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Zbigniew Ogonowski

KRYTERIA PRAWDZIWOŚCI CHRYSTIANIZMU 
U FAUSTA SOCYNA 1

Zetknięcie się z Andrzejem Dudyczem2 reprezentującym  środowisko 
humanistów o zabarwieniu sceptyckim było dla Socyna pewnym w strzą
sem. Refleksje bowiem i wątpliwości, które Dudycz mu przedkładał, do
tyczyły nie tylko takiej czy innej in terpretacji Ewangelii, ale samych 
podstaw chrystianizmu, stawiały na porządku dziennym sprawę auten
tyzmu Objawienia, podważały autorytet ksiąg, które cały skłócony św iat 
chrześcijański zgodnie i jednomyślnie uznawał za źródło prawdy.

1 Pomysł napisania niniejszego artyku łu  (stanowiącego wstęp do większej roz
praw y poświęconej głównie p ó ź n e m u  socynianizmowi) pow stał jeszcze w la 
tach 1956—7, kiedy pracow ałem  nad problem em  krystalizow ania się idei tolerancji 
w kręgu socynian. Zebrany wówczas m ateriał mogłem wykorzystać tylko w nie
w ielkim zakresie w  swej książce o to lerancji w  Polsce XVII w. (w rozdz. VII). 
W chwili, k iedy m iałem  się zabrać do zrealizow ania swego dawnego zamysłu, sp ra 
w a badań nad  myślą re lig ijną Socyna w yglądała w  Polsce inaczej zupełnie, aniżeli 
kilka la t wstecz. W 1959 r. prof Ludwik Chmaj (zm arły w krótce potem) przekazał 
w ydawnictw u „Książka i W iedza” maszynopis obszernej m onografii o Fauście 
Socynie (Faust Socyn, 1539—1G04, W arszawa 1963), k tórej am bicją było omówienie 
c a ł o k s z t a ł t u  twórczości Sieneńczyka oraz roli, jaką odegrał w  polskim ruchu 
an tytrynitarskim . M onografię tę m iałem  możność poznać w maszynopisie, przy
gotowywana była bowiem do druku pod moim kierownictwem. Mogłem wówczas 
stwierdzić, że nie pom ija ona w zasadzie i tych m ateriałów , które uważałem za 
szczególnie ważne dla interesującego mię zagadnienia. Jeśli mimo to odważyłem 
się w ytrw ać przy swym daw nym  zamiarze, i przystąpić do pisania tej pracy, to  
z następujących względów: Problem  kry teriów  prawdziwości chrystianizm u jest 
w  moim m niem aniu jednym  z węzłowych zagadnień w światopoglądzie Socyna. 
We wspom nianej zaś monografii, gdzie autorow i przyświecały inne zupełnie cele 
aniżeli piszącem u niniejsze, problem atyka ta  gubi się całkowicie w bogactwie te 
matów i wątków. Na przeszło 450 stron druku  poświęcono jej tam  zaledwie k ilka
naście stron, i to nie w  jednym , w yodrębnionym miejscu, ale w  różnych p a r
tiach książki. Uznałem zatem, że pow inienem  rzecz kontynuow ać i a rtykuł ukcm- 
czyć, jako że w zamiarze moim leżało przedstaw ienie wzmiankowanego problem u 
możliwie kompletnie i całościowo.

2 Zob. art. A. Barycza w Polskim, S łow niku  Biograficznym, V. 1946, s. 445—8„
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Dociekliwe pytania Dudycza nie zachwiały, rzecz jasna, przekonania
mi Socyna. Jego wolnomyślicielstwo nie miało w sobie nic z ducha pa- 
dewczyków. Jest rzeczą nad w yraz wątpliwą, aby w jego umyśle po
w staw ały kiedykolwiek, naw et w  długim okresie „próżniaczego” (jak to 
sam później określił) życia na dworze Medyceuszów choćby przelotne 
wątpliwości co do boskiego pochodzenia religii chrześcijańskiej. Świat, 
w  którym  się obracał po opuszczeniu Florencji, był światem  zatopionych 
w religijnych rozmyślaniach indywidualistów, którzy odrzucając modele 
religijne zalecane czy to przez kościół rzymski, czy przez poszczególne 
kościoły ewangelickie, usiłowali sami, na własną rękę, dotrzeć do auten
tycznej i nieskażonej praw dy Ewangelii. O jej boskości byli przekonani 
święcie i niezłomnie. Dociekania na temat, czy nauka Jezusa istotnie 
z Niebios wiedzie swój rodowód, m usiały się tu  wydawać jałowe i zby
teczne. Teraz jednak, pod wpływem  natarczyw ych zapytywań Węgra, 
Socyn uświadomił sobie, że problem: dlaczego daje się w iarę prawdom 
Ewangelii, musi być bezwzględnie raz jeszcze wzięty na warsztat, roz
patrzony bardziej szczegółowo i pod innym  zupełnie kątem. Dotychcza
sowe jego na ten tem at rozważania, których wyniki uważał za pewne 
i niewzruszone, były przeznaczone raczej na użytek wewnętrzny: dawały 
odpowiedź jem u samemu oraz ludziom o pokrewnych mu przekonaniach 
religijnych. Mogły być one wreszcie, m utatis mutandis, stosowne i poży
teczne dla wyznawców ortodoksyjnych odłamów chrześcijaństwa, od ka
tolików do protestantów  włącznie. Ale tym, którzy pozostawali poza 
chrześcijaństwem  lub którzy będąc chrześcijanami z imienia tylko, o jego 
prawdziwości mocno powątpiewali, nie mogły one dostarczyć dowodów. 
Korespondencja z Dudyczem obnażyła tę lukę bardzo wyraźnie. Socyn 
postanowił ją wypełnić.

Tak powstał trak ta t De Auctoritate Scripturae Sacrae, trak ta t o nie
wątpliw ie wielkiej wadze dla samego autora. Tymczasem, choć pisał go 
Socyn wolno, jego rozmiary są stosunkowo skromne, co uderza tym  bar
dziej, że Socyn miał tendencję do rozdym ania tematów. Co- więcej, trak 
ta t mimo swej zwartości spraw ia wrażenie raczej konspektu, aniżeli 
dzieła wykończonego. Zdawać sobie musiał z tego sprawę i sam autor. 
Zalecając go Dudyczowi Socyn daleki był od nutki triumfu. Przeciwnie, 
sam podkreślał niedoskonałość pracy stwierdzając, że nie tylko pomija 
ona wiele racji, którym i można by rzecz dyskutowaną (scil. autorytet 
Pisma św.) umocnić, ale naw et — że nie daje odpowiedzi na zarzuty, 
które „stanowią niejako sedno zagadnienia” 3.

Zanim zajmiemy się szczegółowo tym  traktatem , m usimy się zapo
znać bliżej z korespondencją Socyna z Dudyczem. Korespondencja ta

3 Socyn, L is ty , t. I, oprać. L. Chmaj, W arszaw a 1959, s. 157.
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była publikowana przez socynian dwukrotnie, ale nigdy w  całości. Część 
listów Socyna została przez wydawców zachowana do lepszych czasów4. 
Co więcej, z czterech listów, które zostały ogłoszone, dwa są niekom
pletne: drugi uryw a się w nader interesującym  miejscu, czwartemu na
tomiast brak początku.

Można snuć różne przypuszczenia na tem at przyczyn, które skłoniły 
kierownictwo zboru rakowskie.go do dokonania tej selekcji.

Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że m ateria, o której trakto
wały listy, była według opinii wydawców zbyt drażliwa, aby wywlekać 
ją na światło dzienne. Jeśli jednak nieopublikowanie w całości listów 
Socyna może dać asumpt do różnorakich domysłów, to wydaje się nam, 
że fakt ukrycia listów Dudycza do Socyna ma sens zupełnie jednoznacz
ny. Listy musiano uznać za niewygodne, jeśli nie niebezpieczne. Zoba
czymy niebawem, że to mniemanie wydawców nie było — z ich punktu 
widzenia — nieuzasadnione. Najwidoczniej też te same względy zadecy
dowały o tym, że gdy kilkanaście la t przed edycją rakowską listów So
cyna do Dudycza przygotowano w  Rakowie do druku obszerny tomik 
listów Socyna5, korespondencja z Dudyczem została w nim po prostu 
pominięta.

Zagadnienie, które nas w niniejszej pracy interesuje, jest tem atem  
głównym omawianej korespondencji Socyna z Dudyczem8, aie nie jedy
nym, poruszono w niej bowiem i sporo innych kwestii, nie mających 
z nim związku. Ponieważ nadto listy  pisane są bardzo' rozwlekle, w  spo
sób chaotyczny i pełne są powtórzeń, uznaliśmy za wskazane wyodrębnić 
cały m ateriał m ający dla nas znaczenie i uporządkowawszy go według 
zagadnień przedstawić, dla większej przejrzystości, w  postaci dialogu

4 Po raz pierw szy opublikowano listy  Socyna do Dudycza w 1635 r. w  Rako
wie pt. Fausti Socini Senensis ad A ndream  D udithium  epistolae, ex  italico in  lati- 
r.um  conversae a M.R.H. (scil.: przez M arcina R uara z Holsztynu). Po raz drugi też 
same listy w Bibliotheca Fratrum  Polonorum  (dalej BFP) w  I t. dzieł Socyna, 
s. 495—510, w raz z innym i listam i Socyna. Listy do Dudycza zostały tu  um iesz
czone na końcu tego zbioru listów, a poprzedza je następująca w zm ianka: „Alias 
F.S. epistolas, quae partim  ad amicos adhuc latent, partim  Italice ab ipso scriptae, 
in latinum  nondum  sunt conversae, p r a e s e c r t i m  a d  i l l u s t r e m  V i r u m  
Dn .  A n d r e a m  D u d i t h i u m ,  i n  ą u i b u s  d e  a r g u m e n t i s  g r a v i s -  
s i m i s  a g i t ,  a l i o ,  s i  D e u s  v o l u e r i t ,  t e m p o r e  s e p a r a t i m  
d a b i m u s ” (podkr. — Z.O.).

5 Fausti Socini Senensis ad amicos Epistolae, Racoviae 1618.
6 Ściślej mówiąc: dwóch najobszerniejszych listów  Socyna do Dudycza, m ia

nowicie listu  drugiego i trzeciego (ogółem opublikowanych zostało cztery). W w y
daniu listów Socyna cytowanym w przyp. 3 listy te (przełożone na polski przez 
I. Lichońską) m ają num ery XIV i XV (Listy, I, s. 155—165 i 166—186). Całą ko
respondencję Socyna z Dudyczem, jak  również listy Dudycza do T. Bezy i J. Wolfa, 
zamieszczone w BFP, omawia L. Chmaj w rozdz. VI swej m onografii o Socynie 
(s. 170—193). Sceptyczne rozważania Dudycza zrekonstruow ał tu  autor niem al w  ca
łości (s. 175—7), natom iast odpowiedzi Socyna na te rozw ażania zreferow ane są 
daleko bardziej pobieżnie (s. 183—7). Na s. 178—183 omówiony został trak ta t De 
Auctoritate Scripturae Sacrae.
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między Dudyczem a Socynem. Nie trzeba dodawać, że tezy, które wypo
wiadają na przem ian Dudycz i Socyn, są, co do treści, w ierną kopią po
glądów, które wyczytaliśmy w  listach Socyna,' a w niektórych wypad
kach naw et dosłownym ich powtórzeniem, co zresztą sygnalizowane jest 
cudzysłowem. Zwiększona ilość przypisów umożliwi zainteresowanym 
konfrontację przedstawionych tez z oryginalnym  ich brzmieniem.

Dyskusja Dudycza z Socynem na tem at cudów, ich roli oraz m oral
ności Starego i Nowego zakonu, interesująca jest z w ielu względów. Po
m ijając już ów fakt zasadniczy, iż jest ona dobrym komentarzem do 
trak ta tu  De Auctoritate  czy też raczej jego uzupełnieniem, co samo przez 
się może być uznane za w ystarczający powód, by się nią zająć, warto 
zwrócić uwagę na jeden moment: W ynurzenia Dudycza stanowią bardzo 
ciekawy przykład kłopotów intelektualnych tych myślicieli, którzy — 
jak on — odszedłszy od kościoła rzymskiego nie mogli znaleźć dla siebie 
miejsca nie tylko w żadnym z powstałych po reform acji kościołów ewan
gelickich, ale naw et i w ugrupowaniach chrześcijańskich, które dzieło 
reform y kontynuowały w sposób radykalny. Mimo całej sympatii, jaką 
węgierski hum anista żywił dla prądów drugiej reformacji, zwłaszcza 
tych jej nurtów, które usiłowały doktrynę chrześcijańską oprzeć na prze
słankach racjonalnych, nie mógł on jednak myślowo zidentyfikować się 
z ich dążeniami, a tym  mniej podzielać zelotyzm ich inspiratorów, gdyż 
w  duszy jego zaczęły się już rodzić podejrzenia co do słuszności samych 
podstawowych założeń chrystianizmu. Skrupuły i wątpliwości Dudycza, 
przedstawione Socynowi, pozwalają nam  zatem uchwycić, in statu  nas- 
cendi proces formowania się przesłanek myślowych do trzeciej już re 
formacji, k tórą w XVI w. reprezentują najdoskonalej poglądy religijne 
Jean Bodina, w  XVII w. — H erberta of Cherbury, a k tóra swój najpeł
niejszy wyraz znalazła w dziełach myślicieli religijnych angielskiego 
Oświecenia. Można zatem powiedzieć, iż listowny dialog Dudycza z So
cynem, prowadzony w sposób poufny i konfidencjonalny7, jest w  pew
nym  sensie, w skali m iniaturowej oczywiście, antycypacją wielkiej kon
trowersji, która toczyła się wówczas już publicznie na przełomie XVII 
i XVIII w. oraz w pierwszym czterdziestoleciu XVIII w. w Anglii między 
deistami a apologetami chrześcijaństwa.

1. DIALOG SCEPTYKA Z RACJONALISTĄ

D u d y c z .  U derzającym  jest faktem , że w S tarym  Testam encie stale czytamy
o ustawicznie dziejących się cudach i ciągłej in terw encji aniołów pańskich, i to 
przy lada jakich, zgoła błahych naw et okazjach. Skoro Bóg interw eniow ał tak

7 Por. uw agi n a  ten  tem at Socyna w  liście II I  do Dudycza (Socyn, Listy, I, 
s. 193).



często wówczas, kiedy chodziło o spraw y cielesne i czysto ziemskie, w  tym m iano
wicie celu, aby obietnice dotyczące ziemi obiecanej uczynić wiarygodnym i, to czyż 
nie należałoby oczekiwać, że akty jego in terw encji poprzez cuda i zjawy anielskie 
będą o wiele częstsze i w spanialsze w  Nowym zakonie, k tóry  nam  każ '2 w ierzyć 
w  rzeczy daleko bardziej wzniosłe i ważne, bo duchowe i .wieczne, aJe którym
0 wiele trudniej dać w iarę? Tymczasem jest odwrotnie. Jakżeż więc? Jeśli ustanie 
cudów w Starym  zakonie mogło spowodować niew iarę w  wiarygodność obietnic 
Pańskich, to  czyż fak t, że teraz, w  Nowym zakonie, cuda się nie dzieją, nie może 
skłonić do przypuszczeń, że zaw arte w  nim  obietnice są niegodne wiary, czcze
1 zgoła śmieszne?8

S o c y n .  Po pierwsze, objaw ienie i cuda w  S tarym  zakonie n ie  miały bynaj
m niej na celu, jak  piszesz, uczynienie obietnic Pańskich (poczynionych przez usta 
proroków) wiarygodnym i, tzn. pokazanie, że są one możliwe do zrealizowania. Nie 
były one bowiem same w sobie nieprawdopodobne, dotyczyły wszak rzeczy czysto 
ziemskich, k tóre dają  się urzeczyw istniać bez pomocy sił nadprzyrodzonych. Cel 
w zm iankowanych cudów i objaw ień był inny, m iały one mianowicie zaświadczyć, 
że obietnice głoszone przez proroków  pochodzą istotnie od Boga. Bez cudów nik t 
by tem u nie w ierzył. W łaśnie dlatego, że m iały charak ter tak  bardzo ziemski, 
cielesny9. A podobnie rzecz się ma z przykazaniam i. Przykazania w  Starym  zako
nie są — jak  słusznie stw ierdzasz — przew ażnie takie, iż trudno  uwierzyć w  ich 
boskie pochodzenie, w ydają się bowiem „błahe, czcze, pełne przesądów  lub naw et 
wręcz głupie i śmieszne, krótko mówiąc niezbyt godne Boga”. Tym bardziej n ie
zbędne były, dla zaświadczenia ich boskiego rodowodu, cuda i interw encje aniel
skie10.

Po drugie. Niesłuszny i zgoła błędny jest wniosek, że skoro Bóg czynił tak  
wiele cudów dla potw ierdzenia boskości obietnic dotyczących rzeczy cielesnych, 
to jeszcze więcej pow inien ich czynić dla potw ierdzenia boskiego pochodzenia obiet
nic duchowych. Rzecz się ma akura t odwrotnie. Czyż dary duchowe, które są n ie 
przem ijające, wieczne, nie są bardziej godne Boga aniżeli obietnice dotyczące 
ziem skiej pomyślności? Czyż zatem  nie jest o wiele łatw iej uwierzyć, że Bóg je 
istotnie przyobiecał posłusznym?11 A ta k  samo rzecz się ma z przykazaniam i. Czyż 
te, k tóre zaw arte są w Nowym zakonie, nie w ydają się jak  najbardziej godne Boga? 
T ak więc, choć rzeczy przyobiecane w  Nowym zakonie są o w iele większej wagi
i wspanialsze, nie są wcale przez to (mimo faktu , że cuda się obecnie nie dzieją) 
m niej w iarygodne52. Oczywiście w arunkiem  w stępnym  uznania tego jest w iara 
w  istnienie wszechmocnego Boga.

D u d y c z. Fakt, że przykazania religii chrześcijańskiej są tak  wzniosłe i szla
chetne, nie jest bynajm niej argum entem  przekonującym  o ich boskim pochodzeniu. 
Wszak poganie m ieli przykazania, które, jeśli chodzi o moralność, niewiele różniły 
się treścią od, naszych. Wiadomo przecież, że w ielu ludzi norm ujących swe życie 
w edług przykazań m oralnych ludów pogańskich osiągnęło w ielkie w yniki w  cno
cie, nie m niejsze n iż  chrześcijanie13.

S o c y n .  Ale to, co mówisz, jest w łaśnie jeszcze jednym  potw ierdzeniem  bos
kości przykazań Nowego zakonu, dowodzi bowiem ich racjonalnego charakteru , tj. 
że „odpow iadają one tem u, co nakazuje rozum ”. Jeśli zaś jakaś rzecz jest zgodna

8 L ist XIV, s. 158 i XV, s. 178. N um ery i strony listów  — wg w ydania z 1959 r.
9 L ist XIV, s. 159.

19 Tamże, s. 161.
11 Tamże, s. 159. i

12 Tamże, s. 161.
13 Tamże, s. 161—2.

I
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z rozumem, zbyteczne są specjalne boże potw ierdzenia jej prawdziwości14. Dodać 
tu  jednak trzeba rzecz następującą: chociaż praw dą jest, że istnieli w śród pogan 
bardzo cnotliw i ludzie, to jednak  p raw dą jes t także i to, że doszli oni do owych 
poglądów kosztem ogromnych i długotrw ałych wysiłków. Toteż tylko nieliczni spo
śród pogan zdolni byli wznieść się n a  owe m oralne wyżyny. Tymczasem w ielu 
chrześcijan osiąga te same w yniki nie zastanaw iając się w  ogóle nad tym i kw estia
mi. Nic więc dziwnego, że na jednego cnotliwego w śród pogan przypada tysiące 
takich  w śród chrześcijan15. Wreszcie są w  doktrynie Nowego zakonu rzeczy, do 
których rozum  ludzki nie mógłby sam  dojść, a które, poznawszy, uznaje za bardzo 
słuszne i spraw iedliw e. Sądzę, że te  rzeczy (należy do nich  przede w szystkiem  n a 
groda nieśm iertelności) są nader w ażkim  dowodem boskiego pochodzenia chrześci- 
j aństwa.

Sum ując tw ierdzę, że w  Nowym zakonie, ze względu na  racjonalny charak ter 
doktryny relig ijnej, zupełnie zbyteczne jes t potw ierdzenie jej w iarygodności in te r
w encją bożą w  postaci cudów. Cuda były potrzebne, ale tylko w  sam ym zaraniu 
istnienia religii chrześcijańskiej, k iedy ludzkość była jeszcze nieprzyzwyczajona 
do praw d głoszonych przez C hrystusa, i k iedy w ydaw ały się one nowe i  niesłycha
ne. Z chw ilą jednak, gdy religia ta  przestała  być niezw ykłą i kiedy już przy jął ją  
niem al cały świat, n ie potrzeba dla potw ierdzenia jej praw dziw ości żadnych nad
przyrodzonych znaków. Praw dy, k tó re  głosi, są tak  przekonujące, iż podaw ać je 
w  wątpliwość mogą jedynie ludzie „pozbaw ieni całSowicie uczuć religijnych i za
p rzedani bezbożności”16.

D u d y c z. O bstajesz więc stanowczo przy tym, że cuda jako dowody są obec
nie zbyteczne, że jedynie na  sam ym początku istn ien ia  religii Chrystusow ej były 
potrzebne, a to dla potw ierdzenia jej boskiego rodowodu, i tylko ze w zględu na 
fakt, że głosiła praw dy nowe i niesłychane, do których ludzkość jeszcze nie n a 
wykła. Ale odpowiedź ta bynajm niej trudności nie rozwiązuje. Albowiem św ia
dectw a o cudach Jezusa i apostołów nie mogą w ystarczyć tym , którzy cudów tych 
n ie  w idzieli na  w łasne oczy i pow ątpiew ają o prawdziwości całej tej historii. 
Potrzebne są więc cuda teraz, obecnie, gdyż tylko one mogą mię przekonać, że 
tam te niezw ykłe rzeczy w ydarzyły się napraw dę17.

S o c y n. Nie tw ierdzę bynajm niej, że ludzie urodzeni w  naszych czasach lub 
którzy  urodzą się w  przyszłości m ają  w ierzyć w  prawdziwość religii Chrystusow ej 
ze względu na owe cuda . czynione niegdyś przez jej założyciela, ale podkreślam , 
że m ają  w  nią w ierzyć ze .względu na  je j m oralną doskonałość, na bardzo przeko
nujący i zgodny z rozum em  charak ter jej nauk18. Jeśli zaś chodzi o cuda Jezusa, 
to praw dą jest, że naoczni widzowie owych niezw ykłych zdarzeń w  lepszej znaj
dowali się sy tuacji niż inni. Przeczę jednak, że niepodobna lub choćby że trudno 
w ierzyć w nie tym , którzy ich sam i nie widzieli. Zważ, iż gdyby pogląd tw ój m iał 
być praw dziw y, cuda m usiałyby dziać się bez przerw y, by każdy mógł na  nie 
patrzeć w łasnym i oczami. Czyż w iara, zrodzona w  takich w arunkach, m iałaby dużą 
zasługę19? W reszcie wspomnieć należy, że jeszcze obecnie, w  naszych czasach, 
istnieją bardzo w iarygodne ślady daw nych cudów, tak  iż tylko ten, k to  m a bielmo 
na  oczach albo w  ogóle nie pojm uje spraw  religii, może im  nie dać w iary20.

14 L ist XIV, s. 161.
15 Tamże, s. 162.
10 Tamże.
17 Tamże, oraz list XV, s. 182—3.
18 L ist XIV, s. 162.
19 L ist XV, s. 183.
20 L ist XIV, s. 163.
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D u d y c z .  W dowodach swoich kładziesz nacisk na treść doktryny, na jej 
m oralną doskonałość i  jej przedziwną zgodność z rozumem. Ja  jednakże znajduję, 
iż n iektóre przykazania Nowego zakonu w ydają się nie m niej błahe niż Starego,
i że zbliżają się do przesądu21. Dalej, jeśli uw ierzym y w Nowy Testam ent, musimy 
dać w iarę rów nież wszystkim  praw dom  Starego, o k tórym  już daw niej w spom nia
łem, że zaw iera w iele rzeczy głupich i śmiesznych, można powiedzieć — niezbyt 
godnych Boga, z czym jak  się zdaje, uprzednio się zgodziłeś22. Wreszcie słuszność 
tw ych w ywodów podważona jest przez fak t zasadniczy: iż dogmatowi o życiu 
przyszłym, stanow iącem u (podstawę całej doktryny (taik bardzo, jak  powiadasz, 
racjonalnej) niezw ykle trudno dać w iarę, gdyż sprzeczny jest i z rozumem, i z do
świadczeniem. Jakże więc można w eń uw ierzyć bez pomocy nadprzyrodzonych 
znaków w  postaci cudów?23

S o c y n .  Rozważymy te zarzuty po kolei, zatrzym ując się najdłużej przy za
gadnieniu nieśm iertelności jako najważniejszym .

Wśród tych rzeczy, które w kościołach chrześcijańskich często uważane są za 
przykazania Nowego zakonu, istotnie w iele jes t takich, co mogą się słusznie w yda
wać błahe i zbliżone do przesądów. W rzeczywistości jednak Nowy T estam ent nie 
zaw iera żadnego takiego przykazania. Spośród tych, które są w  nim  napraw dę za
w arte, jedna tylko W ieczerza Pańska mogłaby się tak ą  wydawać. Ale czy słusznie? 
Jeśli bowiem się zważy, że w owym obrzędzie ry tua ł nie gra żadnej roli (nie ma 
bowiem zupełnie znaczenia, kiedy, w  jakiej porze, w  jakim  m iejscu, w  jak i sposób, 
przy pomocy jakich to gestów dokonujem y tego obrzędu), lecz że jedynie ważnym 
jest jego cel; a nadto, że i sam cel jest niekonieczny, gdy tylko trw ale pam iętam y
o tym, co d la  nas uczynił Chrystus — to zaiste trudno  nazwać owo przykazanie 
błahym  i porów nyw ać je z tysiącem  innych rzeczy Starego zakonu, które istotnie 
mogą się w ydaw ać zabobonam i2*.

W spraw ie S tarego Testam entu. Rzecz nie w ygląda tak, jak  ją przedstawiasz. 
W i?rzymy w  S ta ry  Testam ent nie dlatego, że musim y, ale że nie m a w ystarczają
cego powodu, by w eń nie wierzyć. Zważ, że w iara w S tary  Testam ent nie jest 
wcale konieczna do uzyskania zbawienia. Można by być zupełnie dobrym chrześci
janinem  nie znając w cale Starego zakonu lub znając, lecz nie uznając w ielu jego 
przykazań z rzędu tych, o których mówiłeś. Ale zaiste, nie znajduję dostatecznych 
racji, by pow ątpiew ać o jego boskim rodowodzie25. Istn ieją  w  nim przepisy, które 
w ydają się czcze i zabobonne. Praw da. Niegdyś istotnie traktow ano je jako nie
wzruszone przykazania będące w yrazem  niezm iennej woli Boga. I nie bez słusz
ności. Dziś jednak inaczej trzeba na  nie patrzeć. Zdajem y sobie sprawę, że stano
w iły pew ien konieczny szczebel na drodze do doskonałych, a nade wszystko uw a
żamy je za s y m b o l e  będące w ażną zapowiedzią rzeczy przyszłych, tych, które 
dla ludu w ybranego były wówczas jeszcze nie do pojęcia. Zważ, proszę, dalej, iż 
właśnie dlatego, że przepisy te m iały być zastąpione przez doskonałe przykazania 
Nowego zakonu, m usiały  być tak  sform ułowane, by dla każdego stało się jasno, 
gdy dojrzał czas, że się przeżyły i że nie może być do nich pow rotu2̂ .

Jeśli chodzi o kw estię ostatnią, to trudno m i dopraw dy pojąć, dlaczego tak  
obstajesz przy tym , że obietnica nieśm iertelności jest niew iarygodna. W edług mo
jego m niem ania można uznać jakąś obietnicę za niew iarygodną w  następujących

21 L ist XV, s. 181.
22 L ist XV, s. 182; por. też L ist XIV, s. 161.
23 List XV, s. 179; 180; 181.
24 Tamże, s. 181—2.
25 Tamże, s. 182.
26 Tamże.
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przypadkach. Omówię je po kolei. Po pierw sze — Jeśli rzecz sam a w ydaje się 
niem ożliwa w opinii tych, k tórym  została przyrzeczona27. N ietrudno dostrzec, że 
ten  przypadek tu  nie zachodzi. Je s t rzeczą ogólnie znaną, że na tu ra  zaszczepiła 
w człowieku popęd do szczęśliwości, lecz zarazem  ... i do nieśm iertelności28. Nie 
może być szczęścia w  cieniu śmierci, wobec zaś nieśm iertelności wszystkie dobra 
tego św iata są złudą tylko. Ta przem ożna i powszechna tęsknota do n ieśm iertel
ności spowodowała, że ludzie, nie m ając jeszcze ku  tem u żadnych bożych im pul
sów czy wskazań, stworzyli sobie sam i jakieś teorie na  tem at życia po śmierci. Tak 
więc obietnica zm artw ychwstania, gdy wreszcie została poczyniona w  Nowym za
konie tym  wszystkim, co w ybiorą drogę cnoty, nie była już wówczas dla nikogo 
c?ymś niemożliwym w  sobie i niew iarygodnym , skoro różne w ariacje w ierzeń do
tyczących życia pośmiertnego były szeroko w  ówczesnym świecie rozpowszechnio
ne29. Po drugie — obietnica może się w ydać niew iarygodna, jeśli w ydaje się, że 
jest niem ożliwa do spełnienia dla tego, kto ją  poczynił. — I ten  przypadek należy 
z m iejsca odrzucić. Czyż bowiem zarów no niegdyś Żydzi, jak  i dziś chrześcijanie 
nie uw ażają za pewne, iż Bóg może uczynić wszystko, cokolwiek jes t możliwe? 
Możliwość pow stania z m artw ych byłaby wówczas niew iarygodna, gdyby łączyła 
się z mniemaniem, że Bóg albo nie istnieje, albo nie jest wszechmocny30. Ale jeśli 
odrzuca się w iarę w  istnienie Boga lub jeśli naw et się w ierzy weń, lecz odmawia 
mu się wszechmocy, żadne dowody praw dziw ości religii chrześcijańskiej nie będą 
przekonujące, choćby im tow arzyszyły tak  w ielkie cuda, jakie niegdyś czynił 
Chrystus. Wszelako ateistów oraz tych, co w ym yślają sobie takie ułom ne bóstwa, 
nie bierzem y tu  pod uwagę, gdyż do nich, jako ludzi bezbożnych, nie odnoszą się 
w ogóle boże obietnice. W iara zaś w  istnienie wszechmogącego Boga pociąga za 
sobą nieuchronnie wiarę, że Bóg, jeśli tylko obietnicę taką napraw dę uczynił, 
zdolen jes.t powrócić z powrotem zm arłych do życia31. Toteż w ydaje mi się, że 
punktem  węzłowym całej tej problem atyki jest nie to, czy B~óg obietnicę tę może 
spełnić, ale czy ją  napraw dę przyobiecał i czy zobowiązał się ją  spełnić32. Po 
trzecie — obietnica może się w ydać niew iarygodna, jeśli w y3aje się mało praw do
podobne, że ten, o którym  sądzimy, iż ją  obiecał, obiecał ją  istotnie33. — Przy
pomnij sobie, co powiedziałem uprzednio na tem at, dlaczego to  obietnice Nowego 
zakonu są o w iele bardziej w iarygodne niż Starego. Ale ponieważ, jak  się zdaje, 
argum entacja ta  ci nie wystarcza, spróbujm y w  ogóle w yabstrahow ać to zagadnie
nie z paraleli między Starym  a Nowym zakonem. Zastanów się: Czyż nie jest jak 
najbardziej godne bożej sprawiedliw ości i dobroci nagradzać wiecznym szczęściem 
ludzi, którzy — chcąc być posłuszni stw órcy — życie swe dlań poświęcają, i to 
niekiedy w śród srogich mąk? Czyż natu ra, k tórej tw órcą jest Bóg, na darmo 
wszczepiła człowiekowi ową n iep rzepartą  tęsknotę do nieśm iertelności?84 Tw ier
dzisz, że idea wiecznego życia jest sprzeczna z rozumem. Na czymże to, proszę, 
owa sprzeczność się zasadza? Że idea ta  nie sprzeciwia się naszem u w ew nętrznem u 
przekonaniu, ukonstytuow anem u przez naturę , lecz w łaśnie jak  najbardziej mu 
odpowiada, w skazałem  przed chwilą. Że Bóg jako wszechmocny władca natury 
zdolen to bez w ysiłku uczynić, założyliśmy w szak w  punkcie poprzednim. Jeśli mi

27 List XV, s. 177.
2S Tamże, s. 179.
29 Tamże, s. 177.
30 Tamże.
31 L ist XIV, s. 159—60.
32 List XV, s. 177—8.
33 Tamże, s. 177.
34 Tamże, s. 179.
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rzekniesz, że nie rozumiesz, jak  Bóg może sprawić rzecz tak  cudowną, przytaknę ci, 
albowiem przyczyna i sposób, w  jaki to się. dziać będzie, są d la  nas niepojęte. Ale 
czy stąd, że rzecz przekracza norm alnie działające p raw a natury , na tu ry  — pod
ległej w  sposób absolutny swem u stwórcy i Panu, w ynika, iż jest sprzeczna z ro 
zumem?35

Lecz ty  posuwasz się jeszcze dalej i twierdzisz, że obietnica zm artw ychw sta
nia przeczy w yraźnie doświadczeniu. Nie rozumiem, w  jak i sposób obietnica ta  
może przeczyć doświadczeniu. Przecież nie czytamy w  Nowym Testamencie ani że 
zm artw ychw stanie się zdarzało, ani że się zdarza (co byłoby istotnie sprzeczne z do
świadczeniem), lecz wręcz przeciwnie — że się, w yjąw szy historię Jezusa, nigdy 
nie zdarzało i nie zdaiza. A z faktu, że „coś” się nie zdarzało i się nie zdarza, nie 
w ypływa bynajm niej wniosek, że to „coś” nie zdarzy się w  przyszłości. Z faktu  
tego można co najw yżej wnosić, że to „coś” jest mało prawdopodobne''6. Ze zaś 
zm artw ychw stanie nasze jest i możliwe, i  bardzo prawdopodobne, poznaliśm y ze 
zm artw ychw stania Jezusa, co jest udowodnione mocnymi i niezbitym i dowodami. 
Ty zaś, jeśli i to podajesz w wątpliwość, „podważasz wiarygodność nie tylko obiet
nic, ale i fak tów ”37.

+

Zatrzym ajm y się jeszcze przez chwilę przy sceptycznych refleksjach 
Dudycza i spróbujm y zrekapitulować je w jednej uporządkowanej cało
ści: Prawdziwość chrystianizmu, niestety, nie jest podparta żadnymi 
ewidentnymi dowodami i budzić może słusznie uzasadnione wątpliwości. 
Nie da się wprawdzie zaprzeczyć, że religia ta zawiera piękne i moralnie 
wzniosłe przykazania, ale obok nich są w niej również i takie, które wy
raźnie trącą zabobonem. Zresztą m oralna wzniosłość przykazań nie może 
stanowić dowodu, poganie mieli wszak etykę nie mniej piękną. Co zaś do 
oszałamiających obietnic wiecznego szczęścia, które chrystianizm przy
rzeka swym wyznawcom, to są one tak  przeciwne i rozumowi, i doświad
czeniu, że trudno, zaiste, dać im wiarę, jeśli się na własne oczy nie 
zobaczy ich potwierdzenia przez jakieś znaki niebieskie i oczywiste cuda. 
Chrześcijanie, co prawda, utrzym ują, że wiarygodność obietnic została 
potwierdzona cudami, i to niezwykłej miary, mianowicie Jezusa i apo
stołów, ale powoływanie się na owe cuda, tak bardzo odległe w czasie, 
nie jest dobrym  dowodem, a nawet — nie jest w ogóle dowodem. Bo 
skąd wiadomo, czy opowiadania i relacje o owych cudach nie są wy
mysłem i baśnią?

Pomniejsza wreszcie wiarygodność religii chrześcijańskiej to, że 
uznanie jej prawdziwości pociąga za sobą niejako automatycznie koniecz
ność uznania boskiego rodowodu Starego Testamentu, który zawiera bar
dzo wiele rzeczy nie tylko błahych i wprost śmiesznych, ale naw et ewi-

; 1

35 Tamże, s. 180.
36 Tamże.
37 Tamże.
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dentnie niezgodnych z racjonalną moralnością. I oto paradoks: Dla po
twierdzenia boskiego pochodzenia tych, tak przesądnych i pełnych zabo
bonu przepisów, jakie podaje S tary  Testament, dzieją się (wedle relacji 
jego autorów, które chrześcijanin zmuszony jest uznać za prawdziwe), 
ciągle i ustawicznie niezwykłe cuda! A podobnie z obietnicami bożymi 
zawartym i w Starym  Testamencie. W jakiejż bowiem proporcji do nie
skończonej wszechmocy Boga stoi owa obietnica nagrody w  postaci „zie
mi obiecanej” — kraiku małego i zupełnie nieznaczącego, mniejszego 
znacznie od niejednego księstwa, którym  ziemscy monarchowie zwykli 
nagradzać swych wiernych poddanych?38 Czy można uwierzyć, że dla 
poświadczenia wiarygodności tej tak błahej obietnicy Bóg burzy porzą
dek całej natu ry  i dokonywa niezwykłych cudów? Skoro zaś stwórca 
z taką gotowością uciekał się do cudów jako środka perswazji w  Starym  
zakonie, czemu powstrzym uje się od nich teraz, kiedy obietnice dotyczą 
naprawdę rzeczy wielkich, ale zupełnie nieprawdopodobnych, i kiedy od
noszą się nie do jednego tylko ludu, ale do całej ludzkości? Czemu nie 
poświadcza w  podobny sposób, jak w  Starym  zakonie, ustawicznymi 
cudami boskiego rodowodu przykazań, których przestrzeganie wymaga 
ciągłego i ogromnego wysiłku? Czyż gdy się przemyśli to wszystko, nie 
można dojść do wniosku, że historia przedstawiana w Piśmie św., tak 
pełna niekonsekwencji, jest po prostu mało prawdopodobna?

Treść przedstawionych wyżej refleksji Dudycza, zrekonstruowanych 
z listów Socyna, wskazuje, że daw ny biskup Pięciukościołów około 
1580 r. (kiedy to rozpoczął korespondencję z Socynem) zajął wobec pod
stawowych prawd, chrześcijaństwa postawę sceptyka. W świetle tych fak
tów w ydaje się, że portre t religijny Dudycza, jaki nam  zarysował w swej 
pięknej o nim  monografii P ierre Costil39, wymaga pewnego retuszu. 
Dudycz przedstawiony tam  został jako chrześcijanin daleki wprawdzie 
od ortodoksji, w sprawach Trójcy zwłaszcza, ale niezachwiany w  swej 
wierze w absolutny i niewzruszony autorytet Pisma św. Autor oparł się 
tu  głównie na wypowiedziach samego Dudycza, przede wszystkim na 
słynnym  jego liście do Teodora Bezy, gdzie obok wyraźnej deklaracji 
antytrynitarskiej znajdujem y bardzo silnie zaakcentowaną tezę, że 
w dysputach teologicznych należy się powoływać nie na Ojców, którzy 
przeważnie formułowali swe poglądy religijne pod wpływem rozpo
wszechnionych wówczas pojęć filozofii greckiej, i nie na sobory, ale je 
dynie i wyłącznie na treść Pism a św.40 Otóż list ten napisany został

38 L ist XV, s. 178.
89 A ndre Dudith. H umanistę hongrois (1533—1589). Sa vie, son oeuvre et ses 

m onuscrits grecs, Paris 1935,
40 „En prem ier lieu il (Dudyicz) reconnait a 1’autorite scripturale u-n caractere 

aussi absolu qu’exclusif. II declare a Theodore de Beze, q u ’il ne reconnait pas
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około 1572 r. Jeśliby więc nawet było prawdą, że w tym  czasie Dudycz 
był istotnie szczerym i przekonanym zwolennikiem ruchu anty tryn itar- 
skiego (który to pogląd i my podzielamy, chociaż — naszym zdaniem — 
nie jest on tak absolutnie pewny), to praw dą niewątpliwą jest fakt, że 
ostrożnie mówiąc, co najm niej w  latach 1580—83 Dudycz żywił wątpli
wości co do prawdziwości chrystianizmu i że Socyn. ani swymi wywo
dam i w listach, ani swym traktatem  o autorytecie Pism a św. wątpliwości 
tych rozproszyć nie zdołał.

2. DOWODY PRAWDZIWOŚCI CHRYSTIANIZMU WEDŁUG TRAKTATU 
DE AU C TO RITATE SC RIPTU RAE SA C R A E

Traktat De Auctoritate Scripturae Sacrae, stanowiący najbardziej 
wszechstronny zarys apologetyki Socyna, przesłany został Dudyczowi do 
Wrocławia wiosną 1582 r. Nie musiał on  wywrzeć zbyt głębokiego w ra
żenia na adresacie. W swych dwu listach z m aja 1582 r., napisanych już 
po przeczytaniu traktatu , Dudycz nie tylko nie składa broni (jak łatwo 
to spostrzec z trzeciego listu Socyna do Dudycza), ale wypowiada swe 
dawne wątpliwości w formie drastyczniejszej, a wywodom zawartym 
w De Auctoritate  zarzuca petitio principii. Odpowiedź Socyna na owe 
dwa listy opatrzona datą 10 czerwca 1582 r. jest jego ostatnim  w tej 
m aterii słowem. Ostatnim — nie tyle w  sensie chronologicznym, ale ra
czej merytorycznym. Bo do zagadnienia tego (scil. kryteriów  prawdzi
wości chrystianizmu) powracał potem Socyn, ale po pierwsze, nigdy już 
nie podejmował próby rozważenia go kompleksowo, jak w De Auctori
tate, a ograniczał się jedynie do omówienia pewnych wycinków tej pro
blematyki; po drugie jego wywody w tej m aterii nigdy nie odbiegły od 
koncepcji sformułowanej w De Auctoritate i w korespondencji z Dudy
czem z 1582 r.

Kilka słów o konstrukcji trak ta tu  De Auctoritate. Socyn rozczłonko
wał zagadnienie w sposób dość specyficzny: N ajpierw  (w rozdz. I) uza
sadnia autorytet Pism a św. tym, którzy nie m ają wątpliwości, że religia 
Chrystusowa jest prawdziwa, a którzy co najwyżej pragnęliby się upew
nić, czy księgom Starego i Nowego Testam entu przysługuje słusznie taka 
powaga, jaką im się wśród chrześcijan przypisuje. Następnie usiłuje 
przekonać o wiarygodności Pisma św. tych wszystkich, którzy bądź po
wątpiew ają o prawdziwości chrystianizmu, bądź zdecydowanie m nie
mają, że jest on religią fałszywą. Temu zagadnieniu poświęcona jest, po
czynając od rozdziału II, reszta traktatu . Rozdział I nas tu  nie interesuje, 
ograniczymy się więc do krótkiego przedstawienia procedury Socyna.
______________  _ i
d ’autre arm e valable pour la discussion theologiąue. U ecarte les Peres et toutes 
les conceptions .issues de la philosophie grecąue...” itd. Tamże, p. 346.



80 Zbigniew Ogonowski

Sprowadza się ona w tym  rozdziale do wykazywania, że chrześcijanie 
nie m ają żadnego powodu, by powątpiewać o wiarygodności ksiąg No
wego Testamentu. Autorzy jego są dobrze znani (przynajmniej jeśli idzie
0 główny, podstawowy korpus tych ksiąg) i jak najbardziej godni wiary. 
Wiadomo bowiem zarówno, że byli ludźmi nieposzlakowanej uczciwości, 
jak również, że dobrze znali sprawy, o których pisali, będąc albo sami 
spraw tych naocznymi świadkami, albo znając je najdokładniej z relacji 
innych naocznych świadków, również, wiarygodnych (mianowicie: ucz
niów Jezusa). Nie istnieje też żadne uzasadnione podejrzenie, że księgi 
te zostały sfałszowane lub zniszczone i nie ma żadnych godnych uwagi
1 w iary świadectw, które by skłaniały do poddawania w wątpliwość auto
ry te tu  tych ksiąg. Załatwiwszy się w ten sposób z dowodem wiarygod
ności Nowego Testam entu stara  się Socyn z kolei uzasadnić wiarę w bos
ki rodowód Starego. Istota argum entacji sprowadza się tu  do faktu, że 
powaga Starego Testam entu poręczona jest autorytetem  Nowego41.

Argum entację tę (zawartą w I rozdz. De Auctoritate Scripturae Sacrae) 
rozbudował Socyn w sposób im ponujący kilkanaście lat później w  trak 
tacie (niedokończonym) Lectiones sacrae42. Pozostałe części traktatu, 
w których Socyn udowadnia prawdziwość chrystianizmu niechrześcija
nom (dzieląc ich na dwie grupy: tych, co wierzą w jakąś religię, i tych, 
co nie wierzą w żadną), stanowią właściwą apologetykę Socyna, i nią 
tylko chcemy się tu  zająć, rozpatrując ją  w ścisłej łączności z tezami za
w artym i w listach do Dudycza.

W apologetyce tej in terferu ją  wyraźnie dwa wątki: a) dowód z m oral
nej doskonałości chrześcijaństwa; b) dowód z wiarygodności faktów opo
wiedzianych w  Ewangelii.

Rozważymy je po kolei.

a. D o w ó d  z m o r a l n e j  d o s k o n a ł o ś c i  c h r z e ś c i j a ń s t w a

Jeśli istnieje w ogóle jakaś prawdziwa religia — powiada Socyn w De 
Auctoritate — to może być nią tylko religia chrześcijańska. Żeby się
o tym  przekonać, wystarczy porównać naukę Jezusa z wszelkimi zna
nymi dotąd religiami. Oczywiście Socyn miał tu na myśli religie pogań
skie oraz judeizm i muzułmanizm. Religie dalekiego wschodu były jesz
cze nie znane. Powoływać się na nie będą kontrowersiści dopiero w sto 
kilkadziesiąt lat później, ale wówczas te porównania służyć będą z reguły 
jako argum ent przeciw chrześcijaństwu. Wyższość, jaką zdaniem Socyna 
ma chrześcijaństwo nad wszystkimi innymi religiami, przejawia się 
w dwojaki sposób: religia chrześcijańska zawiera, po pierwsze, sanctis-

41 BFP, I, 265—271.
42 BFP, I, 287—322. Por. na ten tem at L. Chmaj, jw. s. 415—419.
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sima praecepta, po drugie — adm irabilia promissa, a na  tych dwóch 
rzeczach (przykazaniach i obietnicach) zasadza się z reguły wszelka re- 
ligia.

Przykazania Nowego Testam entu są pozbawione wszelkiego balastu 
rytualnego, wolne od przesądów i zabobonów, które razić mogą rozum, 
a które dostrzegamy w m niejszym lub większym stopniu we wszystkich 
innych religiach. Istota tych przykazań sprowadza się do zaleceń uczci
wości i czystości moralnej, a więc jak  najbardziej zgodnych z rozumem. 
Pod tym  względem religia Jezusa nie znajduje sobie równych.

Również i sposób, w jaki przykazania te  zostały nadane, jest jedyny 
w swoim rodzaju. Albowiem autor ich i twórca sam  pierwszy wypełnił 
je doskonale.

Ale podobnie jest z obietnicami. Niepodobna bowiem naw et pomyśleć
o wspanialszych, a jednocześnie bardziej wzniosłych i boskich zarazem 
nagrodach nad te, które przyrzeka swym wyznawcom religia chrześci
jańska. Co więcej (i tu  następuje wywód nader charakterystyczny) — 
Jezus nie tylko je przyobiecał, ale powstawszych z m artw ych pokazał 
na samym sobie, że wszyscy mogą mieć pewność ich osiągnięcia. Jakże 
mizernie pod tym  względem prezentują się inne religie. Mojżesz przy
rzekł tym, którzy będą m u posłuszni, wiele szczęścia w tym  życiu, sam 
jednak go nie osiągnął. Nie było m u naw et dane, aby dotarł przed śmier
cią do kraju, k tóry  Bóg przyrzekł dać Żydom w posiadanie. Mahomet 
obiecał wprawdzie rozkosze i radości pośm iertne swym wyznawcom, ale 
w religii muzułmańskiej nie istnieje najm niejsza naw et wzmianka o tym, 
że on sam dostąpił ich istotnie. Przeciwnie, wiadomo jest, a przynajm niej 
powszechnie się w  to wierzy, że ciało jego, pozbawione życia, spoczywa 
w jakimś określonym miejscu już od la t prawie tysiąca. Tymczasem Je
zus, spełniwszy sam w sposób doskonały wszystkie przykazania, jakie 
dał swym wyznawcom, ożył i udał się tam, gdzie wedle jego obietnicy 
pójdą w ślad za nim wszyscy ci, k tórzy chcą m u być posłuszni. Oczywiś
cie, można temu nie wierzyć i uznać to wszystko za zmyślenie. Nie szko
dzi. Nie chodzi tu  teraz o to, by wykazać, że rzecz się naprawdę zdarzyła 
(jakkolwiek są na to dowody bardzo mocne), lecz żeby porównać to, w co 
wierzą chrześcijanie, z tym  w co wierzą wyznawcy innych religii. Socyn 
podkreśla przy tym, że ma tu  na myśli summą religii chrześcijańskiej, 
zawartą w Nowym Testamencie, tę którą uznają wszyscy bez wyjątku 
chrześcijanie, a nie dogmaty poszczególnych kościołów43.

Owo zestawienie doktryn czy raczej „w ierzeń” nie może, zdaniem 
Socyna, wypaść na korzyść innych religii. Wyższość chrystianizmu prze
jawia się tak dobitnie, że „ktokolwiek nie jest całkowicie pozbawiony

«  BFP, I, 272a.

6 Archiwum  historii filozofii, t* 9
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rozsądku, łatwo rozpozna, jak bardzo tę religię należy przedłożyć nad 
wszystkie inne”.

Krótko mówiąc — ten motyw apologetyczny trak ta tu  De Auctoritate 
dałby się ująć zwięźle w formę następującego rozumowania: Albo żadna 
religia nie jest prawdziwa, albo jeśli jest któraś prawdziwa, to musi być 
nią tylko chrystianizm, przewyższający niepomiernie, jeśli chodzi O' treść 
doktryny, wszystkie inne religie. Pam iętajm y, że zgodnie z konstrukcją 
traktatu , wywód ten był przeznaczony dla ludzi, którzy wierzą, że istnie
je jakaś prawdziwa religia.

Nietrudno zauważyć, że w listach do Dudycza dowód z doskonałości 
doktryny przedstawiony jest w sposób daleko bardziej zdecydowany i że
0 Wiele silniejszy akcent pada w nich na r a c j o n a l n o ś ć  moralności 
chrześcijańskiej. P rzy czym podkreśla się tam  dobitniej nie tylko racjo
nalność przykazań (z czym Dudycz mógłby się zapewne z Socynem zgo
dzić), ale i o b i e t n i c  (życia wiecznego). Wywodzi wszak tam  Socyn 
ni mniej ni więcej, że nieśmiertelność jako nagroda za cnotliwe życie jest 
niejako p o s t u l a t e m  rozumu. Skoro zaś religia chrześcijańska, i ty l
ko on-a jedna (sic!), nagrodę tę swym w iernym  wyznawcom obiecuje, to 
jest to jeszcze jeden ważki dowód jej boskiego pochodzenia. Wywód ten 
jest raczej, niejasny. O ile stwierdzenie Socyna, że naw et sam rozum po
stuluje nieśmiertelność jako nagrodę za życie w cnocie, nie budziłoby 
zapewne sprzeciwu (wyjąwszy adeptów szkoły padew skiej44) naw et 
wśród przedstawicieli najbardziej radykalnych kierunków myśli relig ij
nej, jakie pojaw iły się w dobie poreform acyjnej w w yniku ferm entu 
spowodowanego wstrząsem  reform y (że przypomnim y tylko Bodina
1 H erberta of Cherbury), o tyle to drugie stwierdzenie, że chrystianizm 
jest jedynym  rzeczywistym depozytariuszem tej idei — musiałoby w y
wołać sprzeciw dość ogólny. Co miał Socyn na myśli twierdząc, że dog
m at zm artwychwstania cnotliwych zaw arty jest tylko i wyłącznie w re
ligii Chrystusowej? Socyn był przekonany, iż S tary  Testam ent nie za
wiera ani explicite ani implicite idei życia pośmiertnego. Przekonaniu 
tem u dawał w yraz niejednokrotnie, m. in. także w listach do Dudycza40. 
Mimo to  nie zaprzeczał, że wśród Żydów d w czasach przed Chrystusem 
krążyły różne teorie na tem at pośm iertnych losów człowieka. Tak samo 
nie negował, .a naw et sam podkreślał (jak to widzieliśmy), iż wśród po-

44 Nb. jest rzeczą nader praw dopodobną, że tw ierdzenia Dudycza, iż w iara 
w  nieśm iertelne życie jest sprzeczna z rozum em  i z doświadczeniem, były inspiro
wane w łaśnie filozofią padewczyków. Przypom nijm y, że Dudycz przez pew ien czas 
studiow ał w Padw ie oraz że u trzym yw ał kontak ty  z daw nym  swym m istrzem  Vico- 
m ercat, uczniem Pom ponacjusza, że wreszcie żywił duży ku lt d la  osoby samego 
Pomponacjusza. Por. tu  uw agi Costila: „C’est precisem ent Vicomercat lui-m em e 
et son m aitre Pomponazii q u ’on peut c iter comme les philosophes contem porains 
qui ont le plus surem ent influence la pensee d’A ndre D udith”. A ndre D udith  p. 366.

4s Por. L ist XV, s. 183—4.
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gan jeszcze na długo przed przyjściem Chrystusa były rozpowszechnione' 
rozmaite poglądy, w których przejawiała się w iara w pośmiertne życie 
człowieka. Wierzenia te, zarówno wśród Żydów jak i pogan, uformowały 
się i rozwijały p o z a  r e  Li g i ą ,  były niejako wynikiem naturalnej 
u człowieka (bo wrodionej) tęsknoty do nieśmiertelności, z której jaśniej 
zdali sobie sprawę i zdołali ją wyrazić w kategoriach bardziej wyraźnych 
dopiero niektórzy m ędrcy i myśliciele starożytni. Ale religią, w której 
obietnica życia nieśmiertelnego została sformułowana po raz pierwszy, 
jasno, wyraźnie i od razu w sposób doskonały, była religia Jezusa. Wie
rzenia w życie pośm iertne spotykane w innych, późniejszych niż chrze
ścijańska religiach (np. muzułmanizm) miał Socyn zapewne za falsyfi
katy i odpryski w ierzeń chrześcijańskich.

O ile w De Auctoritate  wywód o doskonałości moralnej doktryny 
chrześcijańskiej dowodzi w pewnym sensie tylko relatyw nej prawdzi
wości chrystianizmu, tzn. jego niezaprzeczalnej wyższości nad wszystki
mi innym i religiami, to w listach do Dudycza, które — jak już wspomi
naliśmy, powstały po napisaniu De Auctoritate, tezy te zostały nieco 
zradykalizowane.

Reasumując: Doskonałość moralna i przedziwna zgodność z rozumem 
zarówno przykazań jak i obietnic chrystianizmu jest tak wyraźna, że nie 
wymaga poświadczenia przez cuda i nadprzyrodzone znaki. Uznanie 
prawdziwości doktryny chrześcijańskiej, tzn. słuszności jej dyrektyw  mo
ralnych oraz słuszności i wiarygodności jej obietnic, jest niejako im pera
tywem rozumu. Pisząc do Dudycza stwierdza wszak Socyn, że dla ludzi 
żyjących współcześnie zbyteczne są cuda jako dowody. „Tak osobliwa 
i doskonała pod każdym względem jest ta nauka”, że aby dać jej wiarę,, 
wystarczy „nieco bojaźni bożej i woli .skłonnej do dobrego postępowa
nia”46. Jeszcze dobitniej zaznaczy ten pogląd w  zdaniu: „...obietnice No
wego przymierza są tego rodzaju, że... jeśli ktoś dobrze się nad nimi za
stanowi, same w ystarczają do wykazania, że cała ta  religia jest praw 
dziwie boża” 47. Inaczej mówiąc, kry teria  prawdziwości chrystianizmu 
m ają być zawarte niejako immanentnie w samej doktrynie. Ze zrozumie
nia treści doktryny wypływa wniosek o charakterze n i e o m a l  ko
nieczności logicznej, o jej boskim rodowodzie. D oktryna ta  bowiem 
w myśl deklaracji Socyna zawiera praw dy nie tylko w tym  sensie racjo
nalne, że skłaniają one umysł ludzki do uznania ich za słuszne, lecz nad
to — praw dy racjonalne jakby wyższego rzędu: takie mianowicie, że 
umysł poznawszy je zdaje sobie sprawę, że choć są jak najbardziej zgod
ne z rozumem, nie mógłby on do nich dojść samodzielnie, o własnych, 
siłach, bez pomocy objawienia.

«  List XIV, s. 162.
47 Tamże, s. 161.
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b. D o w ó d  z w i a r y g o d n o ś c i  f a k t ó w

Ten motyw apologetyczny został w listach do Dudycza potraktowany 
bardzo pobieżnie, rzec można — zdawkowo, w De Auctoritate  natomiast 
jest wyeksponowany i wysunięty na plan pierwszy. Schemat dowodu 
oparty  jest na następującym  założeniu: Religia chrześcijańska opiera się 
na wierze w  prawdziwość faktów opowiedzianych przez ewangelistów
o życiu Jezusa, jego nauce, cudach, które czynił dla jej potwierdzenia, 
jego męczeńskiej śmierci i zm artwychwstaniu. Jeśli się udowodni w ąt
piącym, że fakty te są prawdziwe, nie mogą mieć powodu, by  w nią nie 
wierzyć.

Jakiż jest dowód wiarygodności tych faktów? W dowodzie wyróżnić 
można kilka członów, każdy obwarowany odpowiednią argumentacją. 
W pierwszym wykazuje się historyczność osoby Jezusa i jego męczeń
skiej śmierci na krzyżu, tu  więc argum entacja dotyczy faktów  czysto 
naturalnych, a zatem, że istniał pewien Jezus z Nazaretu, k tóry  głosił 
jakąś religię; że człowiek ten za staraniem  Żydów został wydany na 
haniebną śmierć jako homo seditiosus, k tóry  rzekomo bluźnił Bogu. 
Z faktam i tymi jako w swoim m niemaniu bezspornymi Socyn załatwia 
się krótko i wylicza jak gdyby tylko przykładowo następujące argumen
ty  mające zaświadczyć ich wiarygodność: Po pierwsze, istnienie ogrom
nej liczby ludzi, tak w teraźniejszości jak w przeszłości (o czym świad
czą wszystkie historie) wyznających religię głoszoną przez tegoż Jezusa; 
po drugie, świadectwa narodu, do dziś istniejącego, k tóry  zabiegał o stra
cenie Jezusa i k tóry  się tego nie wypiera, i dziś jeszcze się do tego przy
znaje; i wreszcie argum ent powszechnej zgody (universalis consensus 
orbis terrae) co do prawdziwości tych zdarzeń48.

Człon drugi zahacza już o spraw y nadnaturalne, dotyczy mianowicie 
niezwykłych czynów (mirabilia), jakich dokonywał Jezus dla potwierdze
n ia swej nauki49. Otóż jest charakterystyczne, że główny akcent w argu
m entacji położył tu  Socyn nie na dowodzeniu, że owe niezw ykłe cuda 
zdarzyły się naprawdę, lecz na tym, że nie mogły się one dziać w sposób 
naturalny, bez interw encji i woli bożej (vi ordinaria et naturali), z cze
go ■— zdaniem Socyna — wynika niezbicie, że Jezus był homo divinus. 
Sam fakt cudów musiał w mniem aniu Socyna nie wydawać się trudny 
do pojęcia i uw ierzenia30, gdyż załatwia się z nim  raczej zdawkowo 
stwierdzając, że nie przeczą im ani nigdy nie przeczyli sami zabójcy Je 
zusa (Żydzi). Skoro zaś ci, którzy byli doń usposobieni najbardziej nie

48 b f p , i , 274a.
49 Tamże, 274a—b.
50 Rzecz w  XVI (i jeszcze w  XVII) w ieku najzupełniej zrozum iała. Przypo

m nijm y, że Bodin, którego koncepcję relig ijną można kreślić jako pew ną formę 
deizmu, jest zupełnie przekonany o możliwości czarów.
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przychylnie, jak tylko można sobie wyobrazić, cudom tym nie zaprze
czają, to rzecz się musiała tak właśnie dziać; jest bowiem niemożliwe, 
aby coś innego, prócz najpew niejszej i najwidoczniejszej prawdy mogło 
ich skłonić do wyznania faktu, tak bardzo przeciwnego ich intencjom. 
I w przeświadczeniu, że rzecz jest całkowicie udowodniona, konkluduje: 
,,Z tego wynika, że ci, co przeczą istnieniu wszelkiej religii, muszą wska
zać przyczyny tych cudów; inaczej bowiem wypływa stąd wniosek, iż 
religia, której uczył ów, co cuda te czynił, musi być prawdziwa [...]. Do
praw dy nie widzę, w jaki sposób mogą oni takie przyczyny wskazać”.

Człon trzeci poświęcony jest wyłącznie najważniejszemu w m niem a
niu Socyna faktowi Nowego Testam entu — zmartwychwstaniu Jezu
sa51. Dowód prawdziwości tego faktu  wywiedziony jest ze świadectwa 
apostołów i uczniów Jezusa przez wykazanie, iż wiarygodność tych świa
dectw żadną m iarą podważona być nie może. Argumentem tym, jako naj
ważniejszym. zajmiemy się szczegółowo.

Fakt zm artwychwstania Jezusa nie jest tylko jednym  z głównych ar
tykułów nauki głoszonej przez uczniów i apostołów, ale f u n d a m e n 
t e m,  na którym  ona się wspiera. Jeśliby był nieprawdziwy, cała doktry
na Jezusa jest nieprawdziwa. W związku z tym  nasuwają się takie py
tania:

Czy jest możliwe, aby apostołowie i uczniowie głosili publicznie naukę 
chrześcijańską nie wierząc sami w prawdziwość jej fundamentalnego 
artykułu? Rzecz jasna, trzeba odrzucić tę hipotezę i uznać za pewne, że 
tym, co ich skłoniło do szerzenia nauki Jezusa zaraz po jego tragicznej 
i haniebnej śmierci na krzyżu, była głęboka wiara w spełnienie się obiet
nicy Jezusa — w Jego zmartwychwstanie.

Lecz można by dalej zapytać, na czym w iara ta  się opierała. Otóż 
apostołowie nie tylko głosili, że Jezus ożył, lecz nadto, ż e w i d z i e l i  
t o  n a  w ł a s n e  o c z y ;  ż e z  Nim po jego ożyciu obcowali i rozma
wiali, jedli ita., czyli — że rzecz sprawdzili osobiście sami ponad wszelką 
wątpliwość.

Dalej — jest faktem  powszechnie znanym, że uczniowie i apostołowie 
w obronie prawdziwości tych tw ierdzeń (że Jezus ożył, i że stwierdzili 
to na własne oczy) cierpieli nie tylko prześladowania, lecz i krew  swą 
przelewali, ą naw et gotowi byli oddać i w samej rzeczy oddawali swe 
życie.

Wobec tego istnieje alternatyw a: Albo świadectwo ich odpowiada 
prawdzie i Jezus ożył, albo jest ono nieprawdziwe. Ale to drugie ozna
cza, że apostołowie i uczniowie podejmowali największe trudy  i narażali 
się dobrowolnie na najcięższe prześladowania i najokrutniejsze cierpię-
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nia w obronie twierdzenia, o którym  sami wiedzieli aż nadto dobrze, że 
jes t fałszem. Nietrudno się zgodzić, że ta druga ewentualność jest nie do 
przyjęcia, albowiem sprzeciwia się rozumowi (cui repuąnet ratio et com- 
munis sensus). A zatem prawdziwa jest pierwsza.

Mógłby ktoś jednak przeciwko tem u rozumowaniu wysunąć argum en
tację tej natury. Istotnie, niepodobna przypuścić, by apostołowie i ucz
niowie oddawali dobrowolnie swe życie w obronie fałszywego (w ich 
w łasnym  mniemaniu) twierdzenia. Można jednak przyjąć hipotezę inną, 
k tóra wszystko tłumaczy. Apostołowie, chociaż zapewniali, że widzieli na 
własne oczy zmartwychwstałego Jezusa, to jednak w rzeczy samej Go 
nie widzieli, a tylko tak mówili. Mówili zaś nie dlatego, że byli nieuczci
wi, lecz w tym  celu, ażeby wzbudzić tym  większą w iarę w doktrynę,
0 której prawdziwości byli tak mocno przekonani, iż gotowi byli w jej 
obronie do największych poświęceń, nie wyłączając ofiary życia. Innym i 
słowy, apostołowie i uczniowie przelewali krew w  obronie twierdzenia, 
że Jezus zm artw ychw stał i wstąpił do nieba, a nie twierdzenia: że wi
dzieli na własne oczy, iż zmartwychwstał. W swym własnym  mniemaniu 
■cierpieli za słuszną sprawę, obiektywnie zaś hiorąc, świadectwo ich mogło 
bardzo dobrze nie być zgodne z praw dą i w  rzeczy samej nie było.

Otóż obiekcja ta jest nieuzasadniona. Jednego tw ierdzenia apostołów 
!(że Jezus ożył) nie wolno oddzielać od drugiego (że widzieli to na w łas
ne oczy), gdyż apostołowie dobitnie podkreślali, iż to drugie tw ierdzenie 
jest właśnie podstawą pierwszego. Przeciwko tej obiekcji można zresztą 
wysunąć kontrargum enty, które ją  zupełnie obalają:

Po pierwsze, gdyby apostołowie, rozpowszechniając wieść o zm ar
tw ychw staniu Jezusa, nie powoływali się jako na podstawę swych za
pew nień na ów fakt znamienny, iż rzeczy tej są absolutnie pewni jako 
je j n a o c z n i  ś w i a d k o w i e ,  Żydzi (którzy zm artw ychw staniu Je- 
zusa przeczyli) nie kłopotaliby się o te ich opowiadania, jako mało god
ne wiary, i traktow aliby uczniów i apostołów tak, jak trak tu je  się obłą
kanych, którym i by w samej rzeczy byli.

Po drugie, przeczy wszelkiemu prawdopodobieństwu, aby uczniowie
1 apostołowie mogli uwierzyć w ożycie Jezusa bez n a o c z n e g o  spraw 
dzenia, że się to wydarzyło naprawdę. Jakież to bowiem argum enty i do
wody mogłyby być tak silne, by zdolne były przywieść ich do przekona
nia (bez sprawdzenia n a  własne oczy), iż rzecz tak bardzo nieprawdopo
dobna jest prawdziwa; i tak dalece utwierdzić ich w tym  przekonaniu, 
iż gotowi byli za nie oddać życie53.

52 Na m arginesie zauważmy, że argum entem  podobnym, ale wymierzonym 
w łaśnie przeciw  chrystianizmjowi, szerm ow ał Dudycz w  dyskusji z Socynem tw ie r
dząc, że aby móc w ierzyć w  cuda, trzeba je widzieć na  w łasne oczy. Pozornie 
w ygląda tu  tak , jak  gdyby Socyn w ysuw ał argum ent, k tóry  podważa jego w łasne
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Po trzecie, jest zgoła nieprawdopodobne, by ludzie o tak nieposzla
kowanej uczciwości, którzy nie tylko głosili najszczytniejsze w  dziejach 
ludzkości przykazania moralne, ale i według nich ściśle normowali swe 
życie; którzy raczej woleli umrzeć niż splamić swe w argi najdrobniej
szym kłam stwem  — aby ci ludzie mogli złożyć fałszywe świadectwo
i twierdzić, że widzieli zm artwychwstanie Jezusa na własne oczy, mimo 
że go nie widzieli.

Po czwarte, jeśliby zaś ktoś się upierał, że bez owego kłamstwa nie 
mogliby przekonać innych o fakcie zmartwychwstania, to  niechaj wska
że, co ich zmuszało albo skłaniało do tego, by przekonywać innych, i to 
z narażeniem  życia, o fakcie, o którym  sami nie wiedzieli nic pewnego.

Po piąte, jeśli zaś o fakcie ożycia Jezusa upewnili się, i to niezłomnie, 
na podstawie jakiegoś innego kryterium  aniżeli osobista naoczna w ery
fikacja, to dlaczego by mieli to zatajać i uciekać się do kłamstwa. Wszak 
jeśli oni sami uznali to kry terium  za absolutnie pewną podstawę do uzna
nia prawdziwości zmartwychwstania, to powinni by mniemać, i,n iew ąt
pliwie by mniemali, że to samo- uznaliby i inni.

Z tego wszystkiego, zdaniem .Socyna, wynika, że zm artwychwstanie 
Jezusa jest faktem  niewątpliwie prawdziwym.

Ostatnim członem tego łańcucha dowodów jest argum entacja powołu
jąca się na dzieje religii chrześcijańskiej oraz na widoczne w teraźniej
szości ślady tych zdarzeń, o których opowiadają księgi Pisma św. Argu
m entacja ta nie jest wyodrębniona w jednym  miejscu i pojawia się w róż
nych wariantach w kilku partiach traktatu , w rozdz. II, III i IV 33. 
Z pewnymi fragm entam i tej argum entacji spotykamy się i w listach do 
Dudycza. Schemat jej jest następujący: Istnieje ciągła tradycja od tam 
tych czasów, kiedy to apostołowie zakładali zręby kościoła, aż po dzień 
dzisiejszy; tradycja, w której historia Jezusa, jego cudów, zm artwych
wstania i wniebowstąpienia przekazywana jest z pokolenia w pokolenie. 
N ieprzerwany ciąg tej tradycji czyni zupełnie nieprawdopodobne przy
puszczenie, by zarówno same postacie apostołów jak i dobra nowina, 
k tórą światu głosili — mogły być ludzkim tylko wymysłem, tworem  w y
obraźni. Gdyby uczniowie Jezusa i apostołowie nie istnieli, gdyby nie 
poświadczali swym świętym życiem, nie pieczętowali krw ią prawdziwo
ści swych opowiadań o Jezusie i jego dziejach, gdyby wreszcie apostoło
waniu ich nie towarzyszyły niezwykłe zdarzenia (o których czytamy 
w Dziejach apostolskich) — widomy znak bożej pomocy — nigdy by nie 
znalazła się tak ogromna liczba ludzi, którzy nie powodując się żadnymi

wywody. Zobaczymy w dalszych partiach  tej pracy, iż Socyn przew idział, iż argu
m ent ten  może być obrócony przeciwko w łasnym  jego wywodom i że m iał w  za-.* 
pasie gotową odpowiedź na tę ewentualność.

53 BFP, I, 273a—b; 275b; 279a—b.
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względami na własną korzyść przyjm owali naukę Jezusa i dawali wyraz 
niezłomnej wierze w jej prawdziwość naw et z narażeniem  życia.

Historia dostarcza jeszcze i innych faktów — widomych dowodów 
boskiego pochodzenia chrześcijaństwa. Oto wraz z pojawieniem się religii 
Jezusa w ciągu paru  wieków zniknęły wszystkie dawne religie, niegdyś 
tak potężne; nawet ta, k tóra była wyznawana przez ówczesnych wład
ców świata. Jedna tylko, prócz chrześcijańskiej, pozostała: żydowska, na 
żywe świadectwo prawdziwości Ewangelii i przepowiedni Jezusa.

Jeśli się zastanowić poważnie nad tymi faktami, rozważyć je uczci
wie i bez uprzedzeń, to musi się nasunąć wniosek następujący: historia,
o której nam  opowiadają Księgi Nowego Testamentu, jest o wiele bar
dziej wiarygodna niż wszystkie te, o których czytamy w jakichkolwiek 
innych księgach. Historia ta  bowiem łączy się w jeden łańcuch z teraź
niejszością, czego nie można powiedzieć o tamtych. Można wątpić, jeśli 
komu tak wygodnie, o tym, czy kiedykolwiek toczyła się naprawdę wojna 
między Mariuszem a Sullą, gdyż wiadomości o tym  zdarzeniu czerpiemy 
tylko i wyłącznie z ksiąg. Jeśli jednak ktoś powątpiewa, czy Jezus Na- 
zareński czynił kiedyś „cuda przekraczające granice n a tu ry ” i czy istot
nie powstał z martwych, niech się rozejrzy wokół siebie i popatrzy na 
świat sobie współczesny. Albowiem ślady tych cudów trw ają widomie po 
dziś dzień.

3. SPRĘŻYNY WIARY I NIEDOWIARSTWA

Prawdziwość chrystianizmu bije w  oczy: Jego doktryna sama świad
czy za siebie, wiarygodność zaś historii, tj. faktów opowiedzianych w księ
gach Nowego Testam entu (które to fak ty  ze swej strony poręczają praw 
dziwość doktryny), można bardzo przekonywająco uzasadnić. Jak  się 
więc to dzieje, że jedni ludzie poznawszy treść tej religii łatwo się ku 
niej skłaniają i przysw ajają ją sobie nie żądając naw et dowodów, inni zaś, 
choćby się im przedstawiało dowody niemal bezsporne, nie tylko po
w ątpiew ają o ich słuszności, ale je wręcz odrzucają i całą religię uważają 
za ludzki wymysł lub zabobon, jeśli nie za szalbierstwo'.

Problem ten musiał nurtow ać Socyna, bo powracał do niego niejedno
krotnie i przy różnych okazjach. Czyż nie jest zadziwiające — pisał 
w  De Auctoritate Scripturae Sacrae ■— że wielu ludzi zawierza raczej 
relacjom Tucydydesa i Salustiusza niż Mateusza i Jana. A wszakże obaj 
ewangeliści widzieli sami, na własne oczy, opowiadane przez siebie zda
rzenie, a naw et brali w nich bezpośredni udział, gdy tymczasem wzmian
kowani wyżej dziejopisowie, jak wiadomo, nie znali z autopsji faktów, 
k tóre przekazywali w swych księgach potomnym. Co więcej, Salustiusz



musiał być chłopcem zaledwie, jeśli w ogóle był już na świecie w owym 
czasie, kiedy srożyła się wojna Rzymian z Jugurtą. A mimo to jakże 
łatwo zawierza .się jego relacjom! Można by naw et rzec, że nie znajdzie 
się człowiek, który by kiedykolwiek poddał w  wątpliwość summę jego 
relacji. Właściwie zaś, jeśli się przypatrzeć bliżej tem u zagadnieniu — 
każdy historyk, choćby nie wiedzieć jak bardzo odległy od czasów
i miejsc, które opisywał, zyskuje na ogół o wiele łatwiej w iarę we wszyst
ko, cokolwiek pisze (mimo że nie wiadomo skądinąd, czy fakty przezeń 
podawane są fałszywe lub zmyślone), aniżeli autorzy pism Nowego Testa
m entu54, Przyczyn tego stanu rzeczy należy doszukiwać się nie w  tym, 
że fak ty  zawarte w relacjach ewangelistów są zgoła nieprawdopodobne 
lub wręcz niemożliwe. Argum ent taki jest powierzchowny, ubogi inte
lektualnie. Bo pomijając już to, że wcale nierzadko zdarzają się (jak
0 tym  poucza doświadczenie) rzeczy, które przez tych, co ich nie widzieli, 
uważane są za niemożliwe; pom ijając już to — powszechnie jest widocz
ne, że ludzie niestety aż nazbyt często dają łatwo wiarę najbardziej 
absurdalnym  opowieściom, jeśli tylko wyczytają je u jakiegoś historyka;
1 to naw et wówczas, kiedy ów historyk bynajm niej nie zapewnia, że sam 
był ich obserwatorem i że się o ich prawdziwości upewnił osobiście55.

Czemuż zatem nie zawierza się n a o c z n y m  świadkom dobrej no
winy? lub jeśli się w końcu zawierza, czemu wiara ta rodzi się tak opor
nie pośród morza ludzkiej łatwowierności?

W De Auctoritate (a naw et wcześniej, bo już około r. 1578) Socyn ma 
na to odpowiedź gotową. To nieprawda, jakoby sedno sprawy tkwiło 
w rzekomym nieprawdopodobieństwie historii Jezusa i apostołów. P rzy
czyna leży zupełnie gdzie indziej. Zanim jednak zajmiemy się głównym 
wątkiem  rozważań Socyna na tem at przyczyn, które sprawiają, że reli
gia Jezusa zostaje zaakceptowana lub odrzucona, omówimy pokrótce 
wątek uboczny, potraktow any przez Socyna marginalnie, po macoszemu, 
a k tóry  zasługuje na uwagę.

W De Auctoritate rozróżnia Socyn, jak już wspominaliśmy, m. in. 
dwie kategorie ludzi: 1. Tych, co wierzą w jakąś religię lub też jeśli nie 
wierzą, to sądzą lub skłonni są sądzić, że może istnieć jakaś prawdziwa 
religia 2. Tych, którzy nie wierzą w żadną religię i uważają, że nie ma
i nie może być żadnej prawdziwej religii. Ludzi kategorii pierwszej sto
sunkowo łatwo, zdaniem Socyna, przywieść do uznania boskiego rodo
wodu, a zatem i prawdziwości chrystianizmu. W ystarczy porównać tę 
religię z innymi. Ten, k t o '  s z c z e r z e  i u c z c i w i e  w y z n a j e
j a k ą ś  r e l i g i ę ,  lub kto nie wyznaje żadnej (domyślne: „pozytyw- 
_________  _!

54 BFP, I, 276b.
55 Tamże, 275—276a.
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n e j” religii), ale nie wyklucza istnienia opatrzności kierującej światem, 
po zapoznaniu się z religią Jezusa żadną m iarą n i e  m o ż e  n i e  
u z n a ć  jej wyższości nad wszystkimi innymi. Doskonałość moralna dok
tryny, poparta nadto tak wiarygodnymi przekazami i faktami, zniewoli 
go niejako do uznania jej boskiego rodowodu.

Twierdzenia te sformułował Socyn w sposób bardzo kategoryczny. 
Jednakże nie mógł zaprzeczyć aż nadto znanym faktom, a te  świadczyły 
wyraźnie, że wśród owej pierw szej kategorii ludzi jest wielu, a naw et 
bardzo wielu takich, którzy nie uznali i nie chcą uznać chrystianizm u za 
religię prawdziwą. Co sprawia zatem, że ludzie, skądinąd bogobojni i po
bożni lub przynajm niej skłonni do pobożności, a więc którzy są niejako 
predestynowani do tego, by zostać dobrymi chrześcijanami, że ludzie ci 
nader często, mimo iż znają dobrze treść tej religii, nie uznają jej p raw 
dziwości?

Socyn nigdy, o ile wiem, nie poświęcił tem u zagadnieniu osobnego 
omówienia. Że jednak miał je na uwadze, świadczy sposób, w jaki sfor
m ułował swe, jak to już podkreślaliśmy, bardzo kategoryczne w tonie 
tw ierdzenia o zniewalającej mocy doktryny Chrystusowej. Apodyktycz- 
ności tonu towarzyszą bowiem pewne wypowiedzi, z których przy dobrej 
woli można wyciągnąć wiele wniosków nie tak bardzo zgodnych ze sta
nowczością, jaką wypowiedziom tym  usiłował nadać ich autor.

W rozdziale II De Auctoritate, w  którym  dowodzi się prawdziwości 
chrystianizm u właśnie ludziom nas tu  obecnie interesującym  (tj. z p ierw 
szej kategorii), zamieszcza Socyn, po w ykazaniu doskonałości doktryny 
Jezusa, taką oto konkluzję: „lecz zaprawdę, jeśli ktokolwiek po rozwa
żeniu tego nie pozna jasno, iż tę religię należy przełożyć nad wszystkie 
inne, ten... albo pozbawiony jest inteligencji, albo podtrzym ywany przez 
jakiegoś ducha uporu, albo wreszcie jest całkowicie zaślepiony wskutek 
głęboko zakorzenionych obyczajów oraz wychowania i wykształcenia, 
jakie otrzymał już w latach dziecięcych” 56.

Z trzech wyliczonych przyczyn — pierwsza, dotycząca matołków
i idiotów, nie w arta jest omawiania; druga — odnosząca się do ludzi 
grzeszących uporem, wchodzi raczej w zakres rozważań poświęconych 
głównemu wątkowi myśli apologetycznej Socyna, o czym będzie mowa 
później. Tutaj zasługuje na uwagę jedynie przyczyna trzecia: Zaślepie
nie wskutek głęboko zakorzenionych obyczajów oraz wychowania i nauki 
otrzym ywanej od la t dziecięcych, czyli zespół tych czynników, k tóre my 
nazwalibyśmy dzisiaj u w a r u n k o w a n i e m  z e w n ę t r z n y m .

66 „Sed profecto, si quisquam  est, qui ex illis aperte non cognosoat, quam  illa 
aliis omnibus sit anteferenda, a ffirm ari quidem  potest, hunc aut intelligentia 
carere, aut aliquo pertinaciae sp iritu  teneri, au t denique inveterata  consuetudine, 
e t a puero educatione ac disciplina piane excaecatum  esse”. Tamże, 273b.
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Nietrudno się domyśleć, że pisząc te  słowa miał Socyn na myśli przede 
wszystkim (choć z pewnością nie wyłącznie) żydowskich kabalistów i tal- 
mudystów, o których wiedział, że doktryna chrześcijańska nie mogła im 
być obca, a którym  nie .mógł zarzucić ani braku pobożności, ani nieucz
ciwości czy przewrotności charakteru, a którzy — jakby na przekór jego 
koncepcjom — dawali wymowne świadectwo niezwykłego oddania się 
sprawom swej religii. Czemuż ci ludzie, tak bogobojni, znając doktrynę 
Jezusa i jego dzieje, nie dostrzegali jej doskonałości? Kwestia nie była 
łatwa, gdyż Socyn rozpatrywał problem  akceptacji i nieakceptacji chry
stianizmu na gruncie przyczyn naturalnych i usiłował wykluczyć wszel
ką interw encję Niebios w postaci impulsu wewnętrznego (łaski bożej czy 
natchnienia Ducha św.).

W yjaśnienie (a raczej jego namiastka, gdyż Socyn, jak wspomnieliś
my, nigdzie tej kwestii nie rozwinął) odwołuje się do przyczyn zewnę
trznych, a zatem — n i e z a l e ż n y c h  o d  w o l i  c z ł o w i e k a .

Istnieją więc ludzie, zdrowi w zasadzie na umyśle i m ający — zda
wałoby się — wszelkie kwalifikacje moralne po temu, by stać się god
nymi wyznawcami Jezusa, którzy mimo to poznawszy Jego naukę nie do
strzegają jej doskonałości, obstają stanowczo przy swych poglądach, a na
wet zwalczają ją, przy czym ów fak t nieakceptacji zdeterm inowany jest 
przyczynami niezależnymi od ich woli. W ychowując się bowiem w  okre
ślonym środowisku, pod wpływem wpajanej im od dzieciństwa nauki 
przesiąkli nią tak dalece, iż nie są już zdolni od niej abstrahować. Jeśli 
tak jest, to należało oczekiwać, że w myśl podstawowych założeń swej 
doktryny Socyn uwolni ich od odpowiedzialności i zadeklaruje ich nie
winność, jak to czynił w  odniesieniu do ludzi, którzy nie mieli okazji 
zetknąć się z nauką Jezusa (ignorancja niezawiniona nie jest grzechem).

Otóż sprawa nie jest tak jasna. Ze sposobu, w jaki Socyn rozważa 
tę kwestię na przykładzie Żydów, można by wnosić, że mógł o tym 
myśleć zupełnie inaczej. Żydzi są u Socyna wrogami Jezusa genere et 
educatione. Jeśli, znając dobrze fakty Ewangelii i doktrynę Jezusa, nie 
uznają jej prawdziwości, to dzieje się tak, powiada autor De Auctoritate, 
„z powodu ich zadziwiającego i oczywistego barbarzyństw a lub raczej 
głupoty oraz d l a t e g o ,  ż e  o d  s a m e g o  p o c z ą t k u  s ą  n a  j- 
z a w z i ę t s z y m i  w r o g a m i  c h r z e ś c i j a ń s k i e j  religii” 57. 
A w innym  miejscu tegoż trak ta tu  stwierdzając, że w obliczu tych fak
tów (które przedkładał), prawdziwość tej religii musi uznać każdy, do
rzuca: „chyba że jest zupełnie nieokrzesany i już od kolebki zaprzysięgły

57 „Quod si Judaei hoc m inim e agnoscunt, id ob ipsorum  ruditatem , vel pótius 
stoliditatem  .miram atąue eyideatem  evenit et propoterea quod ab ipso o rtu  capi- 
talissim i sunt religionis C hristianae hostes”. Tamże, 279b.



92 Zbigniew Ogonowski

wróg samego Jezusa, jakimi są Żydzi, bądź też że jest całkowicie zaśle
piony swoją bezbożnością” 38.

Ostatni człon cytatu zdaje się wskazywać zupełnie jednoznacznie, iż 
mówiąc o Żydach Socyn ma tu  na myśli właśnie Żydów bogobojnych, 
którzy są „ ju ra ti hostes Jesu” nie ze względu na przewrotność charak
teru, na „bezbożność”, lecz z edukacji i wychowania, już ab incunabulis.

Otóż Socyn bez wahania obarcza Żydów odpowiedzialnością za swe 
konfesyjne ograniczenie. Zaślepienie Żydów, jak zresztą i cała diaspo
ra — są karą bożą za zbrodnię popełnioną przez ich przodków na Jezusie. 
Takie wyraźne stwierdzenie (brak go w  De Auctoritate) znajdujemy 
w liście do Dudycza, który miał w tym  przedmiocie poważne wątpliwo
ści. Powołując się na przykłady innych rozproszonych ludów Dudycz 
utrzymywał, że również i diasporę żydowską można wytłumaczyć w spo
sób naturalny. Wywołało to u Socyna oburzenie59.

Odnotujmy przy tej okazji, że Socyn popada tu  w rażącą sprzecz
ność ze swymi podstawowymi założeniami, których bronił przecież bez
kompromisowo do. końca życia, poczynając od swej polemiki z Puccim. 
Przypomnijmy, że zwalczając dogmat grzechu pierworodnego i broniąc 
absolutnej wolności woli Socyn dowodził, iż koncepcje ortodoksyjne 
(a zwłaszcza protestanckie) są sprzeczne z rozumem. Argumentował wów
czas Socyn (jak zawsze i potem), że grzech może obciążać tylko tego, kto 
go osobiście popełni, i że nikt w  szczególności nie może być odpowiedzial
ny za grzechy przodków, wówczas bowiem nie mogłoby być w ogóle 
m owy o wolnej woli, a zatem i odpowiedzialności moralnej jednostki, co 
stanowi jądro religii.

Tymczasem w myśl przedstawionych wyżej poglądów Żydzi, nawet 
ci bogobojni, są odpowiedzialni za przewiny... przodków. Co więcej, Bóg 
postanowił odsunąć ich na długi okres czasu od siebie, aby w ten sposób 
dać „trwałe i wyraźne świadectwo swego słusznego gniewu”.

58 „Hoc tan tum  dicam, si quis d iligenter consideret originem ac progressum  
hujus religionis [...], nisi rudis sit prorsus, et inde ab incunabulis ju ra tus hostis 
ipsius Jesu, ąuales sunt Judaei; vel a sua m alitia (unde fiat, ut omnem religionem 
penitus oderit) piane excaecatus, videbit, fie ri vix, ac ne vix ąuidem  posse, ut 
haec religio non sit verissim a”. Tamże, p. 275b.

59 „Słów nie o rozproszeniu właśnie, ale o trw ałości narodu żydowskiego nie 
wypowiedziałem po to, aby dowieść w  ten  sposób prawdziwości religii chrześci
jańskiej, lecz aby podać przyczynę, dlaczego objaw ienie i cuda nie pow tarzają się 
tak  systematycznie. Gdyby bowiem tak  samo się pow tarzały, przywiodłoby to bez 
przym usu i przyciągnęło do C hrystusa w szystkich Żydów, zanim nadszedłby czas 
wyznaczony przez Boga, który  za ciężkie ich przew iny postanowił na długi okres 
czasu odsunąć ich od siebie, aby dać w ten  sposób wszystkim  trw ałe i w yraźne 
świadectwo swego słusznego gniewu. Toteż nie rozumiem, dlaczego na przykła
dzie innych ludów również rozproszonych chciałeś dowieść słuszności poglądów, 
że przyczyną rozproszenia ma wszystkie strony narodu żydowskiego było co innego, 
a nie to, że oni ukrzyżowali C hrystusa [...], lecz jeśli chodzi o potw ierdzenie religii 
chrześcijańskiej, to tego rodzaju rozproszenie ma większą wymowę, niż miałaby 
całkow ita ich zagłada. W ten  bowiem sposób kara  ich trw a nadal niezm iennie”. 
L ist XIV, s. 164.



Rozproszenie Żydów, a także ich stultitia i stoliditas (nie w sensie 
dosłownym oczywiście) są więc wynikiem bożego postanowienia. Jest to 
z jednej strony „słuszna i sprawiedliwa kara”, z drugiej — jeszcze jeden 
dowód potwierdzający prawdziwość chrystianizmu („...tego rodzaju roz
proszenie ma większą wymowę, niż m iałaby całkowita ich zagłada. W ten 
bowiem sposób kara ich trw a nadal niezmiennie”).

Motywy apologetyczne przeważyły tu  u Socyna nad troską o spój
ność systemu. W konsekwencji idea grzechu pierworodnego', tak bardzo 
Socynowi niesympatyczna, przetrw ała u niego w stanie szczątkowym 
jako koncepcja zbiorowej odpowiedzialności narodu żydowskiego.

*

Należy raz jeszcze podkreślić, że rozważając k ry teria  prawdziwości 
chrystianizmu Socyn poświęcił przyczynom zewnętrznym, determ inują
cym stosunek jednostki- do religii, bardzo niewiele miejsca i najw yraź
niej traktow ał to zagadnienie jako marginalne. Czy dlatego, że przeląkł 
się wniosków, do których gruntowne przemyślenie tej kwestii mogłoby 
doprowadzić? (Zwróćmy uwagę, że problem atyka ta  taiła w sobie za
rodki idei mogących zaprowadzić daleko poza światopogląd chrześcijań
ski). Przypuszczenie to wydaje się nad wyraz mało prawdopodobne. Na
leży raczej przyjąć, że Socyn, zafascynowany własnym systemem, nie 
dostrzegł wagi problemu, tak jak nie dostrzegł rażących niekonsekwencji, 
w jakie się uwikłał już przy pierwszej próbie jego rozpatrzenia.

Tak czy inaczej, jądro sprawy widział Socyn zupełnie gdzie indziej, 
mianowicie w przyczynach wewnętrznych, uzależnionych absolutnie od 
wolnej woli człowieka. Człowiek — w  myśl tej koncepcji — był w pełni 
odpowiedzialny za dokonanie wyboru (bo akceptacja lub nieakceptacja 
jest wyborem przecież) i dlatego też kategorie winy i kary  są w tym  
wypadku jak najbardziej na miejscu.

To stanowisko na pierwszy rzu t oka mogłoby się wydać niezrozumiałe 
w  świetle faktu, że Socyn przeciwstawiał się bardzo stanowczo mniema
niu, jakoby prawdziwość religii chrześcijańskiej była czymś oczywistym. 
Na potwierdzenie wiarygodności Nowego Testam entu można przytoczyć 
niezwykle mocne i przekonujące argumenty, tem u wszak poświęcone 
jest cztery piąte wywodów De Auctoritate, ale dowody te, mimo wszyst
ko, nie są bezsporne. Religia nie jest matem atyką. „Ci, co chcąc dać wiarę 
pismu Starego i Nowego Testam entu — pisał w V rozdz. De Auctori
tate — żądają takich argumentów i dowodów, którym  nik t nie mógłby 
się przeciwstawić ani ich obalić i które w każdym budziłyby pewną i nie
zachwianą wiarę, ci — powtarzam — zdradzają, że nie dość bacznie rozv 
ważyli naturę religii. A natura jej jest tego rodzaju, że wymaga zasługi
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w iary i jest niby jakimś kam ieniem  probierczym ludzkiej uczciwości, 
a szczególnie natu ra  tej religii, jaką zawiera Nowy Testam ent” 80.

Aby ten cytat, dla scharakteryzowania myśli religijnej Socyna nader 
ważny, stal się całkowicie zrozumiały, musi być rozpatrzony na tle  po
glądów etycznych m yśliciela ze Sieny. Wyłożone cne zostały najpełniej 
w  dw u pismach wzajemnie się uzupełniających: w krótkiej rozprawce 
Brevis discursus de causa, ob quam creditur aut non creditur Evange- 
lioe l, napisanej według wszelkiego prawdopodobieństwa około 1578 r .02, 
oraz w 'liście do Filipa Buccelli, datowanym z grudnia 1583 r .03 Rozpocz
niemy od omawiania poglądów wyrażonych w liście do Buccelli84.

Każdy człowiek — stw ierdza Socyn — dąży do jakiegoś dobra, gdyż 
sądzi, że dobro to przyniesie mu szczęście. Szczęście jest zatem tym  mo
tywem, k tóry  kieruje działalnością człowieka, jest motorem jego postę
powania. Doświadczenie potw ierdza ten fakt na każdym kroku.

Czy jednak jest rzeczą absolutnie pewną, że szczęście jest zawsze
i wszędzie m otywem głównym, k tóry  podporządkowuje sobie bezwzględ
nie wszystkie inne? Weźmy np. taki wypadek, dobrze znany z dziejów 
rzymskich (wspomina o nim. Cicero w De officiis): M arek Atyliusz Re- 
gulus w  czasie, gdy po raz drugi był konsulem, wpadłszy w zasadzkę 
dostał się do niewoli Kartagińczyków. Nieprzyjaciele wysłali go w po

80 BFP, I, 279b—280a; por. Z. Ogonowski, Wiara i rozum  w poglądach religij
nych socynian i Locke’a, w: Studia nad arianizm em , pod red. L. Chmaja, W-wa 
1959, s. 435.

61 BFP, II, 455—7. R ozpraw ka ta, napisana po włosku, a przełożona n a  łacinę 
przez W alentego Szmalca, by ła  w ielokrotnie drukow ana: czterokrotnie jako samo
dzielna pozycja w ydawnicza, m ianowicie w Rakowie w  1612 i 1614 r. (dwukrotnie) 
oraz w  r. 1654 (prawdopodobnie w  Am sterdam ie); ponadto w 1618 r. w  zbiorze 
trak ta tów  Socyna pt. F.S. breves ąuidam  de diversis m ateriis ad Christianem  reli- 
gionem pertinentibus tractatus, Racoviae.. P rzedruk  w BFP (1668) był więc szóstym 
z kolei. P rzekład  holenderski m iał być opublikowany w 1649 r. Por. F. S. Bock, 
Historia A ntitrinitariorum , t. II, Regiom onti et Lipsiae 1784, s. 786 i 788—9.

62 W ynika to  z listu  Socyna do M ateusza Radeckego (Listy, I, s. 257). T raktat, 
k tóry na  s. 95 swej książki streszcza w  p a ru  zdaniach Ludw ik Chmaj, nie jest, jak  
m ylnie tam  podano, tym  trak ta tem , k tó ry  m iał zostać napisany w 1578 r. (Brevis 
discursus de causa...) i do którego to tylko może odnosić się owa wzm ianka So
cyna w liście do Radeckiego, ale rozpraw ką: Discursus brevis de ratione salutis 
nostrae... Na to  nieporozum ienie w skazałem  w uwagach od redakcji, w  przy.p. 87
i 88 do rozdz. II wzmiankowanej książki Chmaja (s. 462). Ta ostatnia rozpraw ka 
nie jes t oryginalnym  dziełem  Socyna (choć z pewnością oddaje w iernie jego myśli). 
Została opracow ana praw dopodobnie w krótce po jego śm ierci przez jego uczniów. 
Zajm iem y się n ią  w  dalszych partiach  te j pracy.

63 Listy, I, s. 217—229 (BFP, I, 368—372). L. Chmaj omawia ten  list w  swej 
m onografii na s. 227—230.

64 Z listu  do F. Buccelli w ynikałoby, że Socyn już w  ostatnich latach swego 
pobytu n a  dworze toskańskim , około r. 1572, zastanaw iał się nad tym i sprawam i.
Por. tu  następującą jego uwagę: Ja  sam  o d  b l i s k o  l a t  j e d e n a s t u ,  
o d k ą d  z a c z ą ł e m  p o w a ż n i e  z a s t a n a w i a ć  s i ę  n a d  t ą  s p r a w ą ,  
z biegiem czasu nabierałem  do niego (scil. do poglądu wyłożonego w liście) coraz 
większego przekonania” (podkr. — Z.O.) Listy, cyt. wyd., I, .s. 229. W przyp. 20 
do tego listu  (s. 337 cyt. w ydania Listów ) podano mylnie w yjaśnienie: „tj. od 
r. 1578”. Oczywiste nieporozum ienie albo błąd drukarski: list do Buccelli pisany 
był w  grudniu 1583 r.
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selstwie do Rzymu kazawszy m u uprzednio złożyć przysięgę, że jeśli 
legację załatwi nie po ich myśli, powróci z powrotem do Kartaginy. Re- 
gulus przybywszy do Rzymu, kiedy go zapytano w senacie o zdanie, ra
dził odrzucić propozycje Kartagińczyków, gdyż uważał, że są szkodliwe 
dla Rzeczypospolitej. Skoro zaś senat, idąc za jego głosem, załatwił po
selstwo odmownie, Regulus, chociaż m iał w  Rzymie żonę i dzieci i cho
ciaż wiedział, że po powrocie do K artaginy oczekują go wyszukane tor
tury, opuścił dobrowolnie ojczyznę i powrócił do nieprzyjaciół. Był bo
wiem przekonany, że jego niezłomnym obowiązkiem jest dotrzymać przy
sięgi, nawet wymuszonej przez wrogów, naw et grożącej tak zgubnymi 
dlań następstwami. Nie ulega wątpliwości, że Regulus to rtu r tych, które 
go oczekiwały, nie pragnął; przeciwnie — największym jego pragnieniem 
było pozostać w Rzymie i żyć szczęśliwie u boku rodziny. Jednakże myśl, 
że należy bezwzględnie czynić to, co jest prawe (rectum ), zdołała w nim 
pokonać pragnienie własnego dobra. Musiał zatem Regulus mieć tu  na 
myśli jakieś ogromne dobro, które cenił ponad własne szczęście. Są więc 
ludzie, którzy potrafią poświęcić swe szczęście dla jakiegoś innego dobra; 
widocznie uważają je za wyższe63.

Zazwyczaj dzieli się dobra na trzy  rodzaje: na dobra przynoszące po
żytek (utilia), na przynoszące przyjemność (delectabilia) oraz na dobra 
przynoszące dobre imię (honesta). Klasyfikacja ta  jest nie do przyjęcia, 
bowiem albo pomija zupełnie owo dobro, które zowiemy p r a w o ś c i ą  
(rectum), albo jeśli naw et nie pomija, to umieszcza je w  klasie dóbr 
przynoszących dobre imię. W tym  jednak wypadku miesza z sobą dobra 
całkowicie od siebie różne.

Klasyfikacja prawidłowa musi być inna. Dobra należy mianowicie 
dzielić na absolutne i względne. Dobro absolutne jest dobrem samym 
przez się, bez względu na to, czy przynosi komuś co dobrego czy nie. 
Z kolei dobro względne można podzielić na trzy  znane już rodzaje: przy
noszące pożytek (utilia), przynoszące przyjemność (delectabilia) i przy
noszące dobre imię (honesta).

Ten ostatni rodzaj dóbr względnych obejm uje swym zakresem zarów
no to, co ludzie nazywają czcią (decus), jak i to, co uważane jest za za
szczyty (honos). Tak cześć, jak i zaszczyty wiążą się ściśle z opinią ludz
ką, tak że — jak słusznie zauważył Arystoteles — „mieszczą się one 
raczej w tym, kto zaszczyca, niż w tym, kto doznaje zaszczytu” 66.

85 Listy, I, s. 222.
66 Tamże, s. 217—8. W przekładzie polskim (I. Lichońskiej) inna term inologia: 

„honesta” (co oddaję przez „dobra przynoszące dobre im ię”) oznaczono term inem  
„dobra m oralne”. Uważałem, że bezpieczniej tu  użyć innego term inu, gdyż w |y m 
kontekście term in „honesta” m a u Socyna dość w ąski zakres i specyficzne znacze
nie. Por. tu: „Honestorum  nomine ea tan tum  in telligantur, quae ad decus et 
honorem  p ertin en t” (BFP, X, 369a). Również L. Chmaj, który  przygotowywał polski
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Wszyscy ludzie obdarzeni zdrowym rozsądkiem (sani m ente)67 uwa
żają prawość (rectum ) za dobro najwyższe i absolutne, do którego należy 
bezwzględnie dążyć. Ale jasne jest dla każdego, że nie wszyscy doń dążą, 
że dąży się właśnie do tych dóbr, które są względne. Można nawet powie
dzieć, że do tego, co prawe, dąży się z reguły tylko wtedy, jeśli w umyśle 
pojawi się przekonanie, iż postępowanie zgodne z prawością przynosi 
także jakąś korzyść, przyjemność lub dobre imię. Dlaczego? Ten stan 
rzeczy wynika ze specyficznego, działania mechanizmu duszy ludzkiej, 
jak  to zobaczymy w rozdziale 4.

W oparciu o tę  klasyfikację dóbr przystąpił Socyn do rozpatrzenia 
problemu, k tóry  mu przedstawił Buccella: czy grzeszy ten, kto  wybiera 
zło sądząc, że wybiera dobro? — Buccella twierdził, że nikt, właściwie 
mówiąc, nie grzeszy, bo każdy przecież pragnie dobra. Tylko jeden — 
prawdziwego, a drugi — pozornego. Przyczyną złego wyboru jest więc, 
po prostu, niewiedza. A niewiedza nie jest przecież winą, zatem i zły 
wybór nie może być grzechem 68.

Wedle Socyna rozumowanie Buccelli świadczy o zupełnym pomiesza
niu pojęć, wynikłym  m. in. z niewłaściwej klasyfikacji dóbr. Czy grzeszy 
ten, kto wybiera zło sądząc, że wybiera dobro? Odpowiedź brzmi: zależy 
to od okoliczności. Jeśli błąd w wyborze dotyczy dobra względnego, czło
wiek z pewnością nie grzeszy i nie można go potępiać, bo istotnie mógł 
się tu  pomylić.

Inaczej natom iast trzeba odpowiedzieć, gdy błąd w  wyborze dotyczy 
dobra bezwzględnego. Tu sprawa się komplikuje. Bo wprawdzie są lu
dzie, którzy czynią źle nie wiedząc o tym, ale jak poucza nas doświad
czenie, są też i tacy, którzy świetnie o tym  wiedzą. Rozbójnik, który cza
tu je  na  gościńcu, aby ograbić przejeżdżających kupców, wie aż nadto 
dobrze, że postępowanie jego jest niezgodne z prawością, jednakże wzgląd 
ten bynajm niej nie krępuje m u rąk i nie odwodzi od występku. Fałszy
we do gruntu jest zatem zdanie Platona, na które powoływał się Buc
cella, że przyczyną złego postępowania jest niewiedza, co złe, a co dobre 
(ciągle w sensie dobra bezwzględnego); fałszywe, gdyż doświadczenie 
poucza, że ludzie postępują często świadomie w sposób niezgodny z pra
wością w celu uzyskania czegoś, co wedle ich m niem ania przyniesie im 
jakąś korzyść.

przekład Listów  do druku, odstąpił od tej term inologii i w  swej monografii term in 
„honesta” oddaje innym  niż w  Listach, mianowicie term inem  „dobra zaszczytne” 
(por. s. 228 cyt. monografii).

67 W polskim przekładzie Listów  (I, s. 219) wyrażenie Socyna: „omnes sani 
m ente” (BFP, I, 369a) oddano przez „wszyscy ludzie rozsądni”. Oczywiście, chodzi 
tu  nie o ludzi „rozsądnych”, lecz o wszystkich obdarzonych zdrowym rozsądkiem, 
co u Socyna znaczy tyle co: „wszyscy, którzy nie są upośledzeni na umyśle”.

88 Listy, I, s. 219.
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Można jednak przypuścić, że Platon wypowiadając zdanie: wszelki 
wybór zła pochodzi z niewiedzy, przez słowo „niewiedza” rozumiał: „nie
wiedzę, że zlo przynosi szkodę”. Otóż ten pogląd jest jak najbardziej 
słuszny. Ludzie istotnie nie wiedzą, że zło (w znaczeniu: postępowanie 
sprzeczne z prawością) przynosi szkodę. I w tym  sensie, ale tylko w tym, 
prawdziwe jest zdanie: wszelki wybór zła pochodzi z niewiedzy. Ten bo
wiem, kto by wiedział, że postępowanie niegodziwe przyniesie m u ogrom
ną szkodę (mianowicie u tratę  życia wiecznego69), z pewnością by się od 
takiego powstrzymał.

Jednakże ten rodzaj niewiedzy moralnie człowieka nie usprawiedli
wia. I s t n i e j e  b o w i e m  w  c z ł o w i e k u  w e w n ę t r z n e  p o 
c z u c i e  p r a w o ś c i 70 d y k t u j ą c e  m u  w s p o s ó b  d o s t a 
t e c z n i e  w y r a ź n y ,  ż e  d o  t e g o ,  c o  p r a w e ,  n a l e ż y  d ą 
ż y ć  b e z w z g l ę d n i e ,  c h o ć b y  d ą ż n o ś ć  t a  m i a ł a  n a w e t  
k o l i d o w a ć  z w ł a s n y m  d o b r e m  c z ł o w i e k a  (nota bene, 
jak to niebawem zobaczymy, konflikt między prawością a dobrem czło
wieka, według Socyna może być tylko pozorny).

Jeśli jednak w człowieku istnieje wewnętrzne poczucie prawości, 
które umożliwia .mu rozeznanie dobra i zła, to wobec tego jak należy 
rozumieć wypowiedź Socyna, przytoczoną uprzednio, która jest w  wy
raźnej sprzeczności (jak się to  na pierwszy rzu t oka wydaje) z tym  po
glądem? W przytoczeniu dosłownym brzmi ona następująco: „Bo jak jest 
rzeczą niezaprzeczalną, że p o d o b n i e  j a k  w i e l u  l u d z i  d l a 
t e g o  d o p u s z c z a  s i ę  c i ę ż k i c h  w y k r o c z e ń ,  i ż  n i e  wi e ,  
c o  z ł e ,  a co d o b r e  (quid pravu7n, quid rectum)..., tak większość 
ludzi czyni lub wybiera wiele rzeczy dobrze wiedząc o tym, że są one złe
i że dlatego nie należy ich czynić” 71 (podkr. Z.O.).

Pierwszy człon cytatu zdaje się wyraźnie świadczyć, iż Socyn do
puszcza jednak możliwość, iż ludzie, którzy popełniają ciężkie wykro
czenia, mogą to czynić wskutek niewiedzy, oo dobre, a co złe. A zatem

09 p rZez „szkodę” Socyn m a tu  na myśli „u tratę  życia wiecznego”, ale tego tu  
nie wypowiada. Wywody Socyna na tem at filozofii m oralnej są utrzym ane w tym 
liście (wyjąwszy końcowe jego ustępy) w tonie zupełnie laickim. Pod tym  względem 
jest to wśród pism Socyna pismo dość wyjątkowe.

70 Listy, I, s. 228. Por. tu  następujący ustęp z Praelectiones theologicae: „In 
omnibus enim hominibus na tu ra lite r est aliąuod justi a tąue in justi discrimen, aut 
certe in omnibus hoc sitom  est, u t dogsnoscauit et faiteamtur,, iustum  in justo  antepocni 
debere, honestum  turpi. Hoc autem  nihil aliud est, quam  Dei verbum  ąuoddam 
in terius, cui qui obedit, ipsi Deo obedit, etiam si alioąuin  ipsum  Deum ne esse 
ąuidem  au t sciat aut cogitet.” BFP, I, 539. Por. Z. Ogonowski, Z zagadnień tole
rancji w  Polsce X V II  w., W -wa 1958, s. 260 oraz mój w stęp do: A. Wiszowaty, 
O religii zgodnej z  rozum em , B iblioteka K lasyków Filozofii, W -wa, 1960, s. XVI.

71 Listy, I, s. 224. Do polskiego przekładu listu w krad ł się tu  błąd. Czytamy 
tam  m ianowicie: „tak większość ludzi czyni lub w ybiera wiele rzeczy n i e  w i e 
d z ą c  jednak, że są złe...”, gdy w  brzm ieniu oryginalnym ustęp ten  brzm i: ,^sic 
complures m ulta facere sive eligere, n o n  i g n o r a n t e s  interim , ea prava 
esse...”, BFP, I, 371a. (podkr. w  tekście poi. i łac. nasze, Z.O.).

7 Archiwum  historii filozofii, fc. 9
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postępki te byłyby niezawinione? Otóż nie: Wina ludzka jest tu  nieza
przeczalna. Ludzie zawsze wiedzą, co dobre (w sensie dobra absolutnego), 
a co złe. W ewnętrzne poczucie prawości, ów „morał sense”, instruuje ich
o tym  dostatecznie wyraźnie. A jeśli zdarzy się, że człowiek z a t r a c i ł  
owo kryterium  dobra i zła, jeśli ta  wiedza jest zaciemniona, to stało się 
tak wskutek nawyku do zła. Na początku, zanim człowiek popadł w ów 
nawyk, wiedza ta była wystarczająco jasna i wyraźna. W obu zatem w y
padkach, zarówno kiedy człowiek posiada pełną świadomość, że postę
puje źle, jak i wówczas, kiedy owa świadomość już istnieć przestała, 
wina za popełniony występek leży po stronie człowieka72. A zatem rację 
ma Arystoteles, kiedy cytując w swej Etyce pewien wiersz: „Nikt zgod
nie z wolą zły, ni szczęśliw w brew ” — twierdzi dobitnie, że pierwsze 
zdanie jest z gruntu  fałszywe73.

P rzy sposobności dyskusji z Buccellą poczynił Socyn kilka interesu
jących spostrzeżeń psychologicznych. Na podstawie jego uwag można by 
sądzić, że za daleko bardziej niebezpieczne uważał występki, których 
źródłem jest miłość własna czy skąpstwo, aniżeli niepowściągliwość 
w rozkoszach zmysłowych. Ludziom chciwym zaszczytów albo goniącym 
nadm iernie za bogactwem o wiele trudniej — jego zdaniem — dostrzec 
swe wady, aniżeli ludziom, którzy oddają się nieum iarkowanym  rozko
szom cielesnym. Te pierwsze bowiem wady ukryw ają się w  przeróżny 
sposób (prawdopodobnie miał tu  Socyn na myśli sublimację), a ponieważ 
przebyw ają w duszy ludzkiej nieustannie, utrudniają nad w yraz czło
wiekowi poznanie rzeczywistych motywów swego postępowania. Nato
miast rozkosze zmysłowe przynoszą z sobą po chwilach wielkich nam ięt
ności odprężenie, i wówczas, kiedy to żądze się uciszają lub naw et zupeł
nie wygasają, ludzie na ogół zdają sobie sprawę, że postępują niewłaści
wie, i zdolni są do żalu za swe ekscesy i do gorących pochwał w strze
mięźliwości74. A rozpoznanie swej choroby i poczucie winy jest w arun
kiem wstępnym  wkroczenia na drogę moralnej rekonwalescencji.

*

Na kanwie tych etycznych poglądów stara się Socyn rozwiązać węzło
wą kwestię całej problem atyki apologetycznej, a mianowicie: dlaczego 
jedni ludzie dają w iarę prawdom  Ewangelii, a inni ją odrzucają. Roz--

72 Listy, I, s. 223.
73 L. Chmaj zrozum iał niew łaściw ie ten  ustęp listu  do Buccelli. Pisze m iano

wicie w swej m onografii re fe ru jąc  wywody Socyna (s. 229): „Nie m a też rac ji 
A rystoteles, że n ik t nie jes t zły z w łasnej woli. Rzecz się ma wręcz przeciwnie...”. 
Otóż Socyn w tym  miejscu zgadza się najzupełniej z A rystotelesem  i zarzuca 
Buccelli, że to on, Buccella fałszyw ie ów ustęp A rystotelesa in terp re tu je . Zob. 
Listy , I, s. 225 (BFP, I, s. 371a.).

74 L isty, I, s. 226.
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wiązanie to zawarte w III rozdz. trak ta tu  De Auctoritate ' '5, można 
w krótkości przedstawić następująco-: Ludzie, którzy nie są wrogami Je 
zusa genere lub educatione (a więc: kiedy nie działa owo uwarunkowanie 
zewnętrzne, o którym  pisaliśmy na wstępie tego rozdziału), jeśli nie dają 
w iary historii opowiedzianej w Ewangelii, to bynajm niej nie ze względu 
na argum enty racjonalne, ale z powodu małej troski o prawość i cnotę76. 
Albowiem szczere przyjęcie tej religii pociąga za sobą bardzo poważne 
konsekwencje zmuszające człowieka do całkowitego przeobrażenia życia. 
Ktokolwiek uwierzyłby naprawdę, że historia Jezusa zrelacjonowana 
w Ewangelii jest prawdziwa, że zatem prawdziwa jest religia C hrystu
sowa, ten mając na widoku ową niezrównaną nagrodę nieśmiertelności, 
najbardziej ze wszystkich pożądaną, będzie musiał się starać ze wszyst
kich sił spełniać zalecenia Ewangelii. To zaś wymaga ogromnego wysiłku 
moralnego. Ktokolwiek więc sercem i wolą odległy jest od nienagan- 
ności obyczajów, które religia ta postuluje, ten niezdolny jest uwierzyć, 
że nieśmiertelność, jaką ona przyrzeka, jest prawdą niewątpliwą. Ludzie 
tego pokroju nie będą chcieli uznać najmocniejszych naw et argumentów, 
które przem awiają za prawdziwością chrystianizmu, i jeśli kiedykolwiek 
pojawi się przed nimi owo boże światło, będą się starać jak najusilniej, 
by go nie dostrzec, i w ynajdą tysiące racji dla przekonania zarówno sie
bie, jak i innych, że jest ono fałszem, że prowadzi do nikąd. Gdyby 
religia Jezusa nie przynosiła z sobą owych surowych nakazów w strze
mięźliwości, pokory, pogardy dla dóbr tego świata, wyrzeczenia się sa
mego siebie, etc. etc. — nie byłoby zaiste nikogo, kto by jej przeczył i kto 
by nie starał się przekonać siebie — właśnie ze względu na ową wspa
niałą nagrodę nieśmiertelności — że religia ta jest czymś najpraw dziw 
szym w świecie.

Twierdzenia te odnosiły się (jak to wynika niedwuznacznie z innych 
pism Socyna) nie tylko do niechrześcijan wzbraniających się uznać 
chrystianizm za religię prawdziwą, lecz w niemniejszym stopniu do- sa
mych chrześcijan. Ci spośród chrześcijan (a więc dodajmy od siebie: 
ogromna ich większość), którzy wyznają usty religię Jezusa, lecz życiem 
swym kierują w sposób sprzeczny z Jego przykazaniami, ci w istocie 
wcale nie wierzą, że jest on Chrystusem. Wiara ich jest mamieniem siebie,
i innych. Przypuścić bowiem, że tacy ludzie wierzą naprawdę w Chry
stusa, znaczyłoby to przypuścić, że ludzie ci, wierząc w istnienie nie
śmiertelności, o nią albo nie dbają, albo zgoła nią gardzą. To zaś jest 
absolutnie niemożliwe. Nie było, nie ma i nie będzie takiego człowieka 
(Socyn akcentuje to niezwykle dobitnie), który by kiedykolwiek — wie
rząc szczerze i mocno, że perspektywa życia wiecznego jest czymś real

. i
75 W listach do Dudycza (Listy, I, s. 164); Brevis discursus de causa.
76 Por. tu  De Auctoritate Scripturae Sacrae, BFP, I, 276a.
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nym  i niezbicie pewnym -— wyrzekł się jej świadomie i dobrowolnie. Ci 
zatem, którzy przyznają się do chrystianizmu w słowach i gestach, nie 
dostosowując swego postępowania do nakazów Ewangelii, dają wyraźne 
świadectwo, iż w rzeczy samej w  nagrodę nieśmiertelności, k tórą obiecał 
C hrystus swym posłusznym wyznawcom, nie wierzą albo co najmniej 
mocno o niej powątpiewają. A to jest koniec końców równoznaczne z nie
wiarą, że Jezus jest Chrystusem 77.

4. PRÓBA TEODYCEI

Aby zamknąć łańcuch rozumowań Socyna, brak nam jeszcze jednego1 
ogniwa, które ma być zarazem klam rą spinającą poglądy Sieneńczyka 
w  jednolity system. Pokażemy tu, jak etyka Socyna łączy się nierozdziel- 
nie z jego soteriologią i jak obie razem przybierają formę teodycei; jak 
wreszcie owa teodycea znakomicie podpiera apologetyczne rozważanie 
Socyna na tem at kryteriów  prawdziwości chrystianizmu.

Ze względu na syntetyzujący charakter tego rozdziału, będącego 
w pewnym sensie również i rekapitulacją całości naszych wywodów, 
zmuszeni będziemy powtórzyć niektóre wątki omawiane poprzednio, gdyż 
w  tym  kontekście są one niezbędne.

Rozważania nasze opieramy tu  głównie na dwóch krótkich rozpraw
kach, zupełnie dotąd zapoznanych, a które łącznie zawierają, naszym zda
niem, kwintesencję myśli religijnej Socyna, wyrażoną w sposób zwięzły
i precyzyjnie (zalety raczej rzadko spotykane w pisarskiej jego działal
ności). Są to: wspomniany już wyżej Brevis discursus de causa, ob quarn 
creditur... Evangelio oraz Discursus brevis de ratione salutis nostrae...73

W ogólnych zarysach rozumowanie Socyna przebiega tu następująco:

77 List do Eliasza Arciszewskiego (napisany prawdopodobnie w Krakowie 
1595 r,), Listy, II, s. 164. (BFP, I, 439a, punkt 2). Por. L, Chmaj, jw. s. 341—2. Przy 
te j sposobności w arto zwrócić uwagę na pewien błąd w polskim  przekładzie u trud 
n iający  zrozum ienie sensu listu. Na s. 164 czytamy: „Mówiąc — pow tarzam  — iż 
xvydaje Ci się mało prawdopodobne, nic pewnego nie podajesz przeciwko memu 
zdaniu, ponieważ rzeczywiście są tacy, którzy posiadając tę  w iarę gardzą żywotem 
wiecznym .” W oryginale ustęp ten brzm i: „Quod ais inąuam  hoc m inus verum  
videri, quia reipsa inveniantur, qui hanc fidem habente.s, aspernentur vitam  aeter- 
nam , nihil solidi contra meum dictum  affers”. (BFP, I, 439a). Zatem ustęp ten 
w inien  po polsku brzm ieć mniej więcej tak: „Mówiąc — pow tarzam  — iż wydaje 
C i się to mało prawdopodobne, ponieważ rzeczywiście są tacy, którzy m ając tę 
w iarę  gardzą żywotem wiecznym, nie podajesz nic mocnego przeciwko memu 
zdaniu .” Niestety, w  polskiej edycji listów  błędy tego typu, a naw et i poważniejsze, 
■zdarzają się nie tak  rzadko.

78 W żadnej ze znanych m i prac na tem at socynianizm u nie natrafiłem  na ślad 
zain teresow ania się Brevis discurcus de causa..., w yjąw szy niew ielki artykuł 
J .  B. F latta, opublikowany jeszcze w 1792 r. pt. B em erkungen iiber Sociris Philo- 
sophie und Theologie nach ihrem  Verhdltniss zur practischen V ernunft betrachtet, 
~w książeczce: Beitrage zur christlichen Dogmatik und Morał, Ttibingen. Discursus 
brevis de ratione salutis nostrae... omówiony został, ale tylko w  kilku zdaniach, 
przez L. Chmaja w jego monografii na s. 95 (por. przyp, 62).
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Bóg jest dobrocią, ale i czystością, i sprawiedliwością zarazem. Mer 
może zatem nikogo dopuścić do swej chwały, kto nie wyrzekł się szczerze 
nieczystości i nieprawości. Postanowiwszy stworzyć człowieka i obdarzyć 
go uczestnictwem w życiu wiecznymi, musiał stworzyć go takim, aby 
w całej pełni okazało się, że na ten dar wspaniały zasługuje. Słowo „m u
siał” nie jest tu  stosowne. Socyn używał term inu „zechciał” (voluit). 
Bo Bóg mógł oczywiście stworzyć człowieka takim, by nigdy nie grze
szył, ale mądrość Jego, właśnie z wyżej wymienionych powodów, wym a
gała, aby było inaczej. Stworzył zatem Bóg człowieka, w którym  istnieją 
pewne dość silne wrodzone skłonności do życia i obyczajów bynajm niej 
nie zgodnych ze świętością i praw ością79, człowieka, wT którym  obok ro
zumu, istnieje również i popęd (appetitus), a nadto — wolna i nieskrę
powana wola do czynienia dobra lub zła80. Tak więc w człowieku toczy 
się ustawiczna walka wewnętrzna. Popęd nakłania go do działania w kie
runku, który uważa za korzystny dla człowieka, rozum natomiast -— do 
tego, co jest słuszne i sprawiedliwe. Walka ta  jest tym  trudniejsza, że 
nader często, a naw et niemal z reguły, istnieje ostra sprzeczność między 
dwoma rodzajami dóbr, do których nakłaniają z jednej strony rozum, 
z drugiej — popęd. Od woli człowieka zależy, co wybierze: czy pójdzie za 
tym, co uważa za swe osobiste dobro i poświęci prawość, czy też powo
dując się wyłącznie względom na prawość, odrzuci własne dobro.

W rzeczywistości jednak rzecz się ma zgoła inaczej, niż ludzie myślą: 
c z y n i e n i e  t e g o ,  co p r a w e ,  z a w s z e  p r z y n o s i  c z ł o 
w i e k o w i  k o r z y ś ć ,  ale o t ym l u d z i e  w s p o s ó b  n a t u 
r a l n y  (naturaliter) n i e  w i e d z ą .  Na drodze naturalnej doszli ludzie 
z c z a s e m  do tego tylko, iż uznali, że ze wszech m iar należy czynić 
to, co prawe, choćby postępowanie takie miało być źródłem dotkliwych 
przykrości81.

Bóg obdarzywszy człowieka wolną wolą, która może go skłaniać do 
wyboru zarówno dobra jak i zła, wiedział, iż konsekwencją tego daru  
swobodnej decyzji może być to, iż wielu ludzi będzie chciało żyć bez
bożnie i niegodziwie, w następstwie czego ci, którzy zapragną normować 
swe życie zgodnie z poczuciem prawości, będą gnębieni i krzywdzeni 
przez tamtych. Istnieje bowiem naturalna wrogość między występkiem

79 Discursus brevis, BFP, X, 778a.
80 W liście do F. Buccelli w yjaśnia Socyn mechanizm działania duszy ludzkiej 

z grubsza następująco: Istnieją dwie władze duszy: rozum wyższy (mens — seu ratio 
superior) albo po prostu rozum, oraz rozum  niższy (appetitus, seu ratio inferior), 
tj. popęd. Rozum zwraca się zawsze ku dobru bezwzględnemu, tj. ku tem u, co jest 
praw e, popęd natom iast, który ludzie m ają  pospołu ze zw ierzętami, k ieru je nas 
ku tem u, co dla nas osobiście jest (albo co nam  się wydaje) dobrem. Listy, * I ,  
s. 218. Por. tu  także Brevis discursus de causa, BFP, II, 456a.

81 Brevis discursus de causa, BFP, II, 455b—456a.
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i cnotą. Otóż Bóg nie tylko nie chciał zmieniać tego naturalnego stanu 
rzeczy, lecz jeszcze umocnił go swym dekretem . Jak zobaczymy nieba- 
Avem, ów dekret miał swoje głębokie uzasadnienie. Kto pragnie iść za 
głosem rozumu i postępować zgodnie z prawością, ten  narażony jest naj
częściej na przykrości i upokorzenia, zniewagi i klęski. Ale przykrości 
te, czy naw et nieszczęścia są znakomitym  sprawdzianem kwalifikacji 
moralnych. Ludzie, k tórzy w ytrw ają na tej ciernistej drodze, w ykazują 
dowodnie zarówno Bogu, jak sobie samym, jak wreszcie całej ludzkości, 
iż są naprawdę sprawiedliwymi i że gotowi są dla prawości do najw ięk
szych o fia r82.

W swej trosce, by ludzie postępowali zgodnie z rozumem, nie ogra
niczył się Bóg do tego tylko, że wszczepił im od samego początku owo 
poczucie prawości, ale ponadto pouczał za pomocą bezpośrednich obja
wień, co jest naprawdę dobre i sprawiedliwe. W ramach tego program u 
edukacji ludzkości zesłał Bóg przez Mojżesza prawo moralne. K iedy zaś 
dojrzał czas, gdy ludzie byli już dostatecznie do tego przygotowani, obja
wił im wreszcie przez Jezusa swą wolę, tę  mianowicie, iż ktokolwiek 
żyć będzie wedle jego przykazań, otrzym a łaskę odpuszczenia grzechów 
popełnionych czy to w skutek nieroztropności, czy ułomności (jeśli tylko 
nie popadł w nałóg grzeszenia), a następnie — obdarowany będzie ży
ciem wiecznym 83.

Niełatwo jednak daje się w iarę rzeczom, k tóre wym agają od człowie
ka ogromnego wysiłku, a ponadto ów rodzaj moralności, k tóry  Bóg za
lecił przez Jezusa, był przedtem  nieznany. Postanowił przeto Stwórca, że 
d la  potwierdzenia prawdziwości tej nauki Jezus na swej osobie da przy
k ład  doskonałości m oralnej i doskonałego względem Boga posłuszeństwa. 
A le ponieważ może się zdarzyć że ktoś chlubi się większą cnotą, niż ją 
posiada rzeczywiście (cnotę można wszak udawać), ażeby usunąć powód 
do tego rodzaju wątpliwości zechciał Bóg, by  Jezus cudami potwierdził 
swe posłannictwo. Czynił przeto Jezus cuda nigdy przedtem  niesłyszane.

Wszelako i ten dowód uznał Stwórca za niewystarczający. Cuda bo
wiem  mogą być dokonywane i przez fałszywych proroków, którym  Bóg 
dozwala niekiedy je czynić dla wystaw ienia ludzi na próbę. Jeśli brak 
cudów jest znakiem bardzo pewnym, że ktoś podający się za wysłańca 
bożego, w istocie nim  nie jest, to sam fak t czynienia cudów nie może 
jeszcze stanowić kryterium  rozstrzygającego w tej sprawie.

Dla przypieczętowania zatem prawdziwości swej nauki Jezus — speł~. 
niając wolę Boga — zgodził się umrzeć haniebną i męczeńską śmiercią. 
Jest to dowód dostateczny i niezbity w e w n ę t r z n e j  s z c z e r o ś c i

82 D iscursus brevis, BFP, I, 778a.
83 B revis discursus de causa, BFP, II, 456a; Discursus brevis, BFP, I, 778b.
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Jezusa. Nikt bowiem, nie tylko z fałszywych proroków, lecz i z tych, co 
głoszą prawdę, jeśli choć trochę o niej powątpiewa, nie podda się dobro
wolnie, w obronie słuszności swych twierdzeń, takim  męczarniom i nie 
ofiaruje życia.

Śmierć jednak Jezusa stanowiła dowód absolutny prawdziwości tego 
tylko, iż on sam był istotnie przekonany o swym posłannictwie. Aby udo
wodnić, iż prawdy, które głosił, nie były jego urojeniami, ale prawdam i 
rzeczywiście pochodzącymi od Boga, trzeba było dowodu obiektywnego. 
Tym mogło być tylko zmartwychwstanie. Przez fakt wskrzeszenia Jezu
sa, a następnie wzięcia go do Nieba udowodnił Bóg ludziom w sposób 
zupełnie już wystarczający, iż Chrystus był zesłany przez Niego i że dro
ga, k tórą ów niebieski wysłaniec wskazywał, prowadżi istotnie do sie
dziby nieśm iertelności84.

I teraz dochodzimy do momentu najistotniejszego w  apologetycznej 
myśli Socyna, momentu, który wyjaśnia, dlaczego mimo wszystko do
wody prawdziwości chrystianizmu, choć tak  bardzo przekonywające, 
n i e  s ą  i n i e  p o w i n n y  b y ć  o c z y w i s t e .  Na m otyw ów 
wskazywaliśmy już uprzednio, ale dopiero tu taj może on znaleźć swe 
pełne wyjaśnienie.

Nagroda, k tórą Bóg przyobiecał ludziom przez usta Jezusa, jest tak 
wspaniała i tak bardzo pożądana (desideratissima), że gdyby nie istniała 
żadna w ogóle wątpliwość o jej realności, gdyby ludzie byli jej absolut
nie pewni, nie znalazłby się ani jeden człowiek, choćby nie wiem jak nie
godziwy, k tóry  by nie poświęcił dla niej wszystkiego. Wówczas jednak 
jakaż byłaby różnica między cnotliwymi i niegodziwymi? Dlatego właś
nie (jest to jeszcze jedno świadectwo wspaniałej mądrości bożej) Bóg 
postanowił, że wskrzeszonego z m artwych Jezusa nie u jrzy  cały lud i na 
świadków owego niezwykłego faktu w ybrał tylko m ałą garstkę aposto
łów i uczniów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że ujrzenie Jezusa w  peł
nej chwale przez wszystkich doprowadziłoby do tego, że wszyscy, nie 
wyłączając naw et jego prześladowców (wszak do tego nakłaniałby już 
nie tylko rozum, ale i popęd) uwierzyliby, iż jest on rzeczywiście Chry
stusem. Kiedy natom iast istnieje niewielka tylko liczba świadków na
ocznych, i w konsekwencji — kiedy są niejakie powody do powątpiewa
nia o prawdzie całej tej historii, sytuacja jest zupełnie inna83. Człowiek 
oddany nieprawości lub nie mający dosyć chęci, aby wyzwolić się spod 
władzy żądz i namiętności, nie znajdując praw d chrystianizmu oczywi
stymi nie daje w iary ani obietnicy Jezusa, ani świadectwu apostołów, 
gdyż wiara ta  zmuszałaby go do radykalnej zmiany życia. Ci natomiast,

84 Discursus brevis, BFP, I, 778b—779a.
85 B revis discursus de causa, BFP, II, 456a—b; por. także Discursus brevis, 

BFP, I, 779a.
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którzy kochają cnotę dla samej cnoty, którzy  pragną czynić dobro dla 
samego' dobra, którzy gotowi są do ofiar dla prawości -—■ ci skoro usłyszą 
ową dobrą nowinę, zwiastowaną przez apostołów, łatwo się ku niej skła
niają i łatwo dają jej w iarę86. Albowiem w iara stanowi dla nich dodat
kową podnietę do w ytrw ania na owej chwalebnej drodze.

Cały proces rodzenia się w iary w prawdę religii Chrystusowej wy
jaśniał więc Socyn w sposób naturalistyczny (jeśli pominąć tu, oczywi
ście całą koncepcję interw encji bożej w postaci objawień, etc.), obywając 
się — jak dotąd — bez pomocy nadprzyrodzonej w  postaci czy to łaski, 
czy choćby najsłabszego impulsu bożego. Tego rodzaju ingerencja boża 
przekreśliłaby, zdaniem Socyna, wszelką ludzką zasługę i uzależniała 
zbawienie od kaprysu Stwórcy. Pod tym  względem różni się doktryna 
Socyna bardzo znacznie od innych współczesnych mu odłamów chrześci
jaństwa.

Na pewnym jednak etapie owa nadnaturalna pomoc pojawia się (jest 
to bodaj jedyny wyłom w radykalnej antyiluministycznej postawie So
cyna87), ale wedle tej koncepcji, jaką nam Socyn przedstawia, nie na
rusza ona w niczym osobistej odpowiedzialności człowieka, a równo
cześnie stanowi dobre wyjaśnienie niektórych stanów intelektualnych 
ludzi głęboko wierzących. Koncepcja ta ma kształt następujący:

Przykazania Nowego Zakonu wzywające do naśladowania Chrystusa 
są wprawdzie, jak wskazuje ich treść, i sprawiedliwe, i jak najbardziej 
zgodne z rozumem, ale wym agają tak wielkiego heroizmu, takiego zapar
cia się siebie, iż zdają się przewyższać naturalne możliwości człowieka. 
Toteż, aby je spełniać, n a  o g ó ł  nie wystarcza przekonanie czy też 
nadzieja tylko, że uzyska się ową upragnioną nagrodę wiecznej szczęśli
wości. Do tego, aby na drodze tej wytrwać i oprzeć się wszelkim poku
som, trzeba mieć p e w n o ś ć ,  że ta  nagroda istnieje. Otóż pewność tę 
sprawia Bóg w naszych sercach mocą swego Ducha (virtute Spiritus sui). 
Jednakże tego rodzaju łaską obdarza Bóg tych, i tylko tych, którzy kiedy

86 Por. tu  De Auctoritate Scripturae Sacrae, cap. V, BFP, I, 279—280. Ten ustąp 
z De A uctoritate  został przedrukow any w  wyborze tekstów  socyniańskich (w przekł. 
poi. I. Lichońskiej): w: Z.. Ogonowski, Socynianizm  polski, W arszawa 1960, s. 119—- 
120. Por. także Z. Ogonowski, Z zagadnień tolerancji w  Polsce X V II w., W arszawa
1958, s. 247—250.

87 Również Jezus, który  był wg Socyna „purus homo”, zanim  rozpoczął swą 
działalność w śród ludzi, m usiał być pouczony przez Boga w sposób, który  odpo
w iadał jego ludzkiej naturze. Znajomość praw dy bożej zawdzięczał więc Chrystus 
nie wiedzy wrodzonej ani ilum inacji, ale tem u, że przed rozpoczęciem swej nauki 
z postanow ienia bożego przebyw ał przez pew ien czas w  niebie. Por. tu  następującą 
uwagę w Discursus brem s (BFP, I, 778b): Hunc (scil. Jesum), cum aetate proces- 
sisset, in coelum [Deus] accepit, eiąue ibi omnia ostendit, tum  quae ad ipsum in 
suo m unere confirm andum , tum  quae ad nos d.ocendos pertineren t: et ita instruc- 
tum  ad nos m isit”. Powoływał się przy tym  Socyn przy uzasadnianiu tego poglądu, 
na III rozdz. ewang. św. Jana, wers. 13. W skazywałem na to m. in. w  swym a rty 
kule: Ze studiów  nad m yślą filozoficzną późnego socynianizm u, w: Studia filozo
ficzne, 1959, z: 3, s. 62.
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usłyszą wieść o owej nagrodzie, nie tylko godzą się, że to może być praw 
da, ale godząc się, sposobią się do wyrzeczenia złych uczynków i do peł
nego posłuszeństwa przykazaniom Ewangelii, a nadto- w ytrw ają w swym 
zbożnym zamiarze.

Inni natomiast, k tórzy warunkom  tym  nie spełniają zadość, choćby 
naw et słysząc głos Ewangelii, rozumowali i pojmowali, że jest głos spra
wiedliwości, i że dawanie m u posłuchu jest zgodne z rozumem, to jednak, 
nie widząc p e w n o ś c i  owej zapowiedzianej nagrody, nie usiłują zmie
nić swego trybu  życia i być jej posłusznym i8s.

Teodycea Socyna ukazuje więc Boga nie tylko jako uosobienie 
wszechmocy i absolutnej sprawiedliwości, lecz także jako mądrego- p ra
wodawcę, wychowującego ludzkość przez coraz to doskonalsze objawie
nia dostosowywane do jej poziomu, cierpliwie naprowadzającego ją  na 
drogę cnoty i prawdziwego dobra. Nie był to  Bóg okrutny i mściwy. 
Przypomnijmy, że alternatyw ą wiecznej szczęśliwości w zaświatach 
były, według Socyna, nie wieczne męczarnie, ale pośmiertne unicestwie
nie. Był to więc Bóg dobry, B ó g  raczej tolerancyjny, ale równocześnie 
Bóg, którego pierwszą i naczelną troską zawsze jeszcze była własna 
chwała. Ona to stanowiła główną sprężynę dzieła stworzenia8IJ i ona 
też kierowała zamysłami Stwórcy, kiedy wydawał tw ardy dekret, iż każ
dy, ktokolwiek pragnąć będzie uzyskania zbawienia, będzie musiał doń 
dążyć przez klęski i upokorzenia; dekret, którego konsekwencją musiało 
być — jak wskazuje Socyn — istnienie nieprzebranego morza zła i cier
pień. Możliwe, że te  motywy działania, które Socyn przypisuje Bogu 
(a także w pewnym miejscu i Chrystusowi90) w  Discursus brevis de ra
tione salutis nostrae..., nie były szczerym wyrazem jego prawdziwych

88 B revis discursus de causa, BFP, II, 456b.
89 Por. tu  następujący ustęp: D e u s  a d  o s t e n d e n d a m  s u a m  g l o -  

r i a m ,  p a m  n o n , p o t e s t  n o n  c u r a r e  e t  q u a e r e r e ,  decreverat, 
hominem, na tu ra  m ortalem  et m iserum , suae naturae participem  facere e t ad 
vitam  im m ortalem  transferre . Lub: P o tera t autem  talem  hominem creare, qui 
sancte tan tum  vivere, nec a lite r facere posset, s e d  u t  m a j o r e t  h a b e r e t  
c a m p u m  p o t e n t i a e  e t  s a p i e n t i a e  s u a e  e x e r e n d a e ,  constituit 
creare talem  hominem, qui... itd. Lub wreszcie: Deus noluit naturam  istam tol- 
lere, sed etiam  suo stabilivit decreto [...], u t i n d e  ę t i a m  t a n t o  m a j u s  
e j u s  s a p i e n t i a  e t  p o t e n t i a  e l u c e r e t .  (Discursum brevis, BFP, I, 
788 a., podkr. Z.O.)

90 Por. tu  następujący .ustęp, w którym  Socyn uzasadnia, iż Chrystus, w tros
ce o sw oją w ładzę i chwałę, ,o k tóre nie może nie dbać, m usi mieć na pieczy 
swój kościół: P rae tera , cum videm us quicquid C hristus potestatis habet, eum 
propter E cdesiam  habere, quae si nulla sit, n u l l u m  e s s e t  i p s i u m  r e g -  
n u m ,  n u l l a  g l o r i a  (zgodnie ze znaną tezą Socyna, iż C hrystus w niebie 
spraw uje władzę tylko nad  swym kościołem), simul anim aavertim us, eum non 
posse non curare, ut sint quam  p lurim i fideles [...], atque etiam  non posse non 
am are eos, qui ipsi obediant, c j u i b u s  i m m o r t a l i b u s  e f f e c t i s  g l o r i a  
i p s i u s  m a g i s  i l l u s t r a b i t u r .  — quae omnia, si nulla sit Ecclesia, 
facere, et p ropterea s u a m  g l o r i a  m,  q u a m  m a x i m e  c u p i t ,  tantopere 
non posset exercerce. (Discursus brevis, BFP, I, 779 b, podkr. — Z.O.)
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przekonań, że były sformułowane raczej w  zamiarze dostosowania dok
try n y  do poziomu wyznawców. Istnieją przesłanki upraw niające do ta
kich wniosków. Z drugiej jednak strony trudno nie zauważyć, że ta  da
leko idąca antropomorfizacja Boga, to kształtowanie obrazu Stwórcy na 
kształt władców renesansowej Italii, na ogół harmonizuje ze światopo
glądem religijnym  Socyna. Dość powołać się tu  na ustępy listów do Du
dycza, uzasadniające prawdziwość tego obrazu Boga, jaki nam  przeka
zuje S tary  Testament.

Jakkolwiek było, teodycea Socyna (którą, notabene, trudno oddzielić 
od jego soteriologii) dostarcza klucza do pełnego zrozumienia myśli So
cyna uzasadniającej prawdziwość chrystianizmu.

Zbigniew  Ogonowski

DIE WAHRHARFTIGKEITSKRITERIEN DES CHRISTENTUMS 
BEI FAUSTO SOZZINI

Zusammenfassung

Die Frage der W ahrhaftigkeitskriterien  des Christentum s, eine der G rund- 
fragen  in  Sozzinis D oktrine, kann  n u r  d an n  — in der M einung des V erfassers 
dieses Aufsatzes — voll verstanden  w erden, w enn m an jsie im Zusam m enhang 
m it den ethischen A nschauungen Sozzinis, seiner Soteriologie und  Theodizee 
untersucht. D aher beschrankte sich der V erfasser n icht n u r auf die Analyse 
des in  d ieser H insicht w ichtigsten T rak ta ts von Sozzini: De A uctoritate Scriptu- 
rae Sacrae, sondem  griff auch zu anderen seinen Schriften, im besondern aber 
zu seiner Korrespondenz. In Sozzinis Apologetik unterscheidet der V erfasser zw eier- 
lei Beweise: a) den Beweis, w elcher aus der moralischen Volłkommemheit des 
C hristentum s ergeht; b) den Beweis, w elcher aus der G laubhaftigkeit der im 
Evangelium  angefiihrten Tatsachen hervorgeht. Diese beiden Beweise, indem  sie 
sich gegenseitig erganzen, ibilden eine sehr starkę A rgum entation, welche jedoch 
nich t solcher A rt ist, um  jegliche Zweifel ausschliessen zu konnen. Die W ahrheit 
des Christentum s trag t nicht den C harakter einer Selbstverstandlichkeit und 
kann einen solchen auch n icht tragen. Diese Tatsache 'kann man, wie folgt, er- 
k laren: Weinn die W ahrhaftigkeit des C hristentum s evident ware, dann wiirde 
es niem anden geben, der sich nicht allen Geboten des Evangelium in  moglichst 
vol!er Weise un terw erfen  wolle, sollte e r  noch so nichtsw urdig sein, denn die 
Unsteriblichkeit, d ie diese Religion verspricht, ist fiir jeden Menschen das grosste 
Begehren (res desideratissima). In  diesem Fali w iirde aber der ITnterschied zwischen 
den Tugendhaften und N ichtswurdigen verschwinden. Gott, die hóchste Gerechtig- 
keit, bew irkte es — weil er nu r die Gerechter* m it U nsterblichkeit belohnen 
wollte — dass der wichtigste Beweis der W ahrhaftigkeit des Christentum s, die 
A uferstehung Jesu, n u r einer geringen A nzahl von Menschen vor Augen gestellt 
w urde. D aher w ird das C hristentum , dessen Inhalt gainzlich der V ernunft entspricht, 
n u r von denjanigen Menschen voll angenommen, welche gut tun  wollen nu r des
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Guten wegens, indem  sie ihrem  angeborenen K echtlichkeitsgefuhl gehorchen. Solche 
Menschen, wenn sie die N achricht horen, die Tugendhaftem w urden m it U nsterblich- 
keit belohnt, bomm en der Religian Jesu  entgegen und schenken ih r leicht Glauben, 
weil dieser Glaube sie zusa.tzlich anregt, auf diesem  Wege auszuharren.

Den ganzen Prozess, w elcher zum G lauben an  die W ahrhaftigkeit des Chris- 
tentum s fiihrt, yersuchte Sozzini, wie w ir sehen, auf naturalistische Weise zu 
erklaren, nam lich in  dem Sinne, dass er jegliche ubernaturliche Hilfe in G estalt 
eines geringsten góttlichen Anstosses ausschliesst. Diese ubernaturliche Hilfe 
erscheint zw ar auf gew isser Etappe (es ist dies wohl die einzige Bresche in 
Sozzinis Haltung, w elcher sonst jeglicher Illum ination ganzlich frem d war), aber 
der Konzeption entsprechend, die uns Sozzini yorstellt, g re ift sie auf keiner 
Weise die persfinliche V erantw ortlichkeit des M enschen jan und stellt gleichzeitig 
einen Versuch dar, einige in tellektuellen  Zustande :tiefglaubiger Menschen zu 
erklaren. Diese A uffassung nahm  folgende G estalt an: Die Gebote des Neuen 
Testam ents, welche zur N achahm ung Jesu auffordern, sind zw ar — wie es ihr 
Inhalt bew eist — gerecht und entsprechen voll der V ernunft, erfordern  jedoch 
so viel Selbstverleugnung, dass sie die natiirlichen M óglichkeiten des Menschen 
iiberschreiten. Um diesen G eboten nachzugehen, re ich t es im  Allgem einen nicht 
aus, davon iiberzeugt zu sein, oder den G lauben zu besitzen, dass man den 
ersehnten Lohn d e r  evigen Seligkeit erreicht. Um auf diesem Wege auszuharren 
und sich jeglicher V ersuchung zu w idersetzen, muss m an die G ewissheit haben, 
dass es diesen Lohn w irklich gibt. Diese Gewissheit iiberm ittelt Gott unseren 
Herzen durch die K raft seiines Geistes (virtute Spiritus sui). M it solcher Gnade 
begunstigt er jedoch einzig und  allein nur diejenigen, welche, w enn sie die Nach
rich t von diesem Lohn erhalten, o ich t nur willig sind, diese ais W ahrheit anzusehen, 
sondern bereit sind, bosen Taiten zu e-ntsagen und den Geboten des Eyangelium 
voll geborsam zu sein, und welche in  diesem V orhaben verharren .


