operacje boskie nie są wystarcza
jącym warunkiem  konwersji. Łaska jest niezbędnym warunkiem  zbawie
nia, ale drugim niezbędnym warunkiem  jest niezależna od niej decyzja 
ludzka, a początek nawrócenia nie wymaga koniecznie działań łaski; choć
by nie wiedzieć jak głęboko się stoczył, grzesznik posiada zawsze, bez 
łaski, możliwość samodzielnego współdziałania w  dziele swojego powrotu 
do Boga44. P rzy  tych założeniach możliwy jest dopiero ideał wychowania, 
formułowany m. in. przez Galenusa w kazaniach o synu marnotrawnym, 
a podkreślający totalną odpowiedzialność człowieka za wszystkie swoje 
uczynki; człowiek jest wolny w  decyzji: znaczy to, że nie wolno mu zwa
lać własnych grzechów na okoliczności, na innych ludzi, n a  zły przykład, 
na brak pomocy; cokolwiek uczynił, dźwigać musi na sobie bez reszty, 
i wyłącznlie w  sobie szukać przyczyny zła, jakiego się dlopuścił; żadne 
okoliczności zewnętrzne nie usprawiedliwiają — świadomość tej sytuacji 
stanowi istotną treść autentycznego nawrócenia; skoro z własnej inicja
tyw y rozpocznie się dzieło skruchy, resztę dopełni Bóg, jak deszcz i słońce 
dopełniają pracę rolnika, k tóry  niemniej musi w pierw  pracę swoją w y
konać, aby ziarno wzrosło45.

Ten pelagianizm, czy semipelagianizm czyni praktycznie zbawienie 
wyłączną sprawą zasług jednostki; bo też łaska, jakkolwiek niezbędna do 
usprawiedliwienia, ofiarowana jest wszystkim, którzy wierzą w Chrystu
sa i wszyscy oni m ają swój rów ny udział w beneficjach odkupienia46. 
Dlatego też, chociaż ważność zachowuje formuła „nie uczynki nas uspra
wiedliwiają, lecz łaska”, to jednak, skoro łaska jest wśród chrześcijan 
stale obecnym warunkiem, zbawienie zależy ostatecznie od swobodnych 
decyzji jednostki. Można przypuszczać, że w wartościach odkupienia 
uczestniczą, wedle Galenusa, jedynie chrześcijanie i że wobec tego reduk

43 Por. De ver loren en w edergevonden  Zoon. In  X IV  Predikatien, s. 13—14 
(w: Nagelate Schriften); Korte  Verhandeling van  de re d e lyk -b ev in d e lyk e  Godsdienst,  
s. 3; K o rte  Grondstellingen...,  s. 20—21.

44 De ver loren en w edergevonden  Zoon..., s. 56: „waar in  ons klaer woord voor 
d’oogen gestelt, het verm ogen ’t w elk  in  een  w yd vervallen  Zondaar nog over is 
gebleven, om van  zyne zyde, onder de goddelyke genade, m ede te w erken tot 
bevordering van  zyne zaligheid”. . s

45 Tamże, s. 66—74.
46 K orte  Grondstell ingen,  s. 55—56.
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cja „w iary” do przestrzegania moralnych przepisów jest ograniczona do 
świata chrześcijańskiego; tak w każdym razie wolno rozumieć powiedze
nie, że łaska udostępniona jest wszystkim, co wierzą w Chrystusa. Uni
wersalizm Galenusa nie rozciąga się na pogan, muzułmanów czy żydów. 
In terpretacja taka potwierdza wspomniane rozumienie Galenusa jako pro
pagatora c h r z e ś c i j a ń s k i e g o  i r e n i z m u ,  nie zaś a n t y k o n -  
f e s j o n a l i z m u  r a d y k a l n e g o .  Bóg jest wprawdzie ojcem wszyst
kich ludzi — również pogan i żydów47, ale bywa również ojcem karzą
cym, a w iary w wieczne męki potępionych Galenus nie porzuca48. Nie
mniej droga zbawienia jest w  każdej chwili dla każdego otwarta. Natura 
ludzka wbrew augustiańskiej tradycji nie jest doszczętnie zepsuta, tak iż 
tylko zło może wydawać z samodzielnych swoich inicjatyw; przeciwnie, 
istnieje rodzaj magnetycznego przyciągania, mocą którego duch ludzki 
w naturalny  sposób niejako zwraca się ku Bogu49; również zakłada Ga
lenus — podobnie jak Coornhert i Camphuysen — ów „perfektibilizm ”, 
zdolność zasadniczą człowieka do wypełniania wszystkich boskich naka
zów i możliwość efektywnego osiągnięcia świętości przez m oralny wysi
łek50. (Dobro przy tym, w brew tradycji teonomicznego' pozytywizmu, 
wywodzącej się ze źródeł nominalistycznych, nie jest określone przez 
arbitralne postanowienia Boga, ale jest względem Boga pierwotne, tj. Bóg 
jest w sensie bytowym  twórcą dobra, ale nie jest sprawcą tego-, iż dobro 
jest dobrem właśnie, a nie złem; nie mógłby dowolnym nakazem zamie
nić cnót w występki i odw rotnie5f).

Cała ta doktryna, w jednostronnym  nawiązaniu do dziedzictwa Erazma 
i w opozycji do luterańskich, a zwłaszcza kalwińskich dogmatów, próbuje 
stworzyć formułę chrześcijaństwa wolnego od ducha sekciarstwa. Wy
znawcy podwójnej predestynacji, skoro konstytuują się jako organizacje 
konfesyjnie i obrzędowo związane, m ają naturalną i zgoła nieuchronną 
skłonność do identyfikacji swojej gminy z gromadą boskich wybrańców, 
z ziemską częścią państwa bożego; życie religijne w tych warunkach na 
mocy niemal mechanicznego związku przybiera charakter kościelno-intro- 
wersyjny; to właśnie nazywam y duchem sekciarskim (znamię znacznie

47 De Verloren en w e d erg evo n d en  Zoon, s. 11.
48 Anleyding... , s. 217.
49 Christelyke Z ede-kons t,  ofte korte  beschryving van de yoornaamste  deugden  

en ondeugden, s, 52 (w: Nagelate  Schriften ): „Yoeg hier by, dat genoegzam  in alle 
geschapen dingen, een  m agnetism us, ofte aantrekende kragt gespeust word, volgens 
w elke het eene bem ind, het ander gehaat ofte gevloden word; en  dat doorgaans die 
levendige w erkelykheyd bem erkt word in zaken, die uit eenen oorspronk zyn; 
waaroom  ook fe ffe n s  natuurlyk is, dat die edele geest des m enschen, uit GOD 
gevloten, en yolgens w elke de m enschen gezegt w orden van GODS geslagte te zyn, 
na den H eere GOD kragtiglyk nedge en trekke, en dien verkregen hebbende, 
onafscheidelyk m et vo lle  yergenoeging in  yolm aakte vereen iging aankleve”.

50 C hristelyke Zede-konst... ,  s. 19.; K o rte  Grondstellingen...,  s. 39.
51 Christe lyke  Z ede-kons t,  s. 3—4.
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silniej występujące w organizmach klasycznej reformacji niż w kościele 
rzymskim, a najbardziej jaskrawe w małych sektach o predestynacjoni- 
stycznej orientacji): działalność religijna w całości niemal zwrócona do 
wewnątrz sekty, a niewiele zwracająca uwagi na misjonarstwo zewnę
trzne. Związek między dogmatem a sposobami zewnętrznego zachowania 
się sekty jest jawny: skoro łaska jest zarówno nieodzownym, jak dosta
tecznym warunkiem  w iary prawdziwej, to konwersja grzeszników i b łą
dzących nie może być dziełem ludzkim; łaska lnie1 oczekiwanie i mocą 
arbitralnego wyboru stwórcy dotyka wybranych i nieodparcie bierze ich 
w posiadanie; z ludzkiego punktu  widzenia spada ona przypadkowo', n i
czym -uderzenie pioruna i nie sposób jej ściągnąć ludzką przemyślnością 
na określone miejsce. W tej perspektywie działalność apostolska nie może 
oferować zachęcających widoków; można, oczywiście, powiedzieć, że Bóg, 
jeśli zechce, posłuży się misjonarską działalnością ludzi jako instrum en
tem konwersji, ale w praktyce wiadomo, że pośrednictwo takie nie jest 
mu niezbędne dla skutecznego dopełnienia swoich zamierzeń, stąd w iara 
w predestynację nie sprzyja promieniowaniu nauczycielskiemu kościołów.

Również w tym sensie intencja Galenusa jest antysekciarska; zależy 
mu na tym, aby organizm kościelny nie uległ, by  tak rzec, pokusie im m a- 
nentyzacji, tj. nie przeobraził się w stw ór odcięty od reszty świata, za
spokojony w  hodowaniu własnej doskonałości. Jego- ideałem jest chrze
ścijaństwo niem al całkowicie zredukowane do funkcji obyczajowych, ale 
też ekspansywne jako instytucja wychowawcza, mająca aspiracje do ze
wnętrznego oddziaływania, ożywiona duchem apostolstwa a zarazem wol
na od fanatyzmu. Skuteczna formuła opisująca ów ideał wymagała w łaś
nie przekonania, że człowiek zasadniczo zbawia się sam i że nie moiże 
własnych grzechów zwalać na innych, ale że jednocześnie powinien innym  
w naw róceniu pomagać i że praca taka może się okazać skuteczna. Trzeba 
było ponadto uznać, że gmina, przynajm niej obecnie, jest konstrukcją 
ziemską (co uwalnia ją od fanatyzm u sekciarskiego i nietolerancji), ale 
mimo to bywa użyteczna w realizacji wartości nadprzyrodzonych przez 
poszczególne jednostki (co pozwala ją w ogólności jako instytucję zacho
wać). W zakresie sporu o wartość uczynków oznacza to, że o tyle, o ile 
człowiek ma wpływ na. swoje zbawienie (a jest to, jak powiedzieliśmy, 
wpływ rozstrzygający wobec faktu, iż łaska jest warunkiem  stałym), w ar
tości zbawicielskie realizują się w jego uczynkach zewnętrznych, ale nie 
byle jakich, tj. nie np. w  mechanicznie odprawianych ceremoniach, lecz 
takich, gdzie również intencja odpowiednia daje się wskazać. (Jedno
czesne obwarowanie się dwustronne przeciw fanatyzmowi, związanemu 
z charyzmatycznym ujęciem gminy i przeciw kwietystycznym wersjom  
antykonfesjonalizmu.) Praktycznie wyraża się to  u Galenusa w przeko
naniu, że wartości religijne m ają zasadniczo charakter wew nętrzny



g i realizują się w  intencjach („prawdziwy kościół musi być w ew nątrz nas,
j, nie na zewnątrz” 32, „Bóg patrzy  na serce, nie na nazwę” 53 itp.), że jednak
v w iara prawdziwa musi się w  uczynkach ujaw niać54, i że naśladowanie 

Chrystusa musi obejmować jednocześnie i zawsze zarówno wewnętrzne
Ic motywy, jak zewnętrzne zachowanie55.
cl Stąd również opozycja m iędzy chrześcijaństwem i „światem ” nie 
d przybiera u Galenusa owego drastycznego charakteru, jaki spotykamy 
w u wielu spirytualistów  chrześcijańskich i ascetów; nie jawi się ona jako 
rr przejaw  kosmicznej, nieubłaganej walki, w której dusza opiera się całej 
ui naturze cielesnej i musi ją ujarzm iać i dławić z ponawianym stale wy- 
b; siłkiem. Słowo „św iat” w pejoratyw nym  sensie (mtindus im mundus) ozna- 
p< cza dla Galenusa ludzi bezbożnych i złych oraz ich działania56, nie zaś 
d; rzeczywistość natu ra lną jako taką. Jeżeli wezwanie do  „odcięcia się od 
lu św iata” i ubolewania nad „duchem światowym”, k tóry  przeniknął do> re- 
ni formowanych gm in57 w ten sposób rozumieć, to łatwo pojąć, że nie ozna- 
sz czają one bynajm niej program u sekty, k tóra z pogardą odwracając się 
kc od wszelkich „ziemskich” urządzeń, od życia społecznego i pracy codzien- 
t r  nej, usiłuje w ascetycznych praktykach kultywować nadprzyrodzone 
pc cnoty. W kazaniu w  Zaandam z 1687 r. Galenus w yraża zadowolenie 
ru z dobrej, rozumnej i tolerancyjnej władzy cywilnej, pod której zwierzch- 
wi nictwem  przyszło żyć gminom mennonickim, apr-obuje ożywiony handel 
kt' i pomyślność m aterialną; w ydaje się wprawdzie, jakby żałował do pew
ni* nego stopnia minionych czasów prześladowań, w których hartow ał się 

duch prawdziwych chrześcijan i w których szubienice i to rtu ry  nie 
dz osłabiały wiary, nie potrafiły  tedy dokonać tego, co dziś czyni życie na
mi zbyt wygodne; jednakże m oralistyka jego nie obraca się w  ogólności prze- 
no ciwko życiu doczesnemu, ale tylko przeciw „nadużyciom” jegO' rozkoszy58, 
po W swojej Etyce chrześcijańskiej p iętnuje gnuśne zaniedbywanie potrzeb 
od ciała59, chwali um iar60 i czystość cielesną bez śladu fanatyzm u ascetycz- 
Ou nego, po prostu jako panowanie nad pożądaniam i1-3. Również jego pogląd 
czj na władzę cywilną i jej stosunek do chrześcijańskiej gminy n ie przypo- 
bu: m ina owych ekstremistycznych potępień, znanych z dziejów anabaptyzm u 
odi (jest to zresztą o tyle zrozumiałe, że instytucje cywilne i organizacje 
zgi --------------
----- 62 Aanspraak an' de Vereenigde Doops-gezinde Gemeente  te  Zaandam...  Door

G alenus Abraham sz, Am sterdam , b.d., s. 65.
53 Wederlegginge...,  s. 54.

Rer 34 Aanspraak... ,  s. 59.
haa 55 Een brief,  van  Dr Galenus Abrahamsz. Seer nut ent s tichtelijk ,  in dese t i jd
gen gelesen en betracht te  worden,  Alkm aar, 1677, s. A3r.
gen 56 Anleyding...,  s. 203—204.
haa 57 N ader verklaringe... ,  Wstęp, s. X X X  3 v.
Hoo 58 Aanspraek...,  s. 25— 36.
oit 89 C hriste lyke  Zede-konst. .. ,  s. 177—179.
hav: 60 Tam że, s. 148 i nast.
stof: 61 Tamże, s. 161.
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kościelne zasadniczo tak samo należą ck> św iata ludzkiego, skoro te ostat- 
nie są pozbawione wartości charyzmatycznych; akceptacja gminy religij- 

. nej jako „ludzkiego” urządzenia nie daje się skojarzyć z potępieniem 
organizacji państwowej tylko na tej zasadzie, że jest tworem  doczesnym). 
Tradycyjne nakazy pokojowego anabaptyzm u — zakaz składania przysiąg 
i zakaz używania broni — figurują, oczywiście, obok chrztu dorosłych 
w wykładzie mennonickich zasad, sporządzonym przez Galenusa812, jed
nakże separacja życia religijnego od życia świeckiego, ku której te wszyst
kie trzy zasady zmierzają (podobnie zresztą, jak idea wyższości Nowego 
Testamentu nad Starym) jest znacznie złagodzona w  stosunku do daw
nego anabaptyzmu. Galenus nie potępia bynajm niej jednoznacznie świec
kich urzędów, powiada tylko — po stanowczym nakazie posłuszeństwa 
wobec władzy, że skoro Jezus nie pozostawił wyraźnych wskazań co do 
sposobu piastowania urzędów, bezpieczniej jest dla prawdziwych jego na
śladowców powstrzymać się od piastowania godności politycznych, połą
czonych z użyciem przemocy63. (Niezależnie od tego nakaz posłuszeństwa 
obowiązuje nie tylko wobec dobrej, ale i wobec złej Władzy.) Zasobność 
mieszczańska nie budzi też u Galenusa oburzenia, gani tylko przepych 
i życie wystawne (konserwatywni przeciwnicy zarzucali mu zresztą znacz
ną pobłażliwość w tych sprawach — ci właśnie, którzy miotali gromy na 
wstążki u butów lub zdobione filiżanki; sam  Galenus zresztą, gdy popadł 
w kłopoty finansowe, jął się alchemii i próbował fabrykować złoto64).

Również przeciwstawienie „zakonu” i chrześcijaństwa nie przybiera 
u Galeusa owej form y gwałtownej, jaką znaleźć łatwo u sekciarzy. 
Wprawdzie odrodzenie chrześcijańskie ma, jak powiada, nie akcydental- 
ny, ale substancjalny charak ter65, jednakże dzieło Chrystusa, jego zda
niem, nie unicestwiło Starego Zakonu, lecz dodało prawo nowe, a tym 
samym stare udoskonaliło; od cnót pogańskich, pochodzących tylko z na
turalnego poznania, wyższe są cnoty chrześcijańskie, w sparte na objawie
niu i odwołujące się do wolności w iernych itd .68

Galenus szuka więc wyrazu dla świadomości religijnej skłonnej do 
znacznych kompromisów z naturą i światem  doczesnym. Odcina się nie 
tylko od w iary konserwatystów w nadprzyrodzoną świętość własnych 
sekt, ale również od ich rygoryzm u moralnego', sankcjonowanego przez 
ścisłą dychotomię „świata” i chrześcijaństwa. Zmierza nie tylko do likwi

62 Verdediging..., s. 74 i nast.
03 K orte  Grondstellingen... ,  s. 31—32.
64 H. W. M eihuizen, jw., s. 149 i nast.
65 „iets w ezentlyk, ofte zelfstandigs, en  n iet een  bloote hoedanigheid”, C hrys te -  

lyke  Zede-konst,  s. 16.
66 Tamże, s. 7— 14. Stąd również, k iedy M aurik w  rtiowie pogrzebowej rozwodzi

się nad udręką, jakiej wym aga życie pobożne, odbiega ocTducha Galenusa. Ten bo
w iem  uważał, że nakazy chrześcijańskie n ie  są ciężkie w  spełnianiu (Korte  G rond
stellingen,  s. 39).
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dacji systemu władzy kościelnej, wcielonej w autorytatyw nych kapłanów, 
ale także do rozluźnienia męczącej obyczajowości ascetycznej, niestraw nej 
dla zurbanizowanych żywiołów w  ruchu mennonickim. Jeśli teoria upad
ku gminy apostolskiej nie prowadzi go do radykalnego potępienia wszel
kiej organizacji kościelnej, a tylko do ograniczenia jej roszczeń, to dla
tego, że krytyka Galenusa w yrasta nie tyle z konfliktu między świado
mością religijną i więzią organizacji, ile z konfliktu między dośrodkowo 
skierowanym życiem sekty a warunkam i życia holenderskiego mieszczań
stwa. Jest to próba „otw arcia” życia religijnego na świat doczesny, nie 
zaś próba zniesienia organizacji kościelnej jako składnika życia doczes
nego. Stąd mimo łatwo zauważalnych analogii z myślą Camphuysena dzia
łalność pisarska i reform atorska Galenusa ma orientację odwrotną, jeśli 
je porównywać na płaszczyźnie moralizatorskich intencji, chociaż bardzo 
podobną ze względu na instytucję władzy kościelnej. Galenus usiłuje nie
jako zlaicyzować organizację religijną i w tej zlaicyzowanej, tolerancyj
nej formie zaakceptować jako część świata ludzkiego. Camphuysen obej
m uje aktem  negacji całość doczesnego świata razem z organizacją reli
gijną. Mamy praw o przypuszczać, że wbrew niewątpliwej intencji Gale
nusa jego sukcesy były zwycięstwami życia świeckiego nad religijnym.

Jest to wszakże przypuszczenie tylko. Dwie odmienne tendencje — 
potępienie „św iata” razem z instytucjam i kościelnymi oraz otwarcie insty
tucji kościelnych na „św iat” przez nadanie im świeckiego charakteru — 
spotykały się ńa płaszczyźnie haseł reformatorskich, w  pewnych konklu
zjach zbliżonych, a nieraz naw et identycznych, w rezultacie naturalnych 
m istyfikacji ideologicznych. Jakoż nieraz trudno je od siebie odróżnić, 
jeśli występują jednocześnie jako reakcje na tę sam ą sytuację — jak to 
się zdarzało w historii kolegiantów.

5. GALENUS. SUPLEMENT MISTYCZNY

Cały dotychczasowy wywód obracał się wokół tych idei, które Ga
lenus uważał za obligujące powszechnie i powszechnie ważne. Pozostawił 
on wszakże ów Traktat krótki o rozumowo-doświadczalnej religii, gdzie 
prezentuje typ religijności mistycznej, najwidoczniej w jego oczach nie 
każdemu dostępnej. W Obronie mennonitów  zastrzegał się, że nie będzie 
mówił o drogach zjednoczenia mistycznego, ponieważ chce tylko wyłożyć 
opinie, które wszystkim mennonitom są wspólne67. W Etyce chrześcijań
skiej ogłoszonej pośm iertnie razem z K rótkim  traktatem  znajdujem y 
w dwóch miejscach w yraźne form uły mistyczne: charakterystyka najwyż
szego piętra religijnego rozwoju mówi o identyfikacji — nie w przenoś-

87 Yerdediging...,  s. 153—-155.
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nym, ale dosłownym, ontologicznym sensie — z Chrystusem, który 
z wszystkimi swoimi mocami wchodzi na miejsce obumarłego’ wewnę
trznie ducha ludzkiego68;charakterystyka „abnegacji w ew nętrznej” (gron- 
dige verzaking zyns zelfs) mówi o fatalnej bierności i zaniku kom
pletnym własnej woli i w yboru69. Tematy te  rozwinięte s ą 'i  wyraźniej 
sformułowane w następnej rozprawie. Bóg, k tóry  jest miłością, chce ludzi 
uczynić uczestnikami własnej szczęśliwości, a więc pragnie c a ł k o w i 
t e g o  zniesienia nierówności pomiędzy sobą a stworzeniem ludzkim70. 
Stąd zakazy i nakazy sprzyjające usunięciu te j nierówności; nie dotyczą 
one zewnętrznych uczynków, bo właśnie wszelki ku lt zewnętrzny, obrzę
dy i urzędy, nie należą do istoty religii. Przygotowanie do uczestnictwa 
w boskim bycie polega na całkowitej rezygnacji z wszelkiej „własności 
osobistej” naturalnego człowieka, tj. z owej „ikheid” czy „mynkeid”, 
a więc z indywidualności własnej, o ile określona jest przez własny wybór 
i wolę71. Jedną z konsekwencji tej abnegacji jest totalne odwrócenie się 
od świata stworzeń i niepodzielne skierowanie miłości ku Bogu, a także 
samowiedza własnej nicości. Tak torujem y sobie drogę do przyjęcia „łaski 
doświadczalnej” — „nadprzyrodzonego daru  duchowego, który człowie
kowi od Boga w Jezusie Chrystusie przez Ducha świętego bywa bezpo
średnio udzielony i doświadczany jest w sercu” 72. Na tę łaskę zasłużyć 
nie można ani nie wo-lno jej oczekiwać czy pożądać; można tylko stworzyć 
w sobie niezbędne warunki, uzdalniające do jej przyjęcia. Najwyższe 
skutki owej łaski ujaw niają się w ekstazie, k tóra obejmuje ducha — 
zwierzchnią część człowieka; jednakże siły  rozumu, fantazji i woli do

63 C hris te lyke  Zede-konst,  s. 28—29: „En allerw ydst strekt zig uit de m ate van
de grootte van Christus volheid; die zodanig is, dat dien  hoogverligten en geheilig-
den m ensch tot zoodanigen grooten overeenkom ing m et den heiligen  aart van  onzen  
Heere Jezus Christus is gekom en, door grondige afgestorvemheid van al het gerne
dien volm aakten heiligen aart w ederstrydig is, dat Christus de Heere, door de kragt
zyns H. Geest, alle zyne uitwendige en inw endige kragten hebbe ingenom en, en  
in daad en waarheid bezit; dat hy nu (om zoo te apreken) n iet meer leeft, maar dat
Christus in  hem  leve; n iet alleen  in  opzigt van volkom en gelykaardigheid, maar ook 
in deelgenootschap, en inw endige ervaring, ofte gevoel van  de Goddelyke liefde, 
blydschap en vrede, die zyn harte en zinnen bew aart in  Christus Jezus onzen  
Heere”.

63 Tamże, s. 54: „By grondige verzaking zyns zelfs, versta ik hier een  geheele  
overgeving van  den geest des m enschen aan God, door volkom en afstand van alle  
eigen-w il en verkiezing; om in der tyd, en in  eew igheid , zoo w erkelyk, ais lydelyk , 
niet anders te w illen , ais GOD w il, om daar door het beeld  van onzen H eere Jezus 
Christus in  aart, en eigenschappen, volkom en gelykform ig te  w orden”.

70 K o rte  Verhandeling... ,  b.m.: „eist God Alm agtig, dat de ongelykheid van aart, 
en eigenschappen, die tusschen hem  en zyn redelyke schepselen  is, alvooren werde  
weggenom en, eer hy aan dezelve zyn gelukzeligheid aanvangt m ede te deelen; en  
gevolgelyk geheel m et dezelve gelieft te vereen igen”.

71 Tamże, s. 4: „Deze voorbereiding bestaat ten  voornaam ste, in ’t algem een  
aangemerkt, in ’t grondig verlatem van zijn eigendom , ofte in zyn zelfs verzikong, 
en geheelen overgank tot GOD”. „Versta by deze eigendom  de ikheid, en mynh,eid, 
gelyk zom m ige die p legen te noemen; w aar door de natuurlyke mensch, buiten  
GOD Alm agtig, zig zelfs iets toeschrift, ofte iets w il op zig zelven  zyn”.

72 Tamże, s. 10.

3 A r c h iw u m  h i s t o r i i  f i l o z o f i i ,  t .  9
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znają przy tym  także niezmiernego pobudzenia. W tym  stanie, niepoję
tym  dla naturalnych sytuacji, duch człowieka niejako wychodzi sam z sie
bie dostępując udziału w boskim szczęściu.

Mistyczny ten tekst, jakkolwiek nie zawiera nic, czego nie można by 
przeczytać w niezliczonej ilości innych mistycznych traktatów  i jakkol
wiek w yjątkow y w jego pismach, zasługuje na uwagę, o ile pozwala uzu
pełnić hipotetycznie obraz życia religijnego w  ujęciu Galenusa. Cała 
religijność kolektywnie upraw iana sprowadza się w łaściwie do kwestii 
obyczajowych. K ontakt ze światem nadprzyrodzonym, którego nie dają ani 
sakram enty, and gmina religijna, ani kapłani, ani sama akceptacja Pisma, 
przeniesiony zostaje w dziedzinę ekskluzywnie zastrzeżoną dla jednostki 
i nie poddającą się żadnym formom zbiorowego życia. Jeśli tam  dopiero, 
w „łasce doświadczalnej”, esencja religii daje się zrealizować, to  esencja 
religii leży w ogóle poza sferą życia kościelnego. „Świecki” charakter 
instytucji religijnych daje się przez ów kontrast jaskraw iej oświetlić. Do
piero uzupełniona swoją mistyczną częścią, myśl Galenusa pozwala się 
należycie zinterpretować: mieści się ona w ram ach idei niezależności życia 
religijnego i świeckiego — idei wspólnej „drugiej reform acji” — i w pew
nym  sensie powraca od tradycji Menno Simonsa do bezwyznaniowości 
wczesnych spirytualistów , mianowicie zaliczając ryczałtem  organizacje 
religijne do świeckich urządzeń. Odwraca się wszakże od obu tych tra 
dycji przez akt afirmacji (ograniczonej) owych urządzeń świeckich jako 
takich właśnie, przy jednoczesnym przeniesieniu autentycznego życia re
ligijnego w sferę czysto osobistą i nie poddającą się instytucjonalizacji. 
Galenus reprezentuje „drugą reform ację”, która nie doświadcza już dra
stycznego antagonizmu religii i „św iata”, ponieważ żyje sama w  w arun
kach stosunkowo rozwiniętej tolerancji i jest adaptowana do warunków 
życia społecznego. Jest to religijność zakorzenionego w swoim społeczeń
stwie drobnego mieszczaństwa, druga reform acja w fazie integracji, kiedy 
nie tylko rew olta społeczna, ale również sekciarska „rew olta ucieczki od 
św iata” nie są już jej wyznawcom potrzebne. Przezwyciężenie tradycji 
Menno Simonsa jest więc tylko pozornie powrotem  do wcześniejszego, 
indywidualistycznego antykonf es jonalizmu; Galenus, o ile jest mistykiem, 
jest typem, mistyka-działacza, a nie m istyka-outsidera. Jego religijność 
jest już wrośnięta w świat społeczny i instytucje państwowe, które stw a
rzają jej ramy.

6. BOREEL. RACJONALIZM W MISTYCE

Galenus, jakkolwiek odbywał swoje studia w  Jatach pierwszych spo
rów  wokół Descartesa i m usiał się zetknąć z próbami „rozum owej” religii,
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nie zdradza w swoim pisarstwie śladów racjonalistycznych skłonności. 
Jego argumentacje noszą czysto biblijny charakter i  umacniane są tylko 
cytatami uznanych autorytetów  chrześcijańskich73. Nie jest filozofem i nie 
pragnie nim być, teologią spekulatywną pogardza. Paradoksalnie, jedynie1 
w  mistycznym Traktacie o rozumowo-doświadczalnej religii, mianowicie 
w tytule i w pierwszych fragm entach można dopatrzeć się prób pozabi- 
blijnej argum entacji. Ten właśnie trak ta t odbiega charakterem  od całego 
pozostałego pisarstwa Galenusa i zbliża po trosze do stylu, który w blis
kim mu środowisku mistycyzującym  daje się spotkać.

Pod tym względem Adam Boreel, starszy od Galenusa o lat dwadzie
ścia, reprezentuje tendencję w yraźniejszą74. W głównym dziele Ad legem  
et testimonium, nie jest ona jeszcze widoczna. Utwór ten stanowi wykład

73 M onografista G alenusa usiłuje dopatrzeć się  kartezjańskich oddziaływań  
w  odróżnieniu prawd koniecznych i niekoniecznych wiary (H. W. M eihuizen, jw., 
s. 22—23). Nie w ydaje się  jednak, by ten  socyniański w ątek  m iał coś wspólnego  
z Descartesem . Skądinąd m ożna się  spotkać z tw ierdzeniem , że sam  antypedo- 
baptyzm  jest w yrazem  jakiejś „racjonalistycznej” skłonności (akces do gm iny na 
zasadzie swobodnego wyboru). Pogląd taki jest w szakże lekkom yślny. Zdarza się, 
co prawda, u anabaptystów  m otyw acja, tłum acząca chrzest dorosłych jako w ynik ły  
z potrzeby rozum owego nam ysłu nad zasadam i religii, która się akceptuje, nie jest  
to wszakże m otywacja stała ani częsta i nie w ystępuje u Galenusa; n ie  jest także  
zawarta w  samej zasadzie chrztu dorosłych. Jeśli wybór religii m a być swobodny, 
to nie znaczy w cale, że ma to być wybór kierow any w zględam i racjonalnymi. A nty- 
pedobaptyzm  nie jest w  sw ojej społecznej genezie wyrazem  racjonalistycznej posta
w y, ale stanowiskiem , które chce uniezależnić życie religijne od instytucji św ieckich; 
jego m ilczące założenie głosi, że gm ina sam a przez się  nie zapew nia w artości zbaw i-  
cielsfcich, albo że w ejście do gm iny ma być rezultatem  konwersji, -nie zaś jej- 
źródłem, tj. że autentyczne w artości religijne są pierw otne w obec uczestnictwa, 
w  organizacji kościelnej i n iezależne od niej; nadto, że okoliczności życia św ieckiego  
nie pow inny przesądzać o wyznaniu. W ogólności ukryw a się w e wczesnym  a n ty -  
pedobaptyzm ie konfesjonalnym  zasada rozdziału m iędzy państw em  i kościołem , na
tom iast w  antypedobaptyzm ie połączonym  z negacją w idzialnego kościoła — zasada  
niezależności religii od organizacji. W obu w ypadkach „racjonalizm ” żaden nie m a  
znaczenia.

74 Biografię Boreela m ożna znaleźć u Gottfrieda Arnolda (jw., s. 67—68) Sandius 
w  Bibl. Antitr .  (s. 144) w ym ienia  część jego pism . Najbardziej szczegółow o omawia 
tę postać m onografia W altera Schneidera: A dam  Boreel. Sein L eben  und seine  
Schriften  (G iessen 1911). Oto najw ażniejsze inform acje: Boreel, podobnie jak Ga
lenus, pochodził z Zelandii. Ur. 2.XI.1602 w  M iddelburgu w  rodzinie w ykształconych  
patrycjuszy, ochrzczony w  kościele reform owanym , studiow ał od 1628 r. w  Lejdzie  
teologię i filozofię; podobno zawód m iłosny zw rócił go ku zainteresowaniom  reli
gijnym . W ykształcił się zw łaszcza w  językach starożytnych i sta ł się  znakomitym  
hebraistą. We w czesnych latach trzydziestych udał się do Anglii, gdzie nawiązał 
kontakty z platonikam i z Cambridge. Dostał się  tam  do w ięzien ia  — zapewne za 
propagandę sw oich antykonfesjonalnych poglądów, a wypuszczono go po kilku m ie
siącach z nakazem opuszczenia kraju. Po powrocie zajął s ię  studiam i hebrajskim i 
(z jego wydania M iszny z 1646 r. n ie  zachow ał się żaden egzem plarz). W 1645 r. 
w ydał anonimowo swój najw ażniejszy traktat A d  legem et tes tim onium .  W różnych 
m iastach organizował pozakościelne kolegia prywatne (m. in. w  Rotterdam ie, Vlaar- 
dingen, Zwolle). W 1646 r. osiedlił się w  Am sterdam ie i  stw orzył .tam razem z D a
nielem  de Breenem , kolegium , dla którego pozyskał Galenusa. Zalicza się  je do 
dziejów  ruchu kolegianckiego; nie ma, co prawda, w yraźnych św iadectw , które by  
w skazyw ały na św iadom ą łączność samego Boreela z tradycją rynsburską, jednakże  
wiadom o, że przyjacielem  de B reena był H erm an M ontanus (van Slee, 72— 76, 
137— 138), który w  H aarlem , m ieście rodzinnym  Breniusa, pełnił w  okresie podor-
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stanowiska antykonfesjonalnego i „hiblistycznego” o bardziej radykal
nych konsekwencjach, aniżeli m a to miejsce u Galenusa. Wychodząc 
z tych samych założeń — upadku gminy apostolskie] i wyłącznej nie
omylności Pisma — Boreel dochodzi do wniosku, że w kulcie religijnym  
n i e  w o l n o  w ogóle posługiwać się jakimikolwiek interpretacjam i wy
kraczającymi poza tekst biblijny (Galenus nie formułował nigdy takiego 
.zakazu; powiadał tylko, że żadne „ludzkie” form uły nie mogą sobie rościć 
p re tensji do nieomylności i nie mogą obligować kogokolwiek). Skoro ka
p łan i nie mogą się powoływać na żadne uprawnienia wyjątkowe ani dary 
przekazane drogą apostolskiej sukcesji, to nie m ają także prawa do in ter
pretow ania Pism a (Galenus powiadał, że nie m ają innych praw, aniżeli 
ktokolwiek inny). Należy tedy zlikwidować wszelkie konfesje i katechiz
m y (wedle Galenusa mogą one uchodzić jedynie za wyraz opinii tych, 
k tó rzy  je spisali). Jeśli kościoły nie chcą wrócić -do czysto „biblijnej” za
sady kultu, prawdziwy chrześcijanin powinien się od nich oddzielić 
i przejść na pryw atny kult (Galenus głosił, że kościoły powinny poprze
stać na określeniu samych siebie jako ludzkich urządzeń, bez walorów 
charyzmatycznych). Dopiero uzgodniony powrót istniejących kościołów 
na stanowisko biblijne mógłby stanowić podstawę dla wysiłku ekumenicz
nego, który doprowadzić może do ustanowienia przejściowej — również 
bez boskich atrybutów  — chrześcijańskiej gminy.

Negacja istniejących organizacji religijnych i kapłaństw a jest u Bo- 
reela nie tylko bardziej radykalna, ale oparta na innych założeniach niż 
w przypadku Galenusa; czysty „biblizm ” i zasadnicza zbędność urzędu 
kapłańskiego są mianowicie konsekwencją jego negacji człowieka natu 
ralnego. Jeśli publiczny kult religijny nie może się wylegitymować bos
kim  pochodzeniem — niech raczej zostanie zlikwidowany. Życie religijne 
n ie  może być narażone na niszczące dotknięcie „św iata”.

Założenie to zgodnie z pospolitymi schematami ówczesnymi powinno 
obejmować potępieniem również rozum świecki jako składnik naturalnego 
życia. Można by sądzić, że istotnie, główne dzieło Boreela przyjm uje tę

trechckim  funkcje konspiracyjnego predykanta, a z czasem  przystąpii do kolegian
tów  i przyjął w  Rijnsburgu chrzest przez ponurzenie (Sandius, Bibl. Antitr .,  s. 134, 
cytu je  jedno pism o M ontanusa przeciw  pedobaptyzm owi). R ów nież dzieła Breniusa  
w yszły  w  k sięgam i Franciszka K uypera, znanego działacza kolegianckiego. W dru
giej połow ie lat pięćdziesiątych Boreel znów przebyw ał w  Anglii, skąd w rócił naj
później na początku 1660 r. Umarł w  1665 r. w  Am sterdam ie. Praw ie wszystkie 
jego znane pism a zaw arte są w  Scripta A dam i Borelli  posthuma,  Cosm opoli 1683; 
niektóre m ają osobne wydania; zachow ały się  w iadom ości o innych dziełach zagi
n ionych — drukowanych i niedrukowanych. Dzieła pośm iertne zaw ierają trzy trak
tacik i innego autorstw a —• wśród nich łaciński przekład anonim owego pisem ka B al- 
l in g a  Lucerna super candelabrum.  Podobnie jak G alenus, B oreel stracił niem ało  
•czasu i pieniędzy na badania alchem iczne; jego przyjacielem  i  niejako apostołem  
na terenie Brabantu był też alchem ik ii znawca nauk tajem nych, Franciscus M er- 
curius van H elm ont (syn Jana Baptysty).
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konsekwencją75. Istnieje wszakże niewielkie pisemko, w którym  znajdu
jem y osobliwą, a charakterystyczną dla owych czasów próbę wyłożenia 
„rozumowych” argum entacji na rzecz mistycznej doktryny zjednoczenia 
z Bogiem. Złoty łańcuch chrześcijański obiecuje dostarczyć znajomości 
Boga „wedle rozumu, Pisma świętego i wewnętrznej aprobaty boskiej”76. 
Długi wywód ułożony skrupulatnie w sylogizmy ma wykazać, że Bóg na 
mocy rozumowych racji jest jedynym  i wyłącznym celem człowieka — 
jego rozumu i pożądania; nadto, że cel ten jest efektywnie osiągalny. Sko
ro jednak rzeczy różne co do n a tu ry  nie mogą sobie dać pełnego zaspo
kojenia, tedy cel człowieka tylko tak może być osiągnięty, że ludzka jego 
natura zostanie zniesiona i ustąpi miejsca naturze bogopodobnej; dzięki 
tem u człowiek przyswaja sobie wszystkie własności boskie i likwidując 
wszystko, co go od Stwórcy różni, doskonale się z nim jednoczy77. Po 
wyliczeniu wszelkich przeszkód, które trzeba pokonać i wszystkich ja
kości, jakie przybrać należy, aby ową „unio constans atąue perseverans; 
cum Deo” osiągnąć, Boreel donosi, że środki do tego celu zawarte są 
w całości we wskazówkach Nowego Testamentu; w  szczególności ucieleś
nia je Jezus — „żywy  przykład wszystkich wysiłków, za pomocą których 
człowiek może nabyć podobieństwo z Bogiem i nieprzerwanie się nim 
cieszyć”. Naśladując go, już w życiu doczesnym zdobywamy komunię 
z Bogiem, która stanowi „w ewnętrzny środek doświadczalny” do osiągnię
cia celu ostatecznego. Religia, praktykow ana wedle tych połączonych za
sad — rozumu, Pism a i wewnętrznej aprobaty boskiej — prowadzi der 
tego żywota wiecznego, w  którym  Bóg jest „wszystkim we wszystkim”78..

75 Potępiając konfesje i sym bole w iary, Boreel piorunow ał zarazem  na uniw er
sy tety  jako siedliska bezprawnego i pozabiblijnego, a w ięc antybiblijnego „teologi- 
zow ania”. Por. Gottfr ied  Arnolds.,  cz. III, s. 68.

76 Concatenatio aurea Christiana, S ive  Cognitio Dei, ac Domini nostr i  Jesu  
Christi. Proposita secundum Rationem, S. Scripturam, atąue in ternam  divinam  A p -  
probationem.  E xacte ac sim pliciter com posita per Adam um  Boreel. Am sterdam  1678. 
Pism o to było w ydane po śm ierci autora i nie wiadom o, kiedy zostało sporządzone.. 
Tekst holenderski jest zaginiony. Scrip ta  posthuma  podają go pod innym  tytułem , 
i w  innym  przekładzie.

77 Taimże, A2 v.: „Quare, cum hinc m anifestum  sit, quo,d fortis ille  a/ppetitus 
secundum  in łelleetum  prorsus, et deibeat, et possit in  Deo acquiescere, tanguam  in. 
unico, planeąue su ffic ien ti bono, ea etiam  de caussa homo satis capere posset, quod 
illa, quae divers.i generis sunt, sese invicem  plena cum sufficient-ia frui nequeant; 
et propterea, quod ista Deo dissim ilis natura humana arcenda sit, et in  ejus locum  
Deo sim ilis natura succedere debeat, in qua homo sem per plena su ffic ien tia  acqiesce- 
re desiderat”... „et consequenter homo rem overe debebit om nia illa, quae huic na- 
turae, ex  rationali applicatione contraria sunt atque praeterea sibi, suisque actioni- 
bus acquiret divinam  illam  naturam  e x  applicatione istorum  attributorum  divino- 
rum rationali, quo posisit, se  ipso jam  in sim ilitudine cum Deo exi«tente, in  su ffic ien 
tia plena cum Deo uniri”.

78 Tamże, s. A4 r.: „si quis .triplitci ta li vincu>lo Rationis, S. Scripturae, et 
internae divinae Approbationis religionem  exerceat, id est, seipsum  Deo devincat, 
non rumpetur, nec a Deo separabitur; verum  hic in sua plena sufficien ti communione 
victurus est, ex  parte, donec tandem  transportandus ad unicum  scopum  horum  
trium  dictorum  m ediorum , nim irum , ad aeternam , beatam  vitam , ubi Deus omnia 
in omnibus erit”.
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Cały zaś wywód jak na dł-oni okazuje, że upraw ianie religii nie jest zmy
śleniem  ani zabawą, ale stanowi „rationalissim um  et excellentissimum 
hom inis officium ”.

Traktacik ten, w  którym  ku lt „rozum u” kojarzy się z ideałem mistycz
nej deifikacji, różni się od najpospolitszych form  klasycznego mistycyzmu: 
nie ma tu  ani zasady bierności, ani ideału „caritas p u ra” dochodzącej do 
rezygnacji z własnego zbawienia, ani wreszcie pogardy dla naturalnego 
poznania jako narzędzia zjednoczenia. Ta mieszanina haseł racjonalistycz
nych z chrześcijańskim spirytualizm em  jest niewątpliw ym  świadectwem 
„inwazji kartezjańskiej” na obszarze życia religijnego i w rozmaitych 
wersjach daje się śledzić w bezwyznaniowej teologii holenderskiej drugiej 
połowy stulecia.

7. BRENIUS. CHILIAZM PSEUDORACJONALISTYCZNY

Innym  przykładem  owej inwazji jest Daniel de Br een, współtwórca 
kolegium amsterdamskiego i zapowiadacz paruzji, która resty tuuje na zie
mi prawdziwy kościół Chrystusowy79. De Breen zachował ze swojej for
m acji wczesnoremonstranckiej ideały tolerancji, niechęć do fanatyzm u 
i lekceważący stosunek do wszelkich konfesji, co też stało się powodem, 
jego późniejszego rozbratu z Towarzystwem. Miał zapewne za sobą k la
syczne lektury  rem onstranckie — cytuje Castelliona we wstępie do swego 
głównego chiliastycznego traktatu . Chiliastyczne oczekiwania natomiast 
nie należały do autentycznej religijności rem onstranckiej — możliwe, że 
de Breen zaraził się nimi wśród strasburskich sekciarzy, przechowujących 
tradycje dawnego anabaptyzmu. Z kolei żadne z tych dwóch źródeł nie 
mogło inspirować jego racjonalistycznej frazeologii, k tó rą też potraktować 
należy jako przejaw  owej mody, narastającej od lat czterdziestych wśród 
niderlandzkich teologów.

Rojenia chiliastyczne stanowią centralny wątek całego pisarstw a de 
Breena i zarówno w obszernych kom entarzach do obu części Pism a (pra
wie 600 stron in folio), jak w pozostałych tekstach tworzą właściwą sub
stancję myślową. Traktat o chwalebnym królestwie kościoła, które przez

79 W iadom ości biograficzne (podaję za van Slee, jw ., s, 135— 138): Ur. w  Haarlem  
w  1594 r., D aniel de Breen w cześnie zw iązał się z partią rem onstrancką. W epoce  
synodu dortrechckiego pełn ił urząd sekretarza Episcopiusa, a po porażce rem on- 
strantów  porzucił swój alum nat i udał się do Strasburga, gdzie m ieszkał do 1621 r. 
i  gdzie, być może, zetknął się z grupam i szw enkfeldystów . Pow róciw szy do Haarlem  
odszedł od bractwa rem onstranckiego, zrażony podobnie jak Cam phuysen jego kon- 
fesjonalizm em  oraz opiniam i na tem at „urzędu i m iecza”; sam  w yznaw ał w  tych  
spraw ach zasady m ennonickie. W A m sterdam ie zetknął się  z B oreelem  i razem  
z nim  stw orzył pryw atne kolegium , poza w szystk im i kościołam i. Um. w  1664 r. 
Por. także Sandius, Bibl. antitr ., s. 135— 137; S. Kot, Ideologia polityczna i społeczna  
braci polskich zw an ych  arianami,  W arszawa 1932, s. 112— 114.
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Chrystusa na ziem i będzie ustanowione, rozprawa O jakości Chrystuso
wego królestwa, Krótkie okazanie prawdziwości religii chrześcijańskiej, 
pismo polemiczne przeciw Żydom oraz dialog o prawdzie chrześcijań
stwa — wszystkie te teksty obracają się wokół tych samych nadziei na 
odnowienie ziemskiego władztw a zbawiciela80.

Nazwanie de Breena po prostu „racjonalistą”, choćby w  religijnym  
sensie, byłoby zaiste niebotyczną przesadą. Form ułuje on istotnie reguły 
interpretacji Pisma, do których pospolicie sto-suje się nazwę „racjonalizm 
religijny” ; wyliczając — oczywiście, przy zasadniczym uznaniu świętości 
Biblii — techniczne zasady interpretacji (porównywanie tekstów, odwo
ływanie się do celu autora i okoliczności historycznych, w jakich tekst 
dany powstał, analiza sty lu  pisarskiego, znajomość języków itd.), de 
Breen formułuje zasadę ogólną: „nie wolno przyjmować żadnej takiej 
wykładni Pisma św., która sprzeciwiałaby się już to zdrowemu rozumo
wi, już to samej sobie, już to jawnemu świadectwu zmysłów zewnętrz
nych”81. Również w K rótkim  okazaniu czytamy, że ze wszystkich religii 
„za autentyczną i prawdziwie boską uznać należy tę, która podaje prze
pisy służby bożej najdoskonalsze i najbardziej zgodne ze źródłami zdro
wego rozum u”S2; jakoż chrześcijaństwo w tym  między innymi ujawnia 
swoją przewagę nad pozostałymi kultami, że „nie przepisuje niczego, co 
by nie było zgodne całkowicie z rozumem”83.

Aliści na takich deklaracjach wyczerpuje się ferwor racjonalistyczny 
egzegety. Jeżeli przez racjonalizm religijny na gruncie ku ltu ry  chrześci
jańskiej rozumieć będziemy zasadę, która poleca tak  interpretować pisma 
kanoniczne, aby dopasować ich treść do wymogów „naturalnego” rozumu, 
cytowane praw idła podpadają pod tę nazwę; w tym  znaczeniu są one 
znacznie bardziej „racjonalistyczne”, aniżeli zasada „non contra, sed 
supra rationem ”, znane ze scholastyki perypatetyzującej, ale spotykana 
również u socynian — zasada ta bowiem wyłącza tajem nice w iary spod 
kontroli rozumowej; nie osiągają natomiast tego stopnia racjonalizmu, 
w którym  teksty biblijne zaczyna się traktować jako zwyczajny dokument 
historyczny i wobec teg o — jak to czyni Traktat teologiczno-polityczny 
Spinozy — rezygnuje się z uzgadniania zawartych tam  opinii z wym o

80 Danielis Brenii H arlem o-B atavi Opera theologica,  Am stelaedam i, sum ptibus 
Francisci Cuperi, 1666, zawierają: 1. B reves in Vetus et N o vu m  T es tam entum  Anno-  
tationes,  2. Tractatus de Regno Ecclesiae glorioso per  Christum  in terris erigendo,
3. De ąualitate regni Domini nostr i Jesu Christi,  4. AmAca disputatio adverus  
Judaeos,  5. Colloąuium in ter  duos de ver ita te  religionis christianae,  6. B revis de-  
m onstratio  religionis christianae veritatis .  Tractatus de regno Ecclesiae glorioso  oraz 
kom entarz do A pokalipsy (Annotata  in Apocalypsin S. Johannis) i parę drobniej
szych kom entarzy do E w angelii, cytuję w g w cześn iejszego anonim ow ego w ydania, 
Am sterdam  1657.

81 Breves...  Annotationes,  wstęp, s. 8. - *
82 Brevis  demonstratio ,  s. 100.
83 Tamże.
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gami świeckiej wiedzy. De Breen form ułuje tedy zasady analogiczne do 
tych, jakie w dwa lata po jego śmierci miał ogłosić Ludwik Meyer 
w skandalicznym traktacie Philosophia S. Sricpturae Interpres. Jednakże 
zasady te pozostają u Breena na czysto frazeologicznym poziomie i zgoła 
nie organizują jego pracy komentatorskiej, która w metodzie nie różni 
go niczym od dziesiątków współczesnych teologów bez żadnych „racjo
nalistycznych” aspiracji. De Breen nie stara się wykazywać, że treści, 
które wyczytuje w proroctwach i opowiadaniach biblijnych, dają się nie
zależnie od biblii ugruntować „świadectwem zmysłów” lub „zdrowym 
rozumem”. Reguły egzegetyczne m ają tedy u niego całkiem, rzec można, 
naskórkowy charakter; w przeciwieństwie do M eyera doświadczył od „in
wazji kartezjańskiej” zaledwie muśnięcia, które pozostawiło ślad w ogól
nych hasłach, ale nie przeobraziło stylu myślenia.

Natomiast chiliastyczne m arzenia de Breena są godne uwagi jako pró
ba sformułowania, za pomocą innych kategorii pojęciowych, tej samej 
krytyki kościołów, która u innych antykonfesjonalnych pisarzy występuje 
w postaci bezpośredniej, bez kontekstu „przyszłościowego” ; zawierają one 
także, podobnie jak pisma Boreela, a inaczej niż krytyka Galenusa, ideę 
zasadniczego, nie znoszącego kompromisów antagonizmu pomiędzy świa
tem naturalnym  a życiem chrześcijańskim.

Przywołując na pomoc powagę wczesnych ojców — Justyna, Ire
neusza, Tertuliana, Laktancjusza itd. — de Breen wykazuje na podstawie 
biblijnych świadectw powtórne nadejście Mesjasza. Chrystus interpre
towany w duchu unitariańskim  jako człowiek, k tóry  za posłuszeństwo 
otrzym ał szczególną moc oczyszczania nas z win i słabości84 (unitariańską 
interpretację przyjm ują zresztą zarówno G alenus85, jak Boreel86), przyj
dzie na ziemię, aby w imieniu Boga zniszczyć królestwo prześladowców 
i ustanowić rządy ludu chrześcijańskiego. Królestwo boskie, skoro po
wstanie, istnieć będzie do skończenia świata, póki Jezus nie przekaże go 
O jcu87. Będzie to królestwo duchowe, nie cielesne, a poddani jego- pano
wać będą nad ciałem swoim i cielesnymi żądzami; powstanie wszakże na 
ziemi, nie w niebie i nie tylko fałszywe kulty  religijne unicestwi, ale

84 Annotata in  Apocalypsin,  s. 241: „Qui pro potestate sua, quam  per obedien- 
tiam, qua patri obediens fu it usąue ad m ortem , accepit, purgavit nos a reatu et 
culpa om nium  peccatorum  nostrorum  ac porro purgat et tandem  penitus purgabit 
ab omnibus infirm itatibus naturae huic m ortali an n exis”.

85 K o rte  Grondstell ingen,  s. 24—25 (Jezus jako demiurg, stw orzony w  czasie 
przed św iatem  i pośrednik w  stw orzeniu św iata); Aa.nleyd.ing, s. 2. (Tylko Ojciec jest 
prawdziwym  Bogiem); K orte  Grondstell ingen,  s. 69 (negacja osobowości Ducha 
świętego).

8(> Concatenatio,  s. A3 V. (Jezus jako przykład dochodzenia do deifikacji.)
87 Tract.  de regno,  s. 12: „De hoc autem  regno dicit Daniel quod non relinąuetur  

alteri populo, sed sem el sanctis traditum  perpetuo apud illos m anebit, hoc est 
donec Christus suprem us hujus regni adm inistrator illud patri suo tradiderit, quod 
non n isi cum caeli terraeąue interitu futurum  constat”.
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także wszystkie monarchie ziemskie rozwali i cały glob ziemski obejmie 
bez reszty. Lud święty w yrw ie władzę z rąk bestii i sam na zawsze ją 
weźmie, a królowie ziemscy i narody wszystkie będą mu poddane88. Fał
szywi tłumacze mówią, że przyjście pow tórne Chrystusa oznacza sąd 
ostateczny; nic błędnie jszego: koniec zepsutego świata nie będzie końcem 
świata w ogóle, ale tryum fem  ducha bożego na ziemi. Nie wiadomo do
kładnie, jak długo królestwo owo trw ać będzie (wyrażenia „tysiąc la t” 
nie należy rozumieć dosłownie), wiadomo tylko, że będzie to długi okres, 
a także, że ludzie święci będą tam  żyli znacznie ponad dzisiejszą m iarę — 
do lat tysiąca i więcej. Izrael cały nawróci się i będzie przez Chrystusa 
przyjęty. Chrystus zaś sam pozostanie na prawicy Ojca i nie zejdzie na 
ziemię w widzialnej postaci (byłoby zresztą ujm ą dla jego majestatu, 
gdyby się miał ponownie w ciało przyodziać), ale dzieła swego dokona 
przez aniołów oraz przez moc niebiańską od Ojca mu udzieloną i z niebios 
duchowym sposobem będzie nad ziemią sprawował rządy89. Pokona Mes
jasz nierządnicę babilońską — kościół rzymski, i córki jej wszystkie — 
fałszywe kościoły i bestię apokaliptyczną — papieża, i oszukańczych pro
roków; a uczyni to nie w ten sposób, by sprawiedliwi mieczem wycięli 
wrogów i pomstę krwawą nad nimi wywarli — bo m ają uczniowie Chry
stusa miłować nieprzyjaciół — ale tak, że ci sami nierządnicę zniszczą, 
którzy z nią nierząd czynili, podobnie jak nie ludowi wybranemu, ale 
Persom i Medom polecił Bóg zrujnować Babilon. Chrystus, sąd odpra
wiwszy nad bezbożnymi, przekaże całą władzę swemu ludowi zgromadzo
nemu ze wszystkich narodów, i ci, co siali ze łzami, będą teraz w radości 
zbierać o-woce swej wiary; szatan w odchłań runie, a ci, CO' z serca nie 
zechcą czcić Chrystusa, pod przymusem poddadzą się jego berłu. W no
wym królestwie panować będzie pokój, wierni będą się cieszyć stałą boską 
opieką, posiądą znajomość tajem nic boskich; obfitość dóbr będzie i zdro
wia — stuletni starcy będą dzieci płodzić. Niepotrzebni się staną prorocy, 
doktorzy i kapłani, ale powszechne kapłaństwo duchowe wiernych za
stąpi dawne kulty, a także dawne praw a cielesne90. Zlikwiduje się wszel

88 Tamże, s. 37: „occidi bestiam  et potestate sua privari, sic tam en ut propterea 
non cesset im perium  om oe inter poipulos mundi, sed populus sanctus in  bestiae  
locum  succedens, accipit im perium , dom m ationem , m aiestatem , regnum  super reli- 
quas linguarum  om nium  nationes, ut obediamt ei sicut olim bestiae: haae que po- 
testas nu llo unąuam  tem pore ab illo  auferenda, nec alteri populo tradenda dicitur, 
ąuem adm odum  bestiae adem ta dom inatio eaąue sanctis tradita fuerat... Est igitur 
hujusm odi m ajestas, dom inatus et amplitudo, quae non in coelis sed sub coelis hoc 
est in terra constitueitur, iseque extenidet super omnes ejus babitatores tam  principes 
quam subditos” etc.

89 Tamże, s. 176—179.
90 Tamże, s. 215: „Non indigebunt am plius Apostolis, prophetis, Euangelistis, 

pastoriibus et doctoribos ut in primcipio, qui introducant eos in cognitionem  filii 
D ei”, s. 218: „cum carinalium sacerdotum  abrogatione, etiam carnales leges quae 
sub eorum m inisterio obtinebant et quarum respectu instituti erant, abrogari 
oportuit”.
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ki kult zewnętrzny, świątynie, obrzędy, posty, dni świąteczne, pokarmy 
zakazane; w  duchu jedynie będzie się hołd Bogu składać91. Sprawiedli
wość zapanuje bez pomocy ustaw, albowiem Bóg w sercach wiernych 
prawo swoje trw ale zapisze. Domy z kryształów  i drogich kamieni, ludzie 
wspaniali (najm niejsi będą Dawidowi podobni), um iar w użyciu dóbr 
cielesnych, szczęście doskonałe. Nie wiemy, w którym  miejscu Bóg usta
nowi siedzibę ziemskiego ra ju  i nie wiadomo, kiedy to' się stanie; zapo
wiedzą wszakże Nową Jeruzalem  znaki grozy — wojna, głód, pomór, po
top, trzęsienia ziemi, padanie gwiazd, zaćmienie słońca.

Otóż i arcychrześcijańska utopia. W odniesieniu do życia religijnego 
m a ona tę samą funkcję, co. świeckie utopie wobec świeckiego życia: w y
raża negację istniejącego stanu za pomocą pozytywnego opisu stanu w y
marzonego. Jakoż powiedzieć, że Chrystus przyjdzie ustanowić swoje kró
lestwo na ziemi, swoją prawdziwą gminę, to  tyle, co oznajmić, że żadna 
zbiorowość religijna istniejąca nie znajduje się pod opieką Chrystusa 
(stąd naturalne podejrzenia zorganizowanych kościołów wobec wszelkich 
millenarystów). Idea chrześcijaństwa bezwyznaniowego', oczyszczonego 
bez reszty z konfesji, organizacji kościelnych, instytucji kapłaństw a i ze
wnętrznego kultu  kojarzy się u de Breena osobliwie z rojeniami o całkiem 
ziemskim charakterze: zniesienie władzy państwowej i praw a i wojen, ob
fitość dóbr ziemskich, śm iertelni ludzie obsypani radościami śm iertel
nych — zdrowiem, wiedzą, długowiecznością, pokojem, naw et przepy
chem. Oczywiście, utopia de Breena różni się znacznie od marzeń Rabe- 
lais’go, radości cielesne są tam  um iarkowane wedle zwyczajowo chrze
ścijańskich zasad, niem niej trudno nie dostrzec, że nie nosi ona bynaj
mniej piętna ascetycznego, a jej doczesne w alory same przez się są przed
stawione w nader zachęcających kolorach.

Bo też antagonizmy świata przyrodzonego i życia chrześcijańskiego, 
człowieka naturalnego i poddanego Chrystusa, zakonu i Ewangelii — 
wszystkie one m ają inny zakres, aniżeli u spirytualistów-ascetów; roz
ciągają się głównie na władzę instytucji kościelnych i nie zawierają w  so
bie zasadniczej negacji fizycznego życia. W obszernych kom entarzach do 
Apokalipsy i w rozprawie O jakościach królestwa, powtarzających w czę
ści przytoczone opisy z Traktatu o królestwie, ów ograniczony charakter 
opozycji między „na tu rą” i „duchem ” daje się wyraźniej odczytać. Po 
dłuższych urąganiach na ladacznicę rzymską i na papieża-Antychrysta, 
co sobie boskie a try b u ty  przywłaszcza92, po zapewnieniu, że w ierni 
Chrystusowi otrzym ają ducha proroczego i zrównani zostaną z Chrystu-

01 Tamże, s. 220: „Im o totus eorum  cultus erit spiritualis ipsiąue universi et 
singuli, utpote ąuod Deus in  tem pla et sanctuaria sibi consecraverit, neąue lapideis 
templis, neąue corporalibus ullis signis, ut in viiis ejus am bulent imdigebunt”.

92 Annotata  in  Apocalypsin,  s. 303— 337.
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sein93, de Breen wychwala świetność duchowego królestwa w jego obec
nych kształtach. Wszystkie ustawy tego królestwa, jego- sądy i kary, jego 
oręż, m ają czysto duchowy charakter. Nie ma fizycznego panowania jed
nych nad drugimi; „Zbawiciel nasz nie potępia po prostu władz świeckich, 
ale okazuje, że nie będzie dla nich miejsca wśród poddanych jego kró
lestwa, których do innego rodzaju wielkości powołał; poza tym  zaś pozo
stają one jak wprzódy” 94. Nakazy Jezusa nie znoszą władzy rodziców nad 
dziećmi, mężów nad żonami, panów nad sługami; panowie chrześcijańscy 
natom iast rezygnują z praw a przemocy wobec swych sług i trak tu ją  ich 
jako ludzi wolnych i równych sobie95; religia chrześcijańska nie znosi 
różnicy stanów, ale znosi przymus, tj. sprawia, że chrześcijanie dobro
wolnie rezygnują z uprawnień, jakie dają im ziemskie ustawy. Królestwo 
ich nie jest z tego świata, a na ziemi są pielgrzymami, nie chcą się tedy 
mieszać do- ziemskich władz. Oba królestwa, ziemskie i chrześcijańskie, 
nie powinny się stykać ze sobą, oparte są bowiem na przeciwstawnych 
zasadach98; mimo to, niezależnie cd przyszłej paruzji, mogą one jedno
cześnie istnieć obok siebie bez wzajemnej kontaminacji. P raw a Chrystu
sowego królestwa są w pewnym sensie surowsze — zrównują bowiem 
intencje z czynem i karzą za sam gniew lub pożądanie nieczyste, nieza
leżnie od zewnętrznych uczynków; stąd też musiałyby zrujnować wszyst
kie „zewnętrzne społeczności” i nie nadają się do użytku w  świeckich 
państw ach97. Tak pojęte królestwo, czy kościół Chrystusa już istnieje, 
a nie jest to jakaś poszczególna zbiorowość, ale w ierni rozproszeni po 
całej ziemi, poddani duchowej jego w ładzy98. Prawo-, które -nimi rządzi, 
różni się zasadniczo zarówno od mojżeszowego, jak od ustaw  świeckich;

93 „Nam qui testim onium  Jesu habet, hoc est qui facultatem  praedicandi, aut 
pałam  >profitendi euangelii a Deo consecutus est, sicut omne-s Christiani, alii magis, 
a lii -minus cons-ecuti s-unt, i-s etiam  spiritus prophetiae habet, plusque videt et sapit 
in rebus Dei absconditis quam  prophetae ac reges... Hac ergo in  parte conservum  
se agnoscit et aequales sib i facit credentes. N. Testam . utpote quos communis 
Dom inus Jesus ad aequalem  secum  honorem in arcanis hisce cognoscendis assum - 
serit”.

94 De ąualitate regni..., s. 389.
95 Tamże, s. 392: „Utcum que ergo leges hujus mun-di potestatem  dent cogendi, 

Christianus hoc suo jure lubens cedit, propter com m unem  dom inum  servos habens 
tanquaim homines quos natura liberos sibique aequales fecerit...”

96 Tamże, s. 395: „regmim istud &ta oppo-ni regnis hujus mumdi, ut nulło modo 
inter se m isceantur... omnia contrario modo se habent ac in m undo”.

97 Tamże, s. 400: „Hae sunt fundam entales regni Christi leges, quibus positis 
prudentissim i quique politici censent, societatis omnis externae fundam enta convelli 
protinus ac labefactari debere, ut quae sublata m alorum  resistentia et defensione  
corporali neutiquam  stare posse credantur. Ideo nullus unquam  legislator i-ta desi-  
puit ut hujusm odi praecepta cum politicis suis m isceret”.

98 Tamże, s.. 402—403: „...si Ecclesiam  intelligim us, ut par est, non de particulari 
aliouo coetu aut congregatione, cujusm odu plures esse possunt in uno regno unave  
Repub. sed de Christi regno hic in  terris constituto, aut de populo illius per orbem  
universum  disperso, quem  ubique uno sem per modo gubernat, non est extra eccle
siam  quod in Christi populo fit, et quocum que in  coetu seu  publico seu privato  
fidelem  constituas, considerari sem per debet ut subditus hujus regn i”.
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każe odpuszczać grzechy, nie brać udziału w wojnie i nie przyjmować 
świeckich urzędów, a zarazem nie buntować się przeciw władzy, choćby 
tyrańskiej i bałwochwalczej, przy czym nie ze strachu, ale z nakazu 
chrześcijańskiego su m ien ia" . Zaleca również ubóstwo nie tylko- duchowe, 
tj. pokorę, ale również ubóstwo m aterialne, dobrowolnie akceptowane, 
nie zaś zesłane losem 100.

Z całości tych wywodów tyle oto możemy zanotować: w stosunku do 
obecnego świata, z całym jego zepsuciem, de Breen głosi ideę radykal
nego antykonfesjonalizmu i teorię niewidzialnego kościoła, wolnego od 
kapłaństwa i zewnętrznego kultu; istniejące organizacje kościelne najw i
doczniej zalicza do wzgardzonego obszaru „mocy ziemskich” i chociaż ty l
ko rzymski kościół, szczególnie znienawidzony, obrzuca po imieniu kląt
wami, to jednak innych, mniej złowrogich zbiorowości, nie może jako 
takich zaliczyć do Chrystusowego' królestwa. Ponieważ zaś poddani nie
widzialnego królestwa m ają unikać zetknięcia z doczesnymi władzami, za
kaz ten, jak należy sądzić, obejmuje również istniejące kościoły; wolno 
sądzić, że zdaniem Breena prawdziwy w ierny opuści, podobnie jak on 
sam, wszelkie widzialne gminy, a tym  bardziej nie zechce w nich piasto
wać kapłańskich godności. Stąd antykonfesjonalizm de Breena zaawan
sowany jest dalej niż idee Galenusa, które poprzestają na odebraniu gmi
nom -istniejącym  charyzmatycznego dostojeństwa. W obecnym świecie, 
przeciwieństwo wartości chrześcijańskich i wartości świeckich jest bez
względne, jakkolwiek ze strony chrześcijan może znajdować wyraz jedy
nie w biernej odmowie. Natomiast obiecane królestwo Mesjasza na ziemi 
znosi wprawdzie wszystkie i n s t y t u c j e  w ł a d z y  p o l i t y c z n e j ,  
łącznie z kościelną, ale udostępnia ludowi chrześcijańskiemu obok wol
ności duchowej również obfitość dóbr ziemskich; utopia de Breena nie 
przewiduje tedy w zapowiadanym ra ju  doczesnym przeciwieństwa między 
„naturalnym ” i odrodzonym człowiekiem, ale zdaje się zakładać perspek
tywę ich uzgodnienia. Jest to, oczywiście, utopia bierna, albowiem ludzie 
nie dysponują żadnymi środkami na przyspieszenie wymarzonej paruzji, 
ale muszą jej oczekiwać cierpliwie; niemniej obiecuje ona nie tylko 
w duchu, ale i w ciele ich zaspokoić. Negacja „naturalnego” człowieka 
jest w stosunku do Galenusa ostrzejsza w granicach świata obecnego, ale 
ulega zniesieniu w wizjach przyszłości: bo też ulega zniesieniu to, co de 
Breen faktycznie w zakresie „naturalnego” świata potępiał, a więc system 
władzy duchownej i świeckiej. Nie ma również, przynajm niej w  zachowa
nych pismach, ideałów mistycznej unii z Bogiem czy theosis. Pochwała 
rozumu, jeśli naw et nie wykracza poza ogólnikowe hasła, zdradza w każ
dym razie wstrzemięźliwość w negacji „naturalnego” świata. Pokojowe

69 Tamże, s. 421—434.
100 Brevis  explicatio Quinti, sexti  et sep tim i capitis Mat., s. 446.
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i bezbronne wizjonerstwo chiliastyczne, bierna negacja istniejącego świa
ta władzy bez jakiejkolwiek perspektyw y jego reformy, ideał chrześci
janina wyobcowanego wobec świata takiego, jakim  z natu ry  być musi — 
wszystko to zdradza świadomość ludzi usuniętych lub usuwanych z „do
czesnych” pozycji bez widoków na powrót; gatunek antykonfesjonalizmu,
o którym  wolno przypuszczać, że w różnych wariantach, zależnych od 
jednostkowych właściwości, wyraża świadomość religijną starego wy
kształconego patrycjatu  miejskiego spychanego z dawnych miejsc w spo
łecznej hierarchii; poszukiwanie utraconego ra ju  w mistyce lub w na
dziejach Nowej Jerozolimy. Różnica między tą  tendencją a programem 
Galenusa jest wbrew pozornej identyczności widoczna. Nie jest też 
dziwne, że z czasem Galenus porzucił krąg „borelistów”.

8. PROBLEM „KRĘGU SPINOZJANSKIEGO”

Nazwisko P iotra Ballinga unieśm iertelniła historiografia spinozjańska, 
należał on bowiem, podobnie jak Jelles, do grona przyjacielskiego mło
dego Barucha, które zbierało się w Amsterdamie w drugiej połowie lat 
pięćdziesiątych, a nie przerwało swojej działalności (jak wiemy z listu 
Szymona de Vriesa z 1663 r .101) również po przeprowadzce Spinozy do 
Rijnsburga w 1660 r. W tym to „kolegium” powstało pierwsze, po dwóch 
stuleciach dopiero odkryte, pismo- młodego filozofa: Traktat krótki o Bo
gu, człowieku i jego szczęściu; tam  również dyskutowano kolejne partie 
Etyki, k tóre Spinoza do Am sterdamu przesyłał. Od kiedy Meinsma102 
zgromadził podstawowy (i nieznacznie tylko od tam tych czasów wzboga
cony) zasób informacji na tem at „spinozjańskiego kręgu”, toczy się dys
kusja nad jego ideologiczną orientacją. Carl Gebhardt, uporczywie zmie
rzający do zinterpretow ania doktryny spinozjańskiej jako „religio meta- 
physica” , przypisuje szczególną wagę kontaktom filozofa z kolegiantami 
(do których właśnie Ballinga i Jellesa zalicza) i usiłuje wykazać zasad
niczą zbieżność między orientacją myślową E tyki a mistycznymi trakta
tami jego przyjaciół103. Interpretacja, którą w 1937 r. ogłosiła Madeleine 
F rances104, zmierza w  kierunku całkiem przeciwnym; jej analiza, oparta 
zresztą na znanych już przedtem  dokumentach, prowadzi do wniosku, że 
„krąg Spinozy” nie składał się z kolegiantów ani w ogólności reform ato
rów chrześcijańskich, ale z wolnomyślicieli, esprits libres, wolnych od 
wszelkiej wyznaniowej przynależności i zainteresowanych kwestiami

101 Spinoza, Epist .  VIII, Opera,  vol. IV (ed. Gebhardt).
102 K. O. M einsm a, Spinoza en z i jn  kring,  1896.
103 Carl Gebhardt, Die Religion Spinozas,  „Arehiv fur G eschichte der P hilo- 

sop hie”, Bd XLI, 1932. .i
104 M. Frances, Spinoza dans les pays neerlandais de la seconde moitie  

du XVII° siecle, 1937.
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naukowymi, nie zaś religijnymi. W odniesieniu do Ballinga i Jellesa ar
gum entacja ta w skrócie przedstawia się tak: obaj znajomi Spinozy nie 
byli w ogólności kolegiantami, ale związani byli z partią  Galenusa w gmi
nie mennonickiej, której, o ile wiemy, nie opuścili; nie można tedy, jak 
chce Gebhardt, szukać w tych znajomościach dowodu na rzecz kole- 
gianckich inspiracji myśli spinozjańskiej. Ponadto, oni właśnie, bardziej 
niż inni członkowie „kolegium” pochłonięci religijnym i sprawami, nie 
mogą uchodzić za najbliższych przyjaciół filozofa: listy Spinozy do Jellesa 
m ają dość oficjalny charakter i nie dotyczą zasadniczych kwestii spino
zjańskiej filozofii.

Argum enty te nie wydają się dość mocne. L isty  Spinozy do Jellesa 
zachowane są tylko w tekście drukowanym  i są oczyszczone, jak wszyst
kie listy  w Opera posthuma, z fragm entów osobistych; poza tym  nie wi
dać, by różniły się w tonie od korespondencji z Meyerem. Nie dotyczą 
istotnie centralnych tem atów spinozjańskiej filozofii, nie wiadomo wszak
że, o czym m iałaby świadczyć ta  okoliczność; nie ma żadnych śladów 
korespondencji Spinozy z libertynem  Ardianem  Koerbaghem, który, 
wedle pani Frances, jest właśnie reprezentatyw ny dla spinozjańskiego 
grona; z drugiej strony, niewątpliwie centralne kwestie filozoficzne wy
kłada Spinoza w  listach do Blyenbergha, który z całą pewnością do przy
jaciół jego nie należał. Natomiast kwestia kolegianctwa Ballinga i Jellesa 
podlega tym  samym argumentom, jakie dotyczą w ogólności separaty
stycznej gminy Galenusa: ruch kolegiancki określa sam siebie negatywnie 
przez protest wobec wszystkich środków służących do1 tworzenia eksklu
zywnych jednostek dogmatycznych pozytywnej religii (konfesje, form u
larze, kapłaństwo). Jeśli gmina Galenusa, mennonicka w punkcie wyjścia, 
przeobraża się w duchu inspirowanym przez ideały kolegianckie, to wobec 
nieistnienia autorytatyw nej władzy centralnej nie m am y wyraźnych k ry 
teriów, które pozwoliłyby ją zaliczyć „jeszcze” do ruchu mennonickiego 
lub uznać „już” za rodzaj kolegium. Reforma w ew nętrzna czy gmina 
secesjonistów? — to pytanie, łatwo rozstrzygalne na  gruncie kościoła 
rzymskiego a także kalwińskiego, bywa w odniesieniu do mennonitów 
bezprzedmiotowe.

Wreszcie, odróżnienie reform atorów chrześcijańskich i wolnomyślicieli 
wymaga pewnej ostrożności, zwłaszcza w  stosunku do krajów  prote
stanckich, Emancypacja z więzów wyznaniowych jest charakterystyczna 
właśnie dla reformatorów, zaprzątniętych kwestiami religijnym i: ludzie 
bezwyznaniowi, tj. nie związani z żadną gminą, to właśnie pisarze typu 
Boreela i de Breena lub nawiedzeni mistycy i prorocy, jak Rothe, Ser- 
rarius czy Bril. Trudno ich uważać za produkty racjonalistycznej fali.
Z drugiej strony, uczeni, pochłonięci studiami ściśle naukow7ymi, naj
częściej nie opuszczają bynajm niej swoich macierzystych kościołów, ale
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graw itują w kierunku postaw deistycznych, które pozwalają im, o-bok 
swobodnie uprawianych studiów czy doświadczeń, zachować tolerancyjną
i wolną od fanatyzmu, skrom ną treściowo wiarę w  podstawowe dogmaty 
chrześcijańskie (z korespondentów Spinozy, Oldenburg jest ilustracją tego 
nurtu). Jeśli więc, jak wnioskujemy z listu de Vriesa, ludzie z kręgu 
Spinozy nie uważali się już za chrześcijan (skoro mieli „bronić prawdy 
przeciwko chrześcijanom”), to nie przemawia to zgoła za przypuszcze
niem, by byli niewierzącymi libertynam i lub uczonymi wolnymi od reli
gijnych zainteresowań: przeciwnie, mocą osobliwego paradoksu deklara
cja własnego wyjścia poza chrześcijaństwo może wskazywać raczej na 
człowieka pochłoniętego zagadkami religijnymi, który  własny antykon- 
fesjonalizm doprowadził do najbardziej rozwiniętej form y i nie uważa 
się za związanego naw et irenicznym „chrześcijaństwem ogólnym”, ale 
chce religijność swoją uprawiać na własną rękę, w  niezależności od wszel
kich imion kolektywnych. Ludwik Meyer zajmował się medycyną, tea
trem  i filologią, ale sławę zapewniły mu studia z zakresu egzegezy biblij
nej. Jan Rieuwertsz wydawał pisma Kartezjusza, ale także trak ta ty  
Camphuysena. Adrian Koerbagh był niewątpliwym libertynem, ale o je
go młodszym bracie Janie wiemy tyle, że studiował i uprawiał teologię. 
Wreszcie, pasje religijne i reform atorstwo nie oszczędzały często najw y
bitniejszych umysłów naukowych. Jesteśm y wszakże w epoce, w której 
ludzie tej miary, co Komensky lub Swammerdam korzą się przed majacze
niami obłąkanej w izjonerki Antoniny Bourignon; w której twórca nowo
żytnej paleontologii Niels Stensen przeobraża się w fanatyka kato
lickiego, a Newton pisze kom entarze do Apokalipsy: w której żyje 
chemik-mistyk van Helmont oraz astrolog nazwiskiem Kepler. Tak więc 
ani bezwyznaniowość czy wyznaniowość, ani obecność czy nieobecność 
zainteresowań religijnych nie tworzą dobrego kryterium  podziału między 
uczonymi a reform atoram i religijnym i; pierwsze kry terium  umieści właś
nie Spinozę po tej samej stronie podziału, gdzie znajdują się najbardziej 
zagorzali fantaści Nowej Jerozolimy i mistyczni prorocy; drugie k ry te
rium  każe umieścić po jednej stronie Kartezjusza, po drugiej Grotiusa
i Lebniza.

Modele postaw, które dadzą się skutecznie stosować do rozważanego 
zakresu badań, muszą być tedy inne. Jeden z nich — to model deistycz- 
nej „religio natura lis”, zdobywający uznanie wśród uczonych-przyrodni- 
ków, a przenikający także do środowisk teologicznych; w ytwarza on pe
wien gatunek indyferentyzm u wyznaniowego, opartego nie na negacji 
religii w ogóle (oo jest rzadkością), ale na przekonaniu, że w zakresie reli
gijnym wystarczy akceptować to, oo daje się ugruntować naturalnym  ro
zumem, nie wiązać się natom iast niezrozumiałymi dogmatami poszczegól
nych ugrupowań; ludzie tego typu nie m ają na ogół zapałów reform ator
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skich i pozostają w grupach wyznaniowych nie biorąc dosłownie ich 
katechizmów ani też nie prowadząc otwartej w ojny o swoje zasady. D ru
gi model — to ci, których bezwyznaniowość w yrasta z motywacji reli
gijnych, a nie z intelektualnego indyferentyzm u, którzy chcą się przy
czynić do reform y życia religijnego w całości, -a nie reform y tej lub owej 
grupy wyznaniowej. Mieszczą się tu  zarówno ireniści, form ułujący zasady 
„ogólnego chrześcijaństwa” w imię ideałów ekumenicznych, jak i indy
widualni spirytualiści, prorocy, m istycy i zbawcy świata, programowo 
odrzucający wszelkie zbiorowości zorganizowane, jak wreszcie twórcy 
nowych sekt (np. Gichtel, Labadie). Niektórzy ulegają również presji ra 
cjonalistycznych haseł (cytowane przypadki Boreela i de Breena), jed
nakże ich motywacje pierwotne m ają charakter religijny, stąd hasła te 
w mniejszym lub większym stopniu m odyfikują ich argumentacje lub styl 
myślenia, ale nie określają celów ich działalności. Wczesny „krąg Spino
zy” należy głównie do tej formacji. Składa się z ludzi pozostających na 
obszarze promieniowania kartezjańskiego, ale jego zainteresowania m ają 
charakter odmienny od zainteresowań kartezjanizujących lekarzy i fizy
ków tego okresu; zajm ują ich „pytania ostateczne” wyrosłe z religijnej 
inspiracji, choć czasami artykułowane już w zofoojętniałym języku m eta
fizyki. Ludwik Meyer i Ardian Koerbagh należą z pewnością do ludzi 
najbardziej wyemancypowanych pod względem zainteresowań religij
nych, jednakże Balling, Jelles, Rieuwertsz mieszczą się w typie bezwyzna
niowych reform atorów o niewątpliwej przewadze w ątku religijnego w ży
ciu umysłowym. Dwaj pierwsi, a zwłaszcza Jelles, dostarczają dokumen
tów świadczących o owej „racjonalistycznej inw azji” w świecie chrześci
jańskim.

9. BALLING. EM PIRIA MISTYCZNA I KW ESTIA TOLERANCJI

Piotr Balling103, kupiec amsterdamski, był człowiekiem wykształco
nym; znał hiszpański, co ułatwiało m u w ypraw y na półwysep iberyjski, 
gdzie jeździł jako pośrednik handlowy; znał także łacinę i grekę; przełożył 
na holenderski Zasady Spinozy. Nie wyzbył się mimo to obiegowych prze
sądów, jak widać ze stawianych Spinozie pytań o wieszcze znaki. Pisemko 
Światło na świeczniku, które ogłosił anonimowo w 1662 r. uchodziło przez 
czas jakiś wskutek dwuznacznego ty tu łu 106 za utwór znanego kwakier- 
skiego działacza W ilhelma Amesa i pod jego nazwiskiem ukazało się

105 Biografia Ballinga jest praw ie nie zinama; wiadom o, że w  1669 r. j-uż nie żył. 
Z achowany list Spinozy z lipca 1664 (Epist. XVII) nie daje w iadom ości biograficz
nych, poza tym , że w  tym  czasie um arło dziecko Ballinga.

106 H et licht op den Kandelaar Dienende to t  opmerkinge van de voornaamste  
dingen; in het boekje  genaamt De verborgen theden van het R ijke  Chodts ,  etc. 
tegen Galenus Abraham sz en z i jn  Toes tem m ers  etc. verhandelt  en beschreven door  
William Ames,  1662.
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w angielskim przekładzie w rok później (The light upon the candlestick); 
przekład ten w ydany został również jako aneks do apologetycznej historii 
kwakrów napisanej przez W ilhelma Sewela w jej piątym  i szóstym wy
daniu107. Sewel, znajomy Amesa, który nawrócił na kwakierstwo jego 
rodziców, zapewnia, że kwakierski teolog aprobował treść książeczki, jak
kolwiek nie był jej autorem; sam Sewel przypuszczał, że wyszła ona 
spod pióra Eoreela, w którego dziełach pośmiertnych (1683) zamieszczono 
jej łaciński przekład (Lucerna super candelabrum)108. Dopiero w 1684 r. 
wydał Jan  Rieuwertsz ponownie tekst holenderski razem z Wyznaniem  
Jellesa i wyjaśnił w przedmowie nieporozumienia co do autorstwa.

Mistyczny ten traktacik, sporządzony w mowie niezmiernie zawikła- 
nej, może w istocie nasuwać skojarzenia z frazeologią kwakierską, głów
nie przez symbolikę „światła wewnętrznego”, którą się posługuje. Balling 
chce propagować mistyczny, niedyskursyw ny kontakt z Bogiem, który 
w postaci światła wewnętrznego bytuje w człowieku. Opowiada o ułom
nościach mowy, która nieuchronnie rodzi nieporozumienia i spory, cho
ciaż tylko z jej pomocą możemy sobie komunikować myśli. Większość zaś 
ludzi tak jest usposobiona, że bezkrytycznie przyjm uje wszystko, oo sły
szy w swojej wierze, a co z innej w iary pochodzi — bezkrytycznie od
rzuca; atoli każda wiara jest narażona na te same błędy, każda rodzi 
spory i kłótnie, z których nie ten, co rzecz lepiej widzi, ale ten, co spraw
niej słowami włada, wychodzi zwycięzcą. Otóż Balling proponuje drogę 
zbawienia, w7 której waga słów upada: „nie chcemy cię, powiada, odrywać 
od jakiejś jednej ludzkiej gromady, aby cię do drugiej przeciągnąć... za
chęcamy cię do czegoś, co może być środkiem, abyś sam z siebie osiągnął 
zbawienie i szczęście” 109. Owa najwyższa rzecz, cenniejsza nad wszystko, 
znajduje się w każdym człowieku, każdy więc ku sobie powinien się zwró
cić, by ją znaleźć: jest to światło wewnętrzne prawdy, źródło nieomylne 
poznania, Chrystus, Duch, Słowo; różne te nazwy oznaczają to samo. Daje 
ono taką pewność o rzeczach i ich jakościach, która zwątpieniu się nie 
poddaje i pozwala bezpiecznie rozsądzać o tym, co praw da i fałsz, co 
dobro i zło; odsłania człowiekowi jego grzechy, usprawiedliwia i prowadzi 
do zjednoczenia z Bogiem. Znajduje się w każdym człowieku, również 
w tych, którzy nie słyszeli nigdy o Piśmie, i tylko okoliczności przeszka
dzają mu się ujawniać: życie codzienne, kontakt zmysłowy z rzeczami, 
pamięć i pożądanie skończonych, przem ijających przedmiotów; wszelkie 
„światowe” żądze i grzechy zasłaniają jego blask, chociaż go zniszczyć nie 
mogą. Otóż z tego to światła może jedynie pochodzić wszelka znajomość

107 W illem  Sew el, The H istory  of the rise, increa.se and Progress of the Chri
stian people called Quakers...  5 ed., London 1811, 6 ed., 1834.

108 Tamże, vol. I, s. XV—XVI.
109 Hel licht op den Kandelaar,  s. 4.

4 A r c h iw u m  h i s t o r i i  f i l o z o f i i ,  t .  9
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spraw  boskich i wszelka religia, wszelkie niezawodne wskazania życiowe
i wiedza o drogach zbawienia, wszelka moc czynienia dobra. Człowieka 
można prowadzić i można mu pomóc w zbawieniu, ale musi on najpierw  
okazać ochotę do owego wewnętrznego zwrotu, musi porzucić przywiąza
nie do stworzeń, tak jak człowiek dojrzały porzuca dziecinne zabawki. 
Konwersja zaczyna się od w ewnątrz i od w ew nątrz przez owo światło 
uzyskujem y kontakt z boskością. Dopiero przez nie pojm ujem y prawdzi
wy sens słów i znaków religijnych, które bez owej iluminacji pozostają 
m artw ą literą; kto ma rozumieć słowa boskie, musi sam w świetle boskim 
się znaleźć. Pismo prawdziwe to nie lite ry  i znaki, ale sens; odsłania się 
on tem u jedynie, kto stoi w tym  samym świetle, z którego Pismo powstało
i doświadcza tych samych oświeceń, co autorzy natchnionych ksiąg. Bos- 
kość Biblii można tylko dzięki ilum inacji wewnętrznej stwierdzić, widząc 
mianowicie, że zgadza się ona w treści z tam tym  świadectwem, a więc 
z tego samego źródła musi pochodzić. Nie m a rozumienia Pisma i nie ma 
wiedzy o Bogu bez tego światła; wszelkie znaki w yrażają tylko to, co- już 
wprost było poznane, ale w samych znakach rzecz .się nie udostępnia, nie 
można tedy z lektur „nauczyć się” Boga. Słowa, które należą do świata 
ograniczonych stworzeń, nie mogą też adekwatnie ująć rzeczywistości 
nieskończonej110; Bóg słowami nie daje się opisać. Nie można go też po
jąć przez skutki widzialne jego działań, są one bowiem tak samo ograni
czone, a jeśli naw et widzimy coś, czego siłami n a tu ry  nie potrafim y ob
jaśnić, to możemy tylko dać dowód własnej słabości, nie zaś argum ent 
na rzecz boskiego pochodzenia nieznanych zjawisk. Co więcej, poznanie 
Boga wyprzedza poznanie rzeczy stworzonych, które bez niego- nie dadzą 
się pojąć.

Z całą tradycją mistyczną łączy Ballinga przeświadczenie, że 1) w ogól
ności możliwy jest doświadczalny kontakt niedyskursyw ny z absolutem, 
experim entum  divinum; antykonfesjonalny charakter tej m istyki widać 
w  przekonaniu, że 2) tylko przez doświadczenie wewnętrzne Bóg objawia 
się człowiekowi, a wszelkie inne środki, w szczególności Biblia, konfesje 
lub racjonalne dowody nie m ają wartości własnej; słowa w yrażają tylko 
wtórnie „em pirię”, nie mogą jej jakości nikomu przekazać, kto sam przez 
to samo doświadczenie nie przeszedł; każdy na własną rękę musi sobie 
drogę do Boga utorować. Swoiście kwakierski wątek poza samą m etaforą

110 Tamże, s. 7: „En dew ijl alle uy terlijk  teken, deze kennise nootwendich 
moet voor onderstellen; zoo moetze onm iddelijk zonder enich u iterlijk  teken wezen. 
Dat de tekenen een zodanigen kennisse m oeten voor onder stellen, is onw eder- 
sprekelijk, w ant deze tekenen zouden, of w oorden of u it w erkingen m oeten zijn. 
Zoo het w oorden zouden zijn, m an  ziet voor eerst een onmogelijkheit, in de zak 
zelve: w an t woorden zijn geschapen, eb bepaalt; Ghodt die zich hier door te 
kennen zoud geven, is ongeschapen en  onbepaalt: en  derhalven  is hier een onein- 
dich verschil; alzoo dat ’r geheel geen overeenkom inge, noch iets is in de w oorden 
w aar doorze daar toe beąuaam  zouden konnen zijn”.
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„światła.” dochodzi do głosu w założeniu, że 3) nadnaturalny ów kontakt 
jest naturalny  właśnie, to znaczy dostępny każdemu bez wyjątku, nieza
leżny od wiedzy uprzedniej (choćby od znajomości Pisma) i niezależny od 
wyjątkowych łask; każdy człowiek własnym  wysiłkiem może z Bogiem 
obcować, bo w każdym Bóg przez słowo swoje przemieszkuje. Nie ma 
tedy u Ballinga typowej dla mistyki idei bierności i nie ma doświadczenia 
mistycznego, które przychodzi drogą łaski wyjątkowej a niezasłużonej; 
nie ma również mowy o deifikacji. Spinozjański (a w pewnym sensie 
również kartezjański) charakter ma założenie, że 4) poznanie Boga w y
przedza z koniecznością adekwatną znajomość rzeczy skończonych i że 
niepodobna dotrzeć do nieskończoności poprzez jej skończone produkty. 
Uderzające jest owo, nader pospolite w religijności XVII w. pragnienie 
sprowadzenia w iary do podstaw empirycznych — nie w znaczeniu jej ra 
cjonalizacji przez dowody czerpane z empirycznego świata, ale w zna
czeniu doświadczenia bezpośredniego św iata boskiego. Trudno zaiste wy
śledzić w  tym  programie choćby cień racjonalistycznej inspiracji, a jed
nak wolno zasadnie przypuszczać, że nie powstał on bez bodźców karte- 
zjanizmu i Spinozy; faktem  pierw otnym  metafizyki kartezjański ej jest 
doświadczenie wewnętrzne; spinozjańska „intuicja”, wyłożona jako ściśle 
racjonalny zabieg w Traktacie o naprawie rozumu, zawiera w Traktacie 
krótkim  niewątpliwe cechy niedyskursywnego doświadczenia absolutu, 
a później w Etyce zachowuje charakter dwuznaczny i ukazuje jako jedną 
ze swoich stron, ową czynność egzystencjalną i poznawczą zarazem, ak t 
identyfikacji umysłowej z nieskończonością111. Myśl, że to co skończone 
poznaje się jako negację nieskończoności, pojawia się akcydentalnie 
u Kartezjusza, a w doktrynie Spinozy należy ona do konstytutyw nych 
tematów. Metafizyczna teza, która w porządku poznawczym stawia abso
lu t przed rzeczami, prowadzi w naturalny  sposób do przekonania, że zna
jomość pierwotna absolutu nie może być w artykułowany sposób przeka
zana (albo- że po prostu należy do empirii bezpośredniej); zostaje ona 
przejęta przez Ballinga w symplicystycznej postaci i użyta jako podstawa 
bezwyznaniowej religijności mistycznej.

Konsekwencje tej mistyki, zresztą nieodparte, na terenie życia re li
gijnego — odmówienie ważności jakimkolwiek konfesjom, opozycja wobec 
religijności dogmatycznej i pozytywnej, sformułowane są niezależnie 
w dwóch pisemkach polemicznych, które m ają już bezpośrednio okazjo
nalny charakter i zaangażowane są w walkach gminy mennonickiej po 
stronie galenistów112. Ponieważ spór między „nowatoram i” (nieu-gezinde)

111 Szczegółowy wywód w  tej sprawie, por. L. Kołakowski, Jednostka i n ie 
skończoność. Wolność i antynom ie wolności w  filozofii Spinozy, 1958, s. 51 i nast., 
218 i nast.

U2 Verdediging van de Regering der Doopsgezinde Gemeente, Die m en  de 
vereenigde Ylam ingen, Yriezen, en H ooghduytsche noem t, Binnen A m sterdam .

i*



52 Leszek Kołakowski

i „tradycjonalistam i” (out-gezinde), albo odpowiednio, jak mówi Balling 
„um iarkowanym i” (moderate) i „rygorystam i” (precijse), dotyczył w yjąt
kowych upraw nień kapłanów oraz autonomii poszczególnej gminy, Bal- 
ling  ze stanowiska liberałów stara się wykazać, że na mocy mennonickiej 
.tradycji obowiązuje w gminie demokracja bezwzględna. Wszystkie sprawy 
decyduje się większością głosów, przy czym głos diakona czy m inistra 
m a tę samą wagę, co głos któregokolwiek z braci. Równość ta należy do 
fundamentów ruchu i sprawia, że ministrowie (dienaren), przez ogół braci 
powoływani i odwoływani, muszą we wszystkim podporządkować się zda
niu większości. Również m inistrowie z zewnątrz nie m ają prawa wtrącać 
się do spraw gminy i naruszać jej autonomii. Kolegium m inistrów nie 
je s t odrębnym ciałem i o niczym rozstrzygać nie może bez aprobaty 
b rac i113. Na refutację konserwatystów Balling odpowiedział długim pis
mem, gdzie piętnuje nadużycia władzy i bezprawne roszczenia ministrów 
do rządzenia duszami w iernych114. A rgum enty odwołują się nie tylko 
do tradycji, ale do samej zasady konstytutyw nej gminy: ruch menno
nicki został stworzony przez ludzi, którzy w najlepszej wierze wyłożyli 
własną interpretację Pisma. Ludzie, uznający wspólnie te same zasady 
(chrzest dorosłych, symboliczny charakter chrztu i wieczerzy, zakaz przy
siąg, zakaz użycia broni i przyjmowania urzędów) zbierają sfę razem 
i powołują spośród siebie m inistrów dla czysto porządkowych funkcji. 
Odczytujemy tu, w duchu Galenusa, czysto ludzką, niecharyzmatyczną 
interpretację gminy, a także z naciskiem formułowaną zasadę tolerancji 
wobec różnych opinii wewnątrz zgromadzenia. Balling w szczególności 

■demonstruje swoją pogardę dla konfesji w długim wywodzie, gdzie k ry 
tykuje propozycje formularza dogmatycznego przedstawionego w 11 ar
tykułach galenistom przez grupę konserwatywnych ministrów. Wykazuje 
po kolei, że każde słowo nowego katechizmu daje się bardzo rozmaicie 
rozumieć i każdy zwrot budzi pytania albo pozwala na interpretacje naj
rozmaitsze. Nie wiadomo, co to  jest „jedność” Boga, albo „wieczność” 
(wieczna teraźniejszość czy nieskończone następstwo?), albo niepojętość; 
nie wiadomo, na czym polega dziedziczność grzechu prarodziców i czy 
można ją uznać bez w iary w predestynację; czy bez w iary w Chrystusa

Zijnde een W ederlegging van het zoo genoemde Nootwendig Bericht etc. A m ster
dam  1663 (pismo ma podpis P. B. na końcu).

113 Tamże, s. 17: „Het Collegie der D ienaren is geen lichaem  apart, beneffens 
noch in tegemstelling der gemeente, verm ag ook in generlcy wijze enige de alder- 
m inste o rd re ,.o f w et te  maken, zonder kennisse en aprobatie van  de Gemeente; 
of ingevalle zy het doet, de Gemeente verm ag die te vernietigen, en hen na 
gelegentheit van zaken te censureren”.

114 Nader Verdediging van de Regering der Doopsgezinde Gemeente... etc. A m 
sterdam  1664 (podpisane, podobnie jak  poprzednie, P. B. na  końcu tekstu). A utor
stwo Ballinga jest m. in. poświadczone zdaniem na  s. 34 o różnicy między znakiem 
i sensem, k tóre niem al dosłownie pow tarza odpowiedni zw rot z H et licht op den 
Kandelaar.
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nie można korzystać z jego zasług? po jakich znakach poznaje się gminę 
widzialną? czy nie można być zbawionym bez chrztu? na czym polega 
wykluczanie kogoś z gminy mocą powagi słowa bożego? co to kacerstwo? 
Ile słów, tyle pytań, a każda odpowiedź rodzi nowe pytania. Stąd też — 
nowa konfesja nie może być drogą pojednania, ale tylko zarzewiem no
wych kłótni. Jedynym  wyjściem jest zaniechanie beznadziejnych prób 
konfesji i w zajem na tolerancja wobec odmiennych opinii.

Pism a Ballinga ujaw niają jaskrawiej może niż apo logia Galenusa is to t
ną treść sporu w mennonickim kościele. Jest to  spór o autonomiczne 
uprawnienia kasty kapłańskiej, która sobie przypisuje atrybuty  władzy 
(i przywołuje w tym  celu teorię charyzmatycznej gminy widzialnej Chry
stusa, charyzmatycznych wartości obrzędów i boskiego charakteru kon
fesji), a którą obrońcy demokratycznego ustroju gminnego usiłują nie
ustannie zepchnąć na pozycje zwykłych obieralnych urzędników. P ier
wotne ognisko sporu obraca się tedy wokół kwestii władzy; spór między 
„ludzką” in terpretacją gminy a zasadą sukcesji apostolskiej, między sym
bolicznym a soteriologicznie obligatoryjnym  charakterem  obrzędów, mię
dzy ujęciem konfesji jako wyrazu pryw atnych opinii a ujęciem jej jako- 
uświęconej form uły — wszystkie te kontrow ersje są genetycznie redu- 
kowalne do konfliktu między naturalną tendencją aparatu kościelnego do 
autoafirm acji w  charakterze samodzielnego organu władzy a demokra
tyczną opozycją. (Jasne jest bowiem ,'że w interesie pretendujących do 
władzy m inistrów leży teoria sukcesji apostolskiej, która uświęca ich 
pozycję jako nosicieli nadprzyrodzonego dziedzictwa; podobnie przypi
sanie mocy zbawicielskich obrzędom, które ministrowie odprawiają, po
dobnie uznanie boskiego natchnienia w konfesji, której oni są strażnikami, 
i która ich gminie nadaje monopol nieomylności itd.) Tendencje mistycz
ne są na usługach tej samej kontrowersji; trudno sobie wyobrazić, aby* 
traktacik Światło na świeczniku  mógł napisać czynny minister, którem u 
zależy na tym, by umocnić swoją pozycję i oblec ją w nimb niebiański, 
skoro idea „wewnętrznego św iatła” odbiera wartość wszelkim środkom 
kontaktu z bóstwem poza wewnętrznym, przez każdego z osobna pod
jętym  trudem  doświadczalnej komunikacji.

Nie znaczy to bynajm niej, by taka interpretacja konfliktu w katego
riach walki o władzę unicestwiała swoistość religijnego zjawiska, k tóre 
genetycznie wywodzi — jak można by przypuszczać -— ze zjawisk innego 
gatunku. Konflikt władzy w zgromadzeniu religijnym  zakłada, że uczest
nicy konfliktu przypisują swojemu udziałowi w życiu religijnym  wartość 
samoistną, w przeciwnym wypadku nie byłoby powodu, by w ogóle a rty 
kułowali swoje stanowiska jako stanowiska religijne właśnie. Obrońcy7 
kościoła pojętego jako instytucja świecka nie są „mniej religijni” aniżeli 
ich polemiści; przeciwnie, usiłują oni zredukować życie religijne do form y
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religijnej, to znaczy uwolnić je od wszelkich domieszek stosunków świec
kich (tradycyjne hasło spirytualistów: jesteśm y posłuszni tylko Bogu, 
nie chcemy „ludzkich” systemów władzy); pragną zminimalizować udział 
życia świeckiego w realizacji religijnych wartości i w  tym  celu redukują 
instytucje pseudo charyzmatyczne do ich świeckiej genezy; chcą, żeby 
gmina pozostała dobrowolnym zrzeszeniem ludzi,, wspólnie, ale niezależnie 
od siebie wyznających podobne opinie religijne, chcą więc uwolnić życie 
religijne od m aterialnego przymusu. Laicyzacja kościoła jest narzędziem 
oczyszczania religii z laickich wtrętów.

Z tego punktu widzenia kwestia tolerancji jest wtórna. Łatwo bowiem 
zauważyć, że kiedy np. Balling żąda tolerancji od swoich przeciwników, 
to żąda od nich nie po prostu tolerancji d la jego opinii — na zasadach 
wzajemności — ale żąda, by z własnych opinii zrezygnowali. W samym 
założeniu charyzmatycznej gminy zaw arta jest nieuchronnie nietoleran
cja. Skoro jednak gmina i jedna konfesja zachowuje monopol prawdy, jej 
wodzowie nie mogą uznać w łonie gminy ludzi, którzy owej konfesji nie 
godzą się podpisać. Można głosić tolerancję wobec cudzych poglądów, 
jeśli ani cudzym ani własnym  poglądom nie przypisuje się świętości. Dla
tego Balling może oferować własną tolerancję przeciwnikom, ale nie może 
żądać tolerancji wzajemnej inaczej, jak żądając jednoczesnego' wyrzecze
nia się przez partnerów  tych wierzeń w kwestii gminy i konfesji, które 
nietolerancję zakładają. Faktycznie — domaga się od nich bądź jawnej 
sprzeczności wewnętrznej, bądź akceptacji jego stanowiska. Na tym  rów 
nież polega pewna „racja” konserwatystów, tj. ich nietolerancja jest ko
herentna w stosunku do ich założeń eklezjologicznych, podobnie jak tole
rancja liberałów jest koherentna względem ich własnych założeń. Żądanie 
od pierwszych tolerancji bez zmiany założeń pierw otnych jest tedy bez
przedmiotowe. Stąd beznadziejność całego sporu i stąd okoliczność, że 
rozłam dokonał się odpowiednio do opinii teologicznych, nie zaś wedle 
kryterium  wyznawania albo odrzucania idei tolerancji. Nieomylni nie 
mogą być tolerancyjni wobec fałszu, a święci — wobec szatana. Toleran
cja wymaga więc uprzedniej rezygnacji z teorii, pozwalających władzy 
kościelnej uznać własną świętość i nieomylność, wymaga tedy świadomo
ści, która zachowuje rezerwę krytyki wobec samej siebie, która w na
tu ra ln y  sposób przeciwstawia się interesom  kościelnego aparatu władzy.

10. JELLES: UNITARIAŃSKA MISTYKA PSEUDORACJONALISTYCZNA

O drugim  z mennonickich przyjaciół Spinozy wiemy nieco więcej dzię
ki posłowiu Rieuwertsza do jego dzieła, trochę dzięki Spinozie sam em u115. 
Był kupcem korzennym  w Am sterdamie i może z tej racji zetknął się

115 O Jellesie por. Meinsma, jw., M. Frances, jw., s. 48—49, 169—185, 235— 
242; G ebhardt, jw.; Hylkem a, Reform ateurs, t. II, s. 211—242.
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z młodym filozofem jeszcze przed jego ekspulsją z żydowskiej gminy. 
Na skutek kryzysu religijnego porzucił — w połowie lat pięćdziesiątych -— 
swój sklep, by oddać się studiom religijnym  i metafizycznym; brak przy
gotowania szkolnego (nie znał poza holenderskim żadnego języka) kom
pensował posiadanymi zasobami m aterialnym i: finansował przekłady róż
nych pism, które go interesowały; dzięki jego wsparciu wyszło drukiem 
pierwsze dzieło Spinozy (Zasady filozofii Kartezjusza) i holenderskie prze
kłady Descartesa, Napisał przedmowę do Opera posthuma swego przyja
ciela110. Zainteresowania Jellesa, jak widać z zachowanych odpowiedzi 
Spinozy na jego lis ty 117, wykraczały znacznie poza kwestie teologiczne: 
zajmowała go optyka, geometria, hydromechanika. Należał do gminy men- 
nonickiej, przypuszczalnie był związany z galenistami. W rok po jego 
śmierci Rieuwertsz wydał (1684) rodzaj obszernej apologii, w której Jelles 
broni się przed nieokreślonymi bliżej co do treści i pochodzenia zarzutami 
i przy okazji przedstawia rozwinięty wykład własnych poglądów na 
wszystkie kontrowersyjne kwestie religijne. Wiadomo, że to W yznanie 
powszechnej i chrześcijańskiej wiary posłał był autor jeszcze w 1673 r. 
do oceny Spinozie, który krótko wyraził pełną aprobatę i tylko jedno 
zdanie, potem zresztą w  druku usunięte, zakwestionował118.

Jelles stanowi bez porównania bardziej wymowny od Ballinga przykład 
racjonalistycznej penetracji w  bezwyznaniowy świat chrześcijański. T ra
dycje religijności erazmiańskiej — próba powrotu do prostoty ewange
licznej, m oralna interpretacja wiary, literalne rozumienie Pisma, negacja 
wyznaniowych partykularyzm ów — mieszają się tu taj z oddziaływaniem 
teologii protestanckiej (teoria łaski nieodpartej) i z racjonalistyczną fra 
zeologią, zaczerpniętą najwyraźniej od Descartesa, ale głównie od Spi
nozy, przy czym całość tonie w „świetle w ew nętrznym ” północnej mi
styki. Z mieszaniny heterogenicznych składników powstaje mimo' to dzieł
ko dość jednolite w pierwotnej intencji reform atorskiej i zresztą zamie
rzone jako osobista konfesja raczej niż trak ta t teologiczny. Pierwsza 
część składa się z artykułów w iary podbudowanych nader obficie odpo
wiednio wybranym i wersetam i z Biblii, czasem skąpym komentarzem; 
druga część zawiera mniejszy odsetek cytacji i zawiera rozważania nad 
kilku podstawowymi term inam i teologicznymi oraz krytykę rzymskiego 
kościoła. Ponad 600 cytatów biblijnych, w tym  ok. 50 ze Starego Testa

116 Autorstw o tego anonimowego tekstu  było kwestionowane, obecnie jednak 
przyjm uje się je powszechnie w historiografii spinozjańskiej. Porów nanie W yzna
nia Jellesa z przedm ową nie pozostawia zresztą w ątpliwości: identyczny sposób 
pisania, te same zwroty, podobne cytaty biblijne.

1 1 7 Por. Spinoza, Epist. XXXIX, XL, XLI, L.
118 Belydenisse des algem eenen en C hristelyken Geloofs verva tte t in een B rief 

aan N. N. Door Jarig  Jelles, A m sterdam  1684 (adresatem  książki nie był Spinoza, 
jak  wifdać ze wstępu, wedle 'którego ów nieznany N. N. utrzym uje, iż wyznawcy 
K artezjusza popadają w stare pogaństwo i godzą w  chrześcijańską wiarę). Por. 
Spinoza, Epist. XLVIII bis.
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mentu, głównie z Psalmów — charakterystyczna dla reform atorów pro
porcja. Jelles powołuje się okazjonalnie na Erazma i Acontiusa, ale także 
na Kalwina i Lutra; wspomina również Jodocusa Lodensteina, który być 
może należy do źródeł inspiracyjnych jego mistyki.

Całość teologii Jellesa daje się zorganizować wokół jego wizerunku 
Jezusa. Rozszczepia go niejako na dwa składniki, które odpowiadają 
antytrynitarskiem u ujęciu reform atorów erazmianizujących oraz mi
stycyzmowi wielbicieli neoplatońskiego logosu. Wszystkie cytaty biblijne, 
przemawiające za unitariańskim  stanowiskiem, skrupulatnie zgromadzo
ne, wykazują, że Jezus historyczny był człowiekiem z nasienia Dawido
wego; natomiast Chrystus, Syn Boży, identyczny z Duchem Świętym, jest 
rodzajem bezosobowej emanacji Boga, jest mądrością bożą albo rozumem, 
który w najwyższej swojej intensywności przemieszkiwał w historycznym 
Jezusie-człowieku, lecz z którym  również wierni kom unikują się we
wnętrznie na drodze zbawienia. Owa mądrość boża, albo światło, albo 
słowo czy rozum (bo tak najlepiej tłumaczyć Aóyoę z Ewangelii Jana) 
jest niejako demiurgiem, przez którego Bóg stworzył był świat widzialny. 
Otóż — jest to istotny punkt wykładu — znajomość Chrystusa „wedle 
ciała”, tj. człowieka historycznego nie jest do zbawienia niezbędna119, 
nieodzowna jest tylko znajomość ducha bożego, k tóry  go ożywiał. Chry
stus objawił ludziom światło wiecznej prawdy, którego Bóg mu udzielił 
i które właściwie jest Bogiem samym — albowiem między Bogiem a jego 
mądrością zachodzi tylko różnica rozumowa, nie zaś realna120. Mądrość 
boża to wiedza, jaką Bóg ma o sobie sam ym 121 i w  jakiej m y także, sto
sownie do rozmiarów naszego poznania, możemy uczestniczyć. W tym  to 
duchu bożym „nie może być żadnego innego poznania, jak czysto rozu
mowe i żadnych innych afektów czy namiętności oprócz tych, które

ns> Belydenisse, s. 11—12: „Ik gelaove en belijde datter een Soon van God is, 
en dat onze Heere Jesus Christus, wie so veel het vleesch of ligham elijke van 
hem angaat, uit Davids zaat geboren en des Menschen Soone is... Gods Soon: naar 
of ten  opsigt van  de heiligm akende en leyendig m akende Geest, die in hem woon- 
de, en die God hem zonder m ate gegeven had...” „dat het to t yerkrijging der 
zaligheit n iet nu t is C hristus n aa r ’t  vleeseh te kennen” etc.

120 Tamże, s. 23: „Gods innerlijke R eden of yerstan t n ie t iets van Gods ver- 
scheiden, en dieshalyen in ’t begin aller dingen by God, en God zelf geweest, is”.

121 Tamże, s. 21: „De w aarheit... d a t Gods Zoon of Gods eewige W ijsheit, Gods 
Beelt en ’t uitgedrukte beelt van  Gods zelfstandigheit is, zal ook verstaan  worden 
ais m en aanm erkt, dat Gods eewige en oneindige w ijsheit gantschelijk in de kan- 
nis bestaat, die God van  zig self heeft, en dat hy (’t  welk mede n iet geloochent 
kan worden) zich zelf voolm aktelijk kennt, of zich ken t gelijk  hy in  zig is... God 
even zodanig in zijn yerstan t moet wezen, ais hy vorm elijk  is; te  w eten, op een 
voorwerpinge wijze, en zodanig, ais de voorw erpen gem eenlijk in  ’t  yers tan t zijn; 
en dat dieshalyen zijn oneindige w ijsheit, het denkbeelt of de beyatting die God 
van zig heeft, yolm aaktelijk  het yorm elijke w ezen van God Vertoont, of uitdrukt, 
dat is, een yolm aakt Beelt van  Hem is”.
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z jego rozumu płyną i m ają czysto rozumowy charak ter” 122. Również 
ludzka wiedza odrodzicielska, ta  właśnie, dzięki której jedynie dostępu
jem y zbawienia, jest „czysto rozumowym poznaniem”, niezależnym od 
wszelkich zmysłowych spostrzeżeń, ale także niezależnym od „słownej” 
wiedzy123. Grzech jest rezultatem  ignorancji, a wyzwolenie z grzechu — 
skutkiem poznania. Ludzie rodzą się bez wiedzy; nie są wprawdzie z na
tu ry  źli, bo nie może być złe boskie dzieło, ale z natu ry  skłonni są do 
niegodziwych afektów; regeneracja duchowa sprawia, że są niejako unie- 
zdolnieni do grzechu, albowiem rozum boży albo Syn Boży, ten sam, co 
był na początku u Boga i oo Chrystusa ożywiał, k ieruje ich życiem. Tylko 
przez udział w  owej mądrości wiecznej dostępują królestwa łaski, to zna
czy wolności od afektów 124.

Wiedza zbawicielska identyczna jest z wiarą, -ale w iara nie jest prze
konaniem po prostu; gdyby tak było, znajomość pisanego słowa mogłaby 
nas przed Bogiem usprawiedliwić; w iara albo wiedza, albo rozum praw
dziwy, to właśnie udział w  boskim synostwie, kom unikacja bezpośrednia 
z wieczną mądrością, z duchem ożywiającym. Dzięki niej uwalniamy się 
od niewoli zakonu, bo chociaż ci, co żyją w duchu Ewangelii, robią zewnę
trznie te  same uczynki, jak ci, to trw ają w niewoli starego prawa, to 
jednak robią je nie z przymusu, ale z miłości; prawo i w iara nie różnią 
się w skuteczności, ale w motywach, zbawieni zaś jesteśm y nie prze? 
uczynki, lecz przez wiarę, której uczynki są naturalnym  owocem; uczynk’ 
obowiązują chrześcijan i nie wolno im swojej zewnętrznej opieszałości 
pokrywać rzekomą wiarą wewnętrzną, ale wypełnia obowiązek po chrze
ścijańsku ten tylko, co go wypełnia z wiary; unicestwić trzeba nie tylko 
złe uczynki, lecz i złe pożądania; nie tylko trzeba czynić dobre uczynki- 
ale z miłości je czynić125. Tak to, „stajem y się j e d n y m  z Chrystu
sem, podobnie jak C hrystus j e d n y m  jest z Bogiem” 126, a jest to jed
ność doskonała rozumu, woli i afektów. Ci, co żyją pod panowaniem No
wego Przym ierza nie potrzebują obrzędów religijnych, ustanowionych dla 
niedojrzałych127. Raz dostąpiwszy wiary, nie mogą od niej odstąpić; łaska 
jest niezbywalna; jest również — Jelles z naciskiem rozwija ów czysta

122 Tamże, s. 25.
123 Tamże, s. 35—36.
124 Tamże, s. 34: „by het R ijk  der Genade versta  ik de heerschapy of macht 

die wy m enschen over de begeerlijkheden verkrijgen”.
125 Tamże, s. 44—57, por. 122, 143. „Deze W erken der W et zijn dan, n aar m ijr 

gevoelen de w erken van kiefde of barm hartigheit, van rechtvaardigheit, van  ma- 
tigheidt, van kuisheidt, en andere zedige w erken, die van  Moses, en de Propheten 
voorgeschreven worden, en  de C hristenen verplicht zijn  te doen; te  w eten, vooi 
zo veel zy gedaan w orden door W et of Gebod, en zoruder dat de nootzakelijkheit 
en ’t goet. dąarom  de m ensch verplicht is de zelve te  doen, gekent word. Wani 
m en zal h ier na toonen, dat deze w erken ook u it kennisse, of w aar geloove gedaan 
konnen w orden” (s. 56). ■

126 Tamże, s. 82.
127 Tamże, s. 147—148.
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kalwiński motyw — nieodparta, ludzie nie dysponują wolną wolą, która 
pozwoliłaby im stawić opór przyciągającej sile boskiego światła; jakoż 
moc boża jako przyczyna sprawcza dzieła nieuchronnie. Nie istnieje 
w człowieku niezróżnicowanie wobec przedmiotów pożądań, ludzie dzia
łają mocą przyczynowośei ścisłej; nie ma w ogólności „woli” jako władzy 
ogólnej, są tylko poszczególne akty chcenia lub zaniechania, podobnie jak 
nie ma „rozum u” ogólnego, lecz jedynie akty jednostkowe afirmacji i ne
gacji; „a chociaż każde nasze chcenie lub niechcenie m a swoją najbliższą 
przyczyną sprawczą i chociaż z tej racji to, czego chcemy lub nie chcemy, 
z koniecznością chcemy lub nie chcemy właśnie i nie możemy chcenia 
tego albo niechcenia odwrócić, to jednak to, czego chcemy, chcemy swo
bodnie, czyli dowolnie i nie jesteśm y przymuszeni przez jakąkolwiek 
przemoc zewnętrzną, aby chcieć tego... przeciwnie, tym  dowolniej lub tym  
swobodniej chcemy, im większe są te przyczyny i im silniej działają, 
a tym mniej chcemy, im przyczyny są mniejsze, im słabsze ich działa
nie” 128. Uznać łaskę nieodpartą i uznać determ inację ludzkich działań 
nie oznacza jeszcze, zdaniem Jellesa, uznać zasadę podwójnej predestyna
cji. Tej ostatniej sprawy nie chce przesądzać, jako że taka lub inna odpo
wiedź nie należy do praw d dla zbawienia nieodzownych; lepiej zresztą 
pozostawić tę kwestię bez rozstrzygnięcia, albowiem pożyteczniej jest lu
dziom wierzyć, iż ich zbawienie jest sprawą otwartą, to ich pobudza do 
ćwiczenia się w cnocie.

Ponieważ prawda zbawi cielska objawia się tylko w dotknięciu łaski, 
którego człowiek wewnętrznie doświadcza, niepodobna jej posiąść przez 
samo słuchanie albo lekturę słowa pisanego. Sens Pism a objawia się 
w świetle wewnętrznym  każdemu; niepodobna też, by jakiekolwiek zgro
madzenie, synody czy władze m iały moc osądzania, CO' jest a co nie jest 
prawdziwą wykładnią; dlatego jedynie praktyki rzymskiego kościoła, któ
ry  chciałby sens Pism a poddać władzy swoich ludzkich konfesji de
m askują tylko nieprawość tej instytucji. Niestety, reformacja, która w za
łożeniach swoich uwolniła poznanie boskie od przemocy kościelnych 
władz, sama wchodzi na rzymską drogę i uchwałami kościelnymi próbuje 
niewolić sumienia chrześcijan129. W rzeczywistości atoli zgubne są w ią
żące konfesje, albowiem „prawda, jak wiedzą wszyscy ci, co ją znają, 
jedynie przez siebie samą poznana być może, a nijak inaczej, i sama sie
bie nieomylnie okazuje” 130; „czyste rozumowe poznanie albo rozum za
w iera też w sobie dowód, że to, co poznane jest albo zrozumiane, takim 
jest samo w sobie i będzie, jakim  poznane zostało” 131. Poznanie to,

128 Belydenisse, s. 156.
129 Tamże, s, 97—111.
ls<) Tamże, s. 94.
131 Tamże, s. 120.
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w którym  zgodnie z myślą Spinozy „veritas est index sui et falsi” dostępne 
jest wszystkim, co z dobrej intencji ku niemu dążą, nie wymaga uczoności 
szczególnej ani wiedzy; jakoż ci, którzy sądzić będą to wyznanie wedle 
własnych formularzy wyznaniowych, uznają je pewnie w wielu punktach 
za niezgodne z Pismem, jednakże ci, co właśnie wedle prawdy — pro
bierza samej siebie — zechcą je ocenić, nie znajdą powodu do sprze-

1 O OC1WUJ
Nietrudno wykryć pochodzenie osiowych wątków w rozważaniach 

Jellesa. Idea usprawiedliwienia z wiary i roli uczynków jest kontynuacją 
tej samej myśli, k tórą młody Luter narzucił światu chrześcijańskiemu 
i którą zresztą erazmianie holenderscy (np. Camphuysen) powtarzali; jest 
to owa pierwotna próba subiektywizacji wartości religijnych i uwolnienia 
się od balastu obrzędów tudzież konfesji. Rozdzielenie Jezusa historycz
nego, człowieka i syna ludzkiego, a więc J e z u s a - o s o b y  od Chrystu
sa mistycznego, k tóry  jako emanacja boskości objawia się w świetle we
wnętrznym  i każdego może oświecić tak samo, jak oświecił bohatera 
ewangelicznych opowieści — i to wszystko znamy dobrze z drugiej refor
macji niemieckiej, nade wszystko z pism Sebastiana Francka, A ntytry- 
nitaryzm  w stylu erazmiańskim skojarzony z m istyką „logosu” stanowi 
mieszankę znaną. W sam ej krytyce boskości historycznego Jezusa można 
w ykryć dwie intencje: po pierwsze, nie kwestionując ducha bożego, któ
ry  działał w  dawidowym potomku, pozwala ona niemniej podważyć wiecz
ną boskość instytucji kościelnej przez niego ustanowionej; sama organi
zacja nie musi dziedziczyć osobistych afrybutów fundatora, w szczegól
ności pretendenci do spadku charyzmatycznego po Jezusie, a więc władza 
kościelna, nie mogą uzasadnić swych roszczeń, skoro szczególne uczest
nictwo w boskiej mądrości udzielone zostało Jezusowi jako osobnikowi 
ludzkiemu, a więc również tylko poszczególnym innym osobnikom może 
być udzielane. Po wtóre, odkrywamy w idei umitariańskiej motywację 
moralną: hasło naśladowania Zbawiciela staje się zniechęcające, jeśli wzór 
do naśladowania dysponował jako osoba atrybutam i boskimi, których 
nikt inny wszakże nie uzyska; jeśli paradygmatyczne jakości Jezusa mają 
być realne, trzeba wierzyć, że siły ludzkie mogą sprostać wymaganiom 
modelu, a model zaopatrzony w siły absolutu do naśladownictwa nie po
budza. Z kolei, Chrystus jako bezosobowa emanacja mądrości bożej zwią
zany jest jawnie z antykonfesjonalnymi postawami: siła boża działająca 
w każdym człowieku z osobna zbawia przez ów indywidualny kontakt, 
obywający się bez pośrednictwa konfesji i ceremonii.

Jeśli jednak Jelles z takim  naciskiem podkreśla „rozumowy” charak
te r komunikacji z Bogiem, to jego znajomość ze Spinozą ponosi za to

132 Tamże, s. 160.
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odpowiedzialność. Formuły, które mówią o mądrości bożej, co najobficiej 
przejawiła się w Jezusie, są wszakże niemal dosłownie przejęte z Traktatu  
teologiczno-politycznego. Jeśli Jelles przypisywał im sens tradycyjnie mi
styczny, to i tu, jak można przypuszczać, spełniał oczekiwania filozofa: 
ten sam, który pisał do Boxela, że nie może go polecić Bogu bez śmiechu 
i którego uczniowie nie nazywali siebie chrześcijanami, powiedział swoim 
gospodarzom, żeby zostali przy swojej wierze luterańskiej i aprobował 
wyznanie Jellesa. Pisał swoje teksty  przekładając niejako metafizyczne 
term iny na język, k tóry  ludzie moralnie czyści, a intelektualnie słabi 
mogliby sobie skojarzyć z tradycyjnym i wyobrażeniami religijnymi; jego 
metafizyka będzie dla arystokracji intelektualnej, jego język, zwłaszcza 
w Traktacie teologiczno-politycznym, dla wszystkich ludzi, którzy chcą 
bez fanatyzm u i bez jaskrawych zabobonów praktykować miłość bliźniego 
w oparciu o dawne mitologie. Piekło to zgubne afekty, łaska — panowa
nie nad namiętnościami, Chrystus — wzór moralny, miłość Boga — ade
kw atna wiedza metafizyczna, zbawienie — znajomość nieuchronności rze
czy133. Jelles przejm uje niemało z jego frazeologii. Powiada wprawdzie 
we wstępie, że kartezjańska filozofia nie odnosi się w ogóle do dziedziny 
religijnej, oo widać stąd, że akceptują ją ludzie najrozmaitszych wyznań, 
naw et katolicy134, widoczne jest wszakże, że nie oszczędził jego konfesji 
fascynujący blask racjonalistycznych haseł. Nie tylko powtarza bez 
przerwy, że dostępujemy Boga w „czysto rozumowym poznaniu”, nie ty l
ko sypie obficie słowem „rozum ”, czy zwrotem „jasne i wyraźne rozu
m ienie”, nie tylko głosi racjonalizm etyczny (grzech płynie tylko z nie
wiedzy), utożsamia wiarę i wiedzę, ale przekonany jest w ogólności, że 
Pismo tak jak je pojmuje, zgodne jest całkowicie z poznaniem natural
nym 133, że doskonałości boskie można w sposób niew ątpliw y ustalić rozu
mowo niezależnie od P ism a136 i że nie może być w Piśmie nic, co by się 
zrozumieć nie dało albo sprzeciwiało rozumowi137. Racjonalizm ten jest 
wszakże pozorny i osiada niemal bez reszty w retorycznej w arstw ie jego 
utworu.

W yznanie Jellesa roi się od śladów spinozyzmu, ale zasymilowanego 
treściowo do nieobrobionej intelektualnie mistyki. Jeśli prawda jest sama 
sobie probierzem, a „prawda adekwatnego pojęcia zawiera w  sobie pew
ność doskonałą”138, to spinozjański ów zwrot znaczy tyle, że iluminacja 
w ewnętrzna nie wymaga dalszych dowodów i sama przez się dostarcza 
niezachwianego poczucia pewności. Jeśli, zgodnie z nominalistyczną myślą

133  p or bliższe uzasadnienie tej in terpre tacji w  mojej rozprawie Jednostka 
i nieskończoność, 1958.

134 Belydenisse, s. (4).
135 Tamże, s. 92.
136 Tamże, s. 10.
137 Tamże, s. 96.
138 Tamże, s. 90.
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Spinozy, trak tu je  atrybu ty  boskie, a- zwłaszcza „rozum wieczny” jako 
identyczne bytowo z Bogiem i tylko na mocy distinctio rationis odróż- 
nialne, to jest to w jego ujęciu fragm ent typowej dla mistyków skłonności, 
aby w ogólności wszystko, co jest dobrem uważać za identyczne: Bóg, 
Chrystus, rozum, światło, poznanie, dobro, mądrość, łaska, zbawienie, mi
łość — wszystko to jest jednym  i tym  samym u pretendentów  do mistycz
nej unii. Mówi, jak Spinoza, o „czysto rozumowych afektach”, które 
wszakże niejasno przypisuje Eogu. Mówi o panowaniu nad afektami 
(„państwo łaski”), nie wykracza wszakże w tym  ^frywodzie poza trady
cyjnie chrześcijańskie zalecenia wstrzemięźliwości. Utożsamia, jak Spi
noza, szczęście z poznaniem, ale poznanie redukuje w całości do ilumina
cji. Powtarza za Spinozą (imienia jego nie wymienia oczywiście) stoicką 
zasadę cnoty, która sam-a dla siebie jest nagrodą, jak grzech — własną 
k arą139, ale ma na uwadze, jak można przypuszczać, mistyczną ideę m i
łości bezinteresownej Boga, której sens jest zgoła inny. W ogólności, 
w przeciwieństwie do Spinozy, k tóry  Biblię uważał za historyczny doku
ment, wielce pożyteczny jako narzędzie wychowania moralnego dla ludzi 
nieuczonych, Jelles trak tu je  ją  jako dzieło natchnione, którego sens ukry
ty objawia się jednak tylko oświeconym; mimo to każdy zasadniczo może 
tego oświecenia dostąpić; jeśli Spinoza uważa swoją m etafizykę za strawę 
elity, a Biblię poleca maluczkim, aby uczyli się zasad sprawiedliwości 
w łatwej postaci wyłożonych, to Jelles — choć także widzi w religii nade 
wszystko moralne treści — zatrzym uje się właśnie na tym  poziomie, który 
Spinoza przewidywał dla ludzi szlachetnych, ale nieoświeconych.

Najbardziej godna uwagi jest przy tym adaptacja determ inizm u spino- 
zjańskiego (przejętego w wielu formułach dosłownych) i przeobrażenie go 
w teorię łaski nieodpartej. W tym  punkcie Spinoza oddziałał niewątpliwie 
nie tylko na leksykon reform atora, ale również na jego doktrynę, albo
wiem kalwińska teoria łaski nieodpartej i niezbywalnej pozostaje w ja 
skrawej sprzeczności z całą tradycją religijną, do której Jelles należy — 
erazmiańską, mennonicką, spirytualistyczną. Do pewnego stopnia można 
interpretować tę asymilację w duchu tradycyjnego pasywizmu mistycz
nego (łaska — dar niezasłużony), tym  bardziej że Jelies odmawia zajęcia 
stanowiska w sporze o predestynację, który wydawałby się przesądzony 
przez uznanie łaski nieodpartej. Zachodzi tu  po prostu niekoherencja, 
która u miernego teologa nie może być zaskakująca. W intencji Jelles 
prawdopodobnie zamierza po prostu w zgodzie z duchem erazmiańskim 
podkreślić niezasłużony charakter łaski; wkłada wszakże swój wykład 
w spinozjańską terminologię (konieczne działanie przyczyn) i w  rezultacie 
dochodzi do kalwińskiej formuły, przed której konsekwencjami się cofa.

136 Tamże, s. 158.
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Jelles zapewnia, że chce w prawdzie wyrazić tylko własne opinie, ale 
że skądinąd jego W yznanie odpowiada tym  warunkom, jakie wedle Acon- 
tiusa musi spełniać powszechny symbol w iary chrześcijańskiej (dotyczy 
to tylko pierwszej części, gdzie nie m a mowy o łasce nieodpartej i wol
ności woli). Jakoż Jelles stara się niewątpliwie nadać swojemu tekstowi 
charakter ireniczny, łudząc się, że tylko powtarza za Pism em  to, co muszą 
przyjąć wszyscy chrześcijanie (albo raczej wszyscy protestanci, albowiem 
mimo krytyki reformacji, odcina się wyraźnie podobnie jak de Breen tylko 
od kościoła rzymskiego, natom iast sam  jest przekonany, że rekonstruuje 
pierwotne, zagubione idee wczesnej reformy). W istocie w znacznej części 
Jelles usiłuje zachować ogólną myśl reform y z czasów, kiedy nie była ona 
jeszcze k o ś c i o ł e m  r e f o r m o w a n y m ,  ale w stosunku do tego 
ostatniego opozycja jego jest wyraźna: program  religii tolerancyjnej, wol
nej od obligujących konfesji, wolnej od obrzędów i świątyni, opartej na 
„rozumowym” doświadczeniu m istycznym  i komunikacji z „w ewnętrz
nym  św iatłem ” (wszystkie bodaj miejsca Biblii, gdzie słowo „światło” 
występuje, są zacytowane; być może, łączą się z tą symboliką jego zain
teresowania optyczne, podobnie jak to było w XIII-wiecznej oksfordzkiej 
metafizyce światła).

Nie ma żadnych racji na rzecz przypuszczenia, by  Jelles był przewod
nikiem  Spinozy lub inspiratorem  w  zakresie kwestii metafizycznych. 
W ątki mistyczne w spinozjańskiej myśli podlegają dyscyplinie jego m eta
fizyki (mam na myśli ideę intuicji pojętej jako ak t umysłowej identyfi
kacji z abolutem, k tó ry  uchodzić m usi ostatecznie za jedyną rzeczywistość 
autentyczną). Wątpliwe, by je czerpał od ludzi pokroju kwakierskiego; 
raczej od żydowskich neoplatoników. Niemniej możemy sobie doskonale 
wyobrazić, że doświadczał niejakiego poczucia łączności z ludźmi, którzy 
chcieli — podobnie jak on tego pragnął w swoich politycznych reflek
sjach — zredukować religię publiczną do moralnego nauczycielstwa 
i uwolnić społeczeństwo od przemocy zorganizowanych kościołów, a jed
nocześnie w form ie bardziej prym ityw nej i znacznie bliższej popularnej 
mitologii chrześcijańskiej w yrażali pragnienie, które nie było obce jego- 
filozofii: pragnienie emancypacji z więzów skończoności.

11. ZWICKER. „ROZUM” JAKO PLATFORMA IRENICZNA

Spośród bezwyznaniowych reform atorów  Daniel Zw icker140 ulega 
„racjonalistycznej” presji o tyle silniej niż poprzednio opisani, że próbuje 
ogólne hasło efektywnie zastosować do swoich wywodów. Rozum, Pismo

140 Ur. w  G dańsku w  1612 r., z zawodu lekarz, zjednany przez braci m oraw 
skich dla idei komunistycznych, usiłował działać na rzecz zbliżenia między nim i
i braćm i polskimi. Wygnany z G dańska w  1656 r., żył w  Niderlandach. Um. w  Am
sterdam ie w 1678 r. Por. Sandius, Bibl. A ntitr., 1684, s. 151—156; S. Kot, Ideologia 
polityczna i społeczna Braci Polskich, s. 107—111, 136—137.
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i Tradycja muszą się zbiegać, aby w  uzgodnionych konkluzjach dać pod
stawę do zjednoczenia całego chrześcijaństwa. Jakoż swój ireniczny trak 
ta t141 z 1658 r. rozpoczyna, z niejaką arogancją, od jednoznacznej negacji 
boskości Jezusa za pomocą argumentów czysto rozumowych; bo też 
„wszystko, co rozumowi, przeciwne, zawsze jest niemożliwe i fałszywe, 
nie tylko w sprawach przyrodzonych, ale i boskich” 142. Wykazawszy zaś, 
że boskość człowieka sprzeciwia się zdrowemu rozsądkowi, okazuje na
stępnie swoją tezę cytatam i biblijnymi, notorycznie zresztą pow tarzają- 
cjrrni się w antytrynitarskich traktatach, by wreszcie zademonstrować, 
że żaden z ojców kościoła do końca II w. w boskość Chrystusa nie wierzył, 
że deifikację zaczął Szymon Mag, a z chrześcijan pierw szy podjął ją 
Justyn  w duchu pogańskiej tradycji, która wybitnych ludzi zaliczała w po
czet bóstw. Zaznacza przy tym  wyraźnie, że uważa Chrystusa — podobnie 
jak wiarygodne tradycje — za człowieka po prostu, a nie na przykład, 
za stworzonego przed św iatem 143, i ze zdumiewającą pewnością siebie 
prezentuje tę tezę jako niezawodną podstawę zabiegów ekumenicznych. 
Tego rodzaju próby użycia „rozum u” nie są, oczywiście, rzadkością u pi
sarzy socyniańskich, jednakże w całości drugiej reform acji to ru ją  sobie 
drogę powoli i w sprawności argum entacyjnej ustępują niezmiernie scho
lastykom; jakoż reformacja, zwłaszcza północna, razem ze scholastyką po
rzuciła wszelkie umiejętności logiczne i powrót do nich już na  podstawie 
innych tradycji odbywał się w łonie drugiej reform acji powoli i z duży
mi oporami.

Antykonfesjonalne stanowisko Zwicker wyraża z właściwą sobie jasno
ścią: „Nie jestem ani luteraninem , ani kalwinistą, ani rem onstrantem , ani 
grekiem, ani papistą, ani socynianinem, ani mennonitą, ani człowiekiem 
którejkolw iek z dzisiejszych sekt... dla wszystkich natom iast i dla każdej 
z osobna pragnę reform y wedle praw dy boskiej, której jedynie jestem 
uczniem” 144. Zwicker zapewnia, że bierze od każdej sekty to, co w niej 
dobre — od lu teran  początek reformy, od papistów wiarę w konieczność 
dobrych uczynków, od socynian prawość sądzenia itd., po czym wbrew 
oczekiwaniom oznajmia, że wszystkie te sekty uważa za kościoły Chrystu
sowe, wszystkie one bowiem, wierzą w Chrystusa jako syna bożego i swe

141 irenicum  Irenicorum , seu Reconciliationis Christianorum  hodiernorum  
Norma Triplex, Sana om nium  hominum. Ratio, Scriptura Sacra, et Traditiones... 
b.m., 1658. (Przekład holenderski wyszedł w 1678).

li2  Tamże, s. 7.
143 Tamże, s. 68: „Verae Traditiones Apostolicae non tan tum  Solum Patrem  

sum m um  Deum esse testan tu r, sed ne Filium  ąuidem , paulo ante m undum  condi- 
tum  a Patre  genitum  esse (prout prim a plerorum ąue C hristianorum  a fide aber- 
ratio  vult) perm ittun t: imo, omnibus aliis V eterum , tam  pro F ilii d ivinitate, quam 
pro eiusdem  cum P atre  aeąualita te , allatis Traditionibus, et antiąuiores, et certio- 
res sunt, adeoąue eas falsas prorsus, fictasąue esse, clarissim e docent”.

1 44 Tamże, s. 79.
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go zwierzchnika. Deklaracja ta, szokująca na pierwszy rzut oka, nie różni 
si® w gruncie rzeczy od innych antykonfesjonalnych programów: powie
dzieć, że wszystkie kościoły są „prawdziwe” znaczy dokładnie to samo, 
co powiedzieć, że wszystkie są „fałszywe”, mianowicie że wszystkie mimo 
pewnego wspólnego zasobu wierzeń, hodują swój ekskluzywizm wyzna
niowy bez żadnych ku tem u racji. Jakoż wszystkie one wymagają grun
townej odnowy, a mianowicie likwidacji co najm niej dziesięciu przywar: 
ignorancja, duch partykularyzm u (partium nim ium  studium) i potępianie 
innych, chciwość dóbr doczesnych, pycha, beztroska o postęp, pogarda 
prawdy, brak dyscypliny apostolskiej, pomieszanie królestwa Chrystu
sowego ze świeckim i użycie miecza, prześladowanie inaczej myślących, 
strach przed doświadczaniem prześladowań1'15. Po sformułowaniu takiej 
„platform y zjednoczeniowej” może już przystąpić do wyliczania kolejno
ści, w jakiej m ają się łączyć poszczególne sekty, dopóki zaś to się nie 
stanie, uważa się sam  za chrześcijanina po prostu; Bóg ma wszakże 
swoich wiernych we wszystkich sektach, a może ich mieć poza sektami: 
również Eliasz i Jan  Chrzciciel żyli samotnie. W trosce o powrót do apo
stolskiej tradycji piętnuje to wszystko, co od czasu soboru nicejskiego 
przyczyniło się do zepsucia chrześcijaństwa duchem władzy, chciwości 
i wojny: fikcyjną donację Konstantyna, fikcyjny prym at biskupa rzym 
skiego itd. Przypomina również wspólnotę m ajątkową pierwszych chrze
ścijan i tymi założeniami próbuje wzbudzić w świecie chrześcijańskim 
impet ekumeniczny.

W pismach Zwickera i w wiadomościach z jego działalności w Ho
landii łatwo wyczuć pewne maniactwo, obojętność zupełną na realia ziem
skie i pragnienie konsekwencji totalnej; kiedy głosi tolerancję, nie waha 
się objąć nią ateistów; kiedy podkreśla stanowczą opozycję „św iata” 
i chrześcijaństwa, robi mennonitom zarzut z tego, iż nie są prześladowani, 
zabijani i znienawidzeni przez władzę, jak przystoi chrześcijanom118. 
Zwalcza zasadę wszelkiego państw a i wszelkiego urzędu w sposób bez
kompromisowy i ostateczny, narażając się samemu na represje. Sprawia 
raczej pod względem charakterologicznym wrażenie wizjonera-ekstre- 
rnisty, nie dbającego o skutki własnych wystąpień, a więc osobnika z tego 
gatunku, gdzie skłonności racjonalistyczne pojawiają się najrzadziej. 
Mimo to i mimo zwyczajowych już wśród reform atorów potępień „szkol
nej uczoności”, idea religii dostosowanej kompletnie do wymagań rozumu, 
a zarazem demokratycznej, każdemu dostępnej w  całości swoich tw ier
dzeń, właśnie u niego wybitnie się manifestuje.

145 Tamże, s. 81—86.
146 Por. Hylkema, Reform ateurs, t. I, s. 170.
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12. KONKLUZJE, POZORNY CHARAKTER RACJONALIZMU 
ANTYKONFESJONALIST0W

Podkreślm y raz jeszcze: użycie „rozum u” w sprawach boskich było 
antagonistyczne wobec rewindykacji demokratycznych w  kościołach; ra 
cjonalizacja dogmatów, zbyt silnie skojarzona ze scholastyczną tradycją, 
należała do narzędzi wyodrębniających uczoną kastę teologów i kapłanów 
od ludu, a więc sprzyjała petryfikacji autorytatyw nej władzy kościelnej. 
Stąd protagoniści chrześcijaństwa bezwyznaniowego, kiedy próbują przy
wrócić wigor źródłowym ideałom reform y — hasłom Erazma i młodego 
L utra — i p iętnują zwyrodnienie „ukościelnionego” protestantyzmu, zmu
szeni są próby odrodzenia scholastyki na gruncie nowych organizmów 
kościelnych traktować jako jeden z objawów zakażenia chrześcijaństwa 
duchem sekularnym. Sama natura ich protestu skłania do nieufności wo
bec „rozumowych” inicjatyw  na obszarze religijnego życia147. Jeśli mimo 
to podlegają do pewnego stopnia żałosnemu snobizmowi „religii racjonal
nej”, to odwołują się nie do inspiracji schoiastycznych, ale do kartezja- 
nizmu, który wszakże „w ystartow ał” w życiu umysłowym jako apel do 
demokratycznego zdrowego rozsądku, władzy uniwersalnej i nie różniącej 
ludzi, nie wymagającej „szkolnej uczoności” ani sylogistycznej tresury. 
Działanie to było mimo wszystko nader wątłe, bo jeśli naw et można było 
teoretycznie, w oparciu o myśl Descartesa, próbować „racjonalizacji” wia

147 W świecie lu terańskim  ten  protest jest może bardziej widoczny i bardziej 
radykalny: obejm uje także pow tarzające się pomstowanie na U niw ersytety jako 
rozsadniki antybiblijnej pogańskiej mądrości. Wśród w ielu innych świadectw, 
A rnold (jw., cz. IV, s. 469, 471) cytuje długi poem at Johanna W erdenhagena p rze
ciwko filozofom, gdzie m. in. czytamy:
Hum ana quid scientia? Quod Socrates pronunciat O m nino  m e n d a z  d ic itu r
Annon furens dem entia?... Non Christus illud approbat. H om o n isi renasc itu r.

Carnalis est scientia Est Christus ipsa veritas, Innata  lucis claritas
Semper DEO con traria; Et E thnici sunt vanit.as... Est summa m entis caecitas.
Abstrusa sacra Mystica M e n tiiu r  hostis  om nia Carnalis ipsa veritas
Sunt captui non consona... D icat lice t verissim a ... Est ima cordis falsiitas... etc.

Podaje także, w  związku z dyskusją na tem at uniw ersytetów , pieśń ułożoną 
przez niejakiego Johanna von K otteriz:

Exul Aristoteles nostra a p ietate facessat,
Atque tibi cedat, sp iritus Almę, locum.

Qui sapis, ante alios am plectere Biblia libros 
Rebus u t inde sacris sola medela fluat:

Non Tibi Aristoteles nili, non unius assis
P rofuerit: non si venerit ipse P lato” etc,

Te i mnóstwo podobnych świadectw  przem aw iają za tym, że dla tych ,,savona- 
rolczyków ” wszelka wiedza świecka była fałszem nie w sensie tradycyjnym , ale 
w sensie swojej zasadniczej szkodliwości; t y l k o  w iara zbawia i tylko zbawienie 
jest ważne, a więc ze względu na sw oją genezę, a nie treść świeckie mądrości są 
potępienia godne (wiedza nie zbawia szatanów; diabeł kłam ie, choćby mówił prąw - 
dę). Widać tu  w yraźniej różnicę postaw  w  stosunku do „wiedizy pogańskiej” między 
reform atoram i i Erazmem. Tam, gdzie tradycja Erazm iańska zachowała pewną 
siłę, antyintelektualizm  nie bywa tak  agresywny i tak  skrajny.

5 Archiwum  historii filozofii, t. 9
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ry  bez jej antydem okratycznych i hierarchizujących konsekwencji, to jed
nak w pracy, k tórą podejmowali antykonfesjonaliści, zapotrzebowanie na 
„rozum ” było w gruncie rzeczy znikome. Było ono potrzebne w całkiem 
innych środowiskach, tam  gdzie oddzielenie życia religijnego od świec
kiego nosiło zgoła odmienny charakter; w środowiskach intelektualnych 
chodziło O' emancypację zajęć świeckich, zwłaszcza umysłowych, od dog
matycznej kontroli: „religio rationalis” należała do instrum entów, za po
mocą których w arstw y oświecone redukowały życie religijne do ubocznej 
i niekrępującej dziedziny. Ludziom, których świadomość opanowana jest 
niemal wyłącznie przez kwestie religijne i projekty  reform atorskie, instru 
m ent ten nie jest potrzebny. Jeśli żądają oddzielenia „św iata” od chrześci
jaństwa, to nie po to, aby zachować dla siebie w ewnątrz świeckiego życia 
wolność od religijnych wtrętów; w ram ach tego podziału zachowują dla 
siebie miejsce po stronie antyświata, przy czym bądź uważają „św iat” — 
razem  z kościołami zorganizowanymi — za zasadniczo niereform owalny 
i godzą się pozostawić go w ręku szatana, bądź usiłują naprawiać go 
w duchu chrześcijańskim, mianowicie odbierając mu wszelkie pretensje 
charyzmatyczne. Pierwsza z tych postaw (zasada „niereformowalności”) 
jest charakterystyczna dla środowisk uwikłanych w jakieś pozycje spo
łecznie beznadziejne (np. upadli arystokraci lub patrycjusze) i wyraża 
się bądź w skrajnym  indywidualizmie, bądź w przedsięwzięciach sekciar- 
skich (gminy „świętych” odgrodzone rygorystycznie od świata). Druga 
postawa charakteryzuje raczej środowiska zintegrowane w istniejącym 
społeczeństwie lub znajdujące się w  procesie integracji, ale stawiające 
opór rosnącej autonomizacji kościelnej władzy; w yraża się w próbach 
dem okratyzacji gminy jako' zgromadzenia świeckiego i jako świeckie ak
ceptowanego, Antykonfesjonalizm jest typowy dla drugiej postawy i dla 
części pierwszej, mianowicie dla spirytualistów  indywidualistycznych. 
Skłonności mistyczne pojawiają się także w obu odmianach, najczęściej 
jako składnik antykonf es jonalnych dążeń. A ntytrynitaryzm  jest również 
częścią tych samych tendencji do „laicyzacji” gminy; pisarze, których 
omawialiśmy, m ają wszyscy niejasne poczucie, którego nie potrafią w y
raźnie sformułować, że istnieje jakiś związek — nie tylko zbieżność histo
ryczna — między wiarą w Trójcę a systemem prześladowań, nietolerancji 
i przym usu religijnego. Ich „socynianizm” (w potocznych polemikach na
zywano „socynianami” wszystkich, którzy kwestionowali boskość Chry
stusa) jest częścią ich bezwyznaniowości. Natomiast ideały „rozumowej 
religii” nie m ają wyraźnego uzasadnienia w ich dążnościach. Druga refor
m acja nie miała ani sił, ani potrzeby, by przyczynić się do utrw alenia czy 
rozszerzenia racjonalistycznych nawyków myślowych.
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DIE ANTI-KONFESSIONELLE STROMUNG DER TAUFGESINNTEN 
GEGENUBER DER RELIGIO RATIONALIS

Zusam m enfassung

Der V erfasser analysiert einige Form en der anti-konfessionellen und ireni- 
schen Tendenzen un ter den M ennoniten und Sozinianern in  A m sterdam  (der Gale- 
n istenkreis — Galenus, Jelles, Balling; Boreel, Brenius, Zwicker), wobei er sich 
insbesondere m it dem Einfluss der Losungen des religiosen Rationalism us in  die- 
sen K reisen befasst. Die A nalyse erw eist, dass die rationalistischen Tendenzen 
innerhalb  der Religion (gemeint ais Streben, die offenbarten W ahrheiten durrh  
eine von der O ffenbarung unabhangige V e.rnunftstatigkeit zu begrunden) im p rin - 
zipiellen G egensatz zur D em okratisierung der K irche standen (nach herrschender 
M einung gehorte die „V ernunft” zu den  M itteln, die das P riestertum  von den 
ubrigen G laubigen absonderten). F inden trotzdem  in einer Zeit, da der K artesia- 
nism us einen im m ensen Einfluss. .austibt, die rationalistischen Losungen einen 
sta rken  Zuspruch in  den konfessióńslosen christlichen K reisen, so haben sie n u r 
einen epiderm atischen C harak te r und kom m en kaum  uber das Phraseologische, das 
R ethorische in ihren  Schriften.

Der V erfasser unterscheidet irenische Tendenzen und eine radikale Konfes- 
sionslosigkeit. E rstere  bedeuten: Versuche, die V oraussetzungen eines allgemeinen 
C hristentum s zu form ulieren; eine U nterscheidung einiger, allen christlichen G rup- 
pen gemeinsam en F undam entalw ahrheiten  und eine Bewertung aller ubrigen, 
insbesondere der S treitfragen, ais A diaphora; die „biblistische” Einstellung; die 
A nerkennung, die K irche sei eine W eltinstitution, die — angesichts der Auflosung 
der apostolischen Gemeinde — aller charism atischen W erte beraubt, ihren  P latz 
n u r in einer rein  „m enschlichen" W ertordnung bew ahrt. Z w eitere bedeuten eine 
A nerkennung eines prinzipiellen Gegensatzes zwischen der Religion und irgend- 
einer kirchlichen Ordnung. D er V erfasser unterscheidet ausserdem  den in den. 
G elehrtenkreisen  verb reite ten  konfessionellen Indiferentism us, der zum Deism us 
neigt, von dem A nti-K onfessionalism us der religiosen Reforma,toren; le tz te re r 
bem iiht sich ein C hristentum  zu griinden, welches n u r im Gewissen des einzelnen 
C hristen verw irk lich t w are, und keineswegs eine kollektiye G anzheit bilden kann 
(die U nterscheidung ist u.a. w ichtig fu r die fo rtdauernde Diskussion in B etreff auf 
den C harakter des Spinoza-Kreises).

Von dem V erfasser w erden vielartige Form en, in  denen die anti-konfessionel
len Tendenzen zum A usdruck komm en, untersucht, nam lich Mystik, Chiliasmus, 
„prak tische” D eutung der G laubensw ahrheiten, Verneinung der doppelten P rade- 
stination, unłtariainische Christologie, und innerhalb dieser die unterschiedlichen 
Einstellungen der analysierten Schriftsteller hervorgehoben. Die Zentralfigur der 
Analyse bildet Galenus, w eshalb der V erfasser auch die Entw icklung seiner reli- 
glósen M einungen erforscht. Die streitige Frage, lob die Galenus-Gem einde ais 
eine Kollegiantenversam m lung gelten darf, w ird  von dem Verfasser positiv bean t- 
wortet. Im A ufsatz w ird auch die M oglichkelt erwogen, ein  „echtes” und ein 
„K onjunkturelles” Toleranzprinzip innerhalb  der religiosen D oktrinen zu un ter- 
scheiden und die Folgerung lautet, diese U nterscheidung habe einen Sinn n u r 
angesichts solcher religiosen Gemeinschaften, die sich nicht ais die „wahre, sichtbare 
K irche C hristi” 'betraohten und jede charism atische Excluiśivitat ablehnen.

Leszek Kołakowski
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