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a rok 2017 przypadaá jubileusz 500-lecia
reformacji, ruchu religijno-spoáeczno-politycznego zainicjowanego w sposób doĞü
spektakularny przez Marcina Lutra przybiciem
w wigiliĊ Wszystkich ĝwiĊtych roku 1517 do
drzwi koĞcioáa zamkowego w Wittenberdze
listy 95 tez o odpustach, a przede wszystkim
o naduĪyciach im towarzyszących. Fakt ten
nie tylko wywoáaá powszechną debatĊ na ten
temat, ale podzieliá KoĞcióá, jak równieĪ odcisnąá swe piĊtno w sferze edukacji, nauki, kultury i polityki. To wáaĞnie dziedzictwo kulturowe
i spoáeczno-polityczne byáo gáównym tematem
interdyscyplinarnej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydziaá Dziennikarstwa,
Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyáa siĊ 16 listopada 2017 r. Organizatorzy sesji pod przewodnictwem dr. hab.
Tadeusz Kononiuka (Katedra Prawa i Etyki
Mediów) zgrupowali 27 referatów w obrĊbie
czterech paneli. W sesji plenarnej wygáoszono
dziewiĊü wykáadów, którym towarzyszyáa Īywioáowa dyskusja. Pozostaáe wystąpienia odbywaáy siĊ w trzech panelach tematycznych:
„Reformacja a edukacja, ksiąĪka, druk, prasa,
kultura”; „Reformacja a prawo, ÞlozoÞa, polityka, ekonomia”, „Reformacja dziennikarstwo,
etos pracy, wolnoĞü sáowa i druku, wolnoĞü opinii i poglądów”.
Uroczystego otwarcia sesji dokonaáa dziekan WDIB UW prof. dr hab. Anna Kamler,
która z jednej strony zwróciáa uwagĊ na silny
związek protestantyzmu z Īyciem politycznym
szlachty, z drugiej zaĞ na jego oddziaáywanie na

rozwój nauki i kultury. Reformacja zdynamizowaáa polskie Īycie intelektualne w XVI w.,
m.in. siĊgając do polszczyzny jako jĊzyka sporów wyznaniowych oraz pism teologicznych
i liturgicznych, wpáynĊáa na rozwój szkolnictwa, typograÞi czy muzyki. Profesor Kamler
podkreĞliáa, Īe podejmując siĊ rozwaĪaĔ na te
tematy, nie moĪna zapominaü o wpáywach idei
odrodzenia i humanizmu na ówczesną umysáowoĞü caáej Europy.
Pierwszą czĊĞü sesji plenarnej, której przewodniczyá prof. dr hab. Robert CieĞlak (WDIB
UW), rozpocząá prof. dr hab. Jacek Sobczak
(SWPS Uniwersytet Humanistycznospoáeczny) z referatem Hus byá pierwszy. Przywoáaá
postaü i dziaáalnoĞü (m.in. uniwersytecką oraz
na rzecz rozwoju jĊzyka czeskiego) mĊczennika, duchownego i prekursora protestantyzmu,
który na sto lat przed wystąpieniem Marcina
Lutra przygotowaá autorski program odnowy
i reformy KoĞcioáa, ochrony czeskich interesów
narodowych. Jego reforma spotkaáa siĊ z doĞü
szeroką aprobatą wĞród mieszczan, cháopstwa
i drobnego rycerstwa, poparáy ją równieĪ pewne
grupy feudaáów oraz niĪszego duchowieĔstwa.
Referent cofnąá siĊ równieĪ do XII stulecia, do
tzw. „ubogich z Lyonu” (waldensów), wskazując na ich doktrynĊ „ewangelicznego ubóstwa”,
która kilka wieków póĨniej zostaáa rozbudowana przez reformacjĊ. NastĊpnie gáos zabraá red.
Adam KrzemiĔski („Polityka”) pokazując – na
przykáadzie polskim i niemieckim – co dziĞ zostaáo z reformacji. Omówiá przebieg obchodów
jubileuszu w Niemczech, stosunek ostatnich
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trzech papieĪy do wyznaĔ protestanckich, jak
równieĪ podejĞcie naszych wáadz Ğwieckich
i koĞcielnych do tych wydarzeĔ (np. odrzucenie przez Sejm uchwaáy dotyczącej uczczenia
jubileuszu reformacji). Redaktor KrzemiĔski
przywoáaá postawĊ papieĪa Franciszka, który
podczas naboĪeĔstwa koĔczącego TydzieĔ Modlitw o JednoĞü ChrzeĞcijan w 2016 r. poprosiá
o miáosierdzie i przebaczenie za nieewangeliczne postĊpowanie katolików wobec chrzeĞcijan
z innych KoĞcioáów, odwoáując siĊ jednoczeĞnie do katolików, by przebaczyli, gdy zostali
skrzywdzeni przez innych chrzeĞcijan. Odniósá
siĊ równieĪ do ekumenizmu Ojca ĝwiĊtego
oraz reformy i odnowy KoĞcioáa, którą papieĪ
realizuje od pierwszych dni pontyÞkatu. Na
zakoĔczenie KrzemiĔski pokusiá siĊ o reßeksjĊ
z gatunku political Þction: jak dziĞ wyglądaáby
KoĞcióá katolicki i podziaá Europy, gdyby nie
wystąpienie byáego mnicha augustiaĔskiego?
Czy bez reformacji Europa weszáaby w autokracjĊ nieograniczoną? Trzeci wykáad Jan
Kalwin wobec ÞlozoÞi wygáosiá prof. dr hab.
Marcin LeszczyĔski (ChrzeĞcijaĔska Akademia
Teologiczna w Warszawie), który zmierzyá siĊ
z jednym ze stereotypów narosáych wokóá reformacji, a mianowicie z tezą, Īe potĊpiáa ona
bezwzglĊdnie ÞlozoÞĊ. Pogląd ten byá m.in.
propagowany przez Étienne Gilsona, Þlozofa
i historyka ÞlozoÞi, wspóátwórcĊ neotomizmu.
Referent wykazaá, Īe ta teza jest zbyt daleko
idąca i upraszczająca rzeczywisty stosunek protestantyzmu do ÞlozoÞi. Podobnie jak w caáej
historii chrzeĞcijaĔstwa, tak i wĞród teologów
ewangelickich istniaáy róĪne opinie na temat
relacji pomiĊdzy ÞlozoÞą a teologią. ChociaĪ
sam Jan Kalwin negowaá moĪliwoĞü prawidáowego poznania Boga na drodze ÞlozoÞcznej, to
jednak przyznawaá ÞlozoÞi zdolnoĞü poznania
rzeczywiĞci przyrodniczej, gospodarczej oraz
spoáeczno-politycznej, co znalazáo odzwierciedlenie w rozwoju nauk przyrodniczych i spoáeczno-politycznych w spoáeczeĔstwach protestanckich.
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NastĊpnie gáos zabraá prof. dr hab. Tomasz
Goban-Klas (WyĪsza Szkoáa Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie), który omówiá aktywnoĞü Marcina Lutra jako táumacza
Pisma ĝwiĊtego, co miaáo istotny wpáyw na
rozwój jĊzyka niemieckiego, jak równieĪ upowszechnienie Biblii wĞród ludzi prostych i niewyksztaáconych. PodkreĞliá znaczenie wynalazku Jana Gutenberga, dziĊki któremu dzieáo Lutra
(a takĪe osób z nim wspóápracujących np. Filipa
Melanchtona, Jana Bugenhagena, Kaspara Crucigera Starszego, Justusa Jonasa i Matthäusa
Aurogallusa) miaáo szansĊ dotrzeü do szerokiego grona odbiorców. Wspomnijmy, Īe pierwsze wydanie Nowego Testamentu, wybite we
wrzeĞniu 1522 r. w nakáadzie 3000 egzemplarzy, jest okreĞlane Testamentem wrzeĞniowym
lub Biblią wrzeĞniową. Natomiast táumaczenie
ksiąg Starego Testamentu byáo pracą zespoáową
angaĪującą osoby wymienione wczeĞniej. CaáoĞü Biblii opuĞciáa prasy drukarskie w 1534 r.
Marcin Luter nieustannie dopracowywaá, ulepszaá i udoskonalaá swój przekáad. Za jego Īycia
ukazaáo siĊ piĊü wydaĔ poprawionych (ostatnie
w 1545 r.), przy czym funkcjonowaáy równieĪ
liczne wydania cząstkowe i przedruki, które
nie byáy wolne od omyáek czy báĊdów. Ostatnia
w tej czĊĞci konferencji zabraáa gáos profesor
Kamler, która po wysáuchaniu wczeĞniejszych
referatów na bieĪąco zmodyÞkowaáa przygotowany temat swojego: Uniwersytety protestanckie w Europie w XVI i XVII wieku, zgáaszając
pewne zastrzeĪenia metodologiczne, terminologiczne i faktograÞczne. PodkreĞlaáa, Īe
w samych tylko Niemczech na przeáomie XV
i XVI w., a wiĊc przed wydaniem Biblii Marcina Lutra, ukazaáo siĊ 18 táumaczeĔ Pisma ĝwiĊtego na jĊzyk niemiecki. Co prawda nie naleĪą
one do dzieá tak znaczących, jak Biblia wrzeĞniowa, ale zapominaü o nich nie moĪna. Przypomniaáa postawĊ polskiej szlachty, magnaterii
i dworu wobec protestantyzmu, silną pozycjĊ
protestantów w obu izbach sejmowych (chociaĪ
nawet w okresie najwiĊkszych triumfów refor-
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macji jej zdecydowani zwolennicy pozostali
mniejszoĞcią wĞród szlachty), wielowyznaniowoĞü jako czynnik wspólnototwórczy (np. konfederacja warszawska 1573 r.) oraz znaczenie
i popularnoĞü protestanckich uniwersytetów
wĞród Polaków.
Drugiej czĊĞci sesji plenarnej przewodniczyá profesor Sobczak. Jako pierwszy gáos zabraá profesor CieĞlak, który podaá analizie zawartoĞü ponad 20 polskich tytuáów prasowych
(tygodników, miesiĊczników i kwartalników),
badając ich zawartoĞü pod kątem jubileuszu
reformacji. WĞród uwzglĊdnionych czasopism
tylko dwa miaáy osobne dodatki poĞwiĊconej
tej problematyce: „Polityka” (Marcin Luter
i reformacja. 500 lat protestantyzmu, „Pomocnik Historyczny”, wrzesieĔ 2017 r., s. 156) oraz
„Tygodnik Powszechny” (dodatek specjalny –
Reformacja. 500 lat, paĨdziernik 2017 r., s. 26).
O ile dodatek „Polityki” nie stanowi dla czytelników – nie wspominając juĪ o medioznawcach
– Īadnej niespodzianki (czasopismo nie pomija
waĪnych rocznic w swych specjalnych numerach1), o tyle apendyks katolickiego tygodnika
stanowiá bardzo miáe zaskoczenie, gdyĪ jako
jedyny przedstawiciel prasy katolickiej tak wiele szpalt poĞwiĊciá ĞwiĊtu wspóábraci w wierze.
Zdaniem referenta zdecydowana wiĊkszoĞü tytuáów prasy katolickiej, pisząc o innych rocznicach (np. o roku ĞwiĊtego Brata Alberta, setnej
rocznicy objawieĔ fatimskich, piĊüdziesiątej
rocznicy koronacji obrazu Matki BoĪej LicheĔskiej, trzechsetnej rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki BoĪej CzĊstochowskiej
czy sto czterdziestej rocznicy objawieĔ Matki
BoĪej w Gietrzwaádzie), wspomina o tezach
Marcina Lutra i ich skutkach. W niektórych
tekstach wyraĨny byá gáos ekumenizmu, w innych zaĞ – niestety – wrĊcz odwrotnie. Refor-
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macjĊ w koncepcji medioznawczej Marshalla
McLuhana przedstawiá prof. dr hab. Mirosáaw
PĊczak (WDIB UW), zaczynając od tezy, Īe nie
byáoby reformacji bez sprawnej metody druku
wypracowanej przez Gutenberga. Prelegent
w erudycyjny sposób przeprowadziá sáuchaczy
przez pracownie Cranachów, warsztat drukarzy
i ksiĊgarzy walczących o nowe idee, wskazując
za McLuhanem, Īe „wszystkie media są przedáuĪeniami ludzkich zdolnoĞci – Þzycznych
lub psychicznych”. A zatem ksiąĪka staje siĊ
przedáuĪeniem wzroku i jak kaĪde inne medium
wprowadza zmiany postrzegania zmysáowego
Ğwiata, na które czáowiek nie pozostaje obojĊtny. Parafrazując tytuá jednego z rozdziaáów
w pracy2 Waltera J. Onga Pismo przeksztaáca
ĞwiadomoĞü, profesor PĊczak przedstawiá, jak
typograÞa przeksztaáciáa ludzką ĞwiadomoĞü
i myĞl. NastĊpnie zabraá gáos prof. dr hab. Wiktor PepliĔski (Uniwersytet GdaĔski), omawiając PrasĊ ewangelicką na Pomorzu w latach
1920–1939 i jej stosunek do Polski. Profesor
przedstawiá sytuacjĊ wyznaniową na Pomorzu
i pozycjĊ koĞcioáa ewangelickiego w latach 20.
i 30. XX stulecia, przywoáując m.in. dziaáalnoĞü Juliusza Bursche, Ryszarda Danielszyka
i Waldemara Preissa. Dwaj ostatni byli związani z „Przeglądem Ewangelickim. Organem
Polskich Zborów Ewangelickich na Pomorzu
i w PoznaĔskiem”. Z kolei profesor Kononiuk
zająá siĊ dziennikarskim etosem pracy w kontekĞcie ideologii reformacyjnej. Dowodziá,
Īe bez Biblii Lutra nie zostaáaby ogáoszona
naczelna zasada obowiązująca w relacjach
paĔstwo–obywatele–media (prasa), która od
15 grudnia 1791 r. jest zapisana w pierwszej
poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Prezentując dziennikarski etos pracy,
wskazywaá na jego związki z etosem pracy

Np. Powstanie styczniowe 1863 (2013); Wielka wojna 1914–1918 (2014); 966. narodziny Polski (2015);
Winston Churchill 1874–1965 (2015); Franciszek Józef I (2016).
2
W.J. Ong, OralnoĞü i piĞmiennoĞü. Sáowo poddane technologii, Warszawa 2011.
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promowanym przez protestantów. Na zakoĔczenie sesji plenarnej wywiązaáa siĊ Īywioáowa dyskusja, która przeniosáa siĊ w kuluary
i byáa obecna do koĔca konferencji.
Po przewie obrady konferencyjne odbywaáy
siĊ jednoczeĞnie w trzech panelach. W panelu
„Reformacja a edukacja, ksiąĪka, druk, prasa,
kultura” – któremu przewodniczyáa profesor
Kamler – wygáoszono siedem referatów. Dr Izabela Winiarska-Górska (Uniwersytet Warszawski) wskazaáa na wpáywy reformacji na ksztaátowanie siĊ jĊzyka polskiego w XVI stuleciu
(Reformacja w polszczyĨnie XVI wieku. Wybrane aspekty). Poddaáa analizie literaturĊ religijną,
m.in. pisane po polsku manifesty konfesyjne,
teksty dydaktyczne oraz teksty religijne, podkreĞlając znaczenie pluralizmu wyznaniowego
dla zmian zachodzących w polszczyĨnie. Ów
aspekt genologiczny wykorzystaáa do prezentacji chrzeĞcijaĔskiej paidei. NastĊpnie dr Viktor
Adamski (Chmielnicka Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna) mówiá o wpáywie idei
reformacji na táumaczenie ksiąĪek liturgicznych w jĊzykach narodowych, koncentrując siĊ
dziaáalnoĞci korporacji profesorskiej PaĔstwowego Uniwersytetu UkraiĔskiego w KamieĔcu
Podolskim. Dr Andrzej Kansy (Towarzystwo
Naukowe Páockie) omówiá reformacyjne dziedzictwo prezentowane na áamach prasy mariawickiej. Na wybranych elementach tego dziedzictwa przedstawiá te, które staáy siĊ istotne
dla wyznaĔ mariawickich. Wskazaá na podobną
genezĊ wyznaĔ protestanckich i mariawickich,
rolĊ technik drukarskich w ich rozwoju, znaczenie Pisma ĝwiĊtego i jego rozpowszechnienia, co wiązaáo siĊ z jednoczesnym wzrostem
znaczenia jĊzyków narodowych. Wyznania
protestanckie i mariawickie áączy teĪ podobne
postrzeganie wáadzy i paĔstwa. Te wymienione elementy analogii byáy wyraĨne w czasopismach wydawanych przez mariawitów, np.
w „Mariawicie. Czcicielu PrzenajĞwiĊtszego
Sakramentu” czy „Mariawickiej MyĞli Narodowej”. Mgr Agnieszka TyĞ (ChrzeĞcijaĔska Akademia Teologiczna w Warszawie) przywoáaáa
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postaü Pawáa Hulki-Laskowskiego oraz jego
pisma publicystyczne. Prelegentka pokusiáa siĊ
o analizĊ jego twórczoĞci w perspektywie teologicznej, udowadniając, Īe poruszana przez niego problematyka wypáywaáa z jego toĪsamoĞci
ewangelicko-reformowanej oraz przynaleĪnoĞci do nurtu ewangelickiej teologii liberalnej.
Dr Mikoáaj OchmaĔski (WDIB UW) przeniósá
sáuchaczy do siedemnastowiecznego Królewca
i opowiedziaá o barwnym Īyciu i dziaáalnoĞci
typograÞcznej Jana Reusnera. NastĊpnie mgr
Piotr Lewkowicz (Biblioteka Uniwersytetu
àódzkiego) kontynuowaá wątek frapujących
problemów badawczych dawnej ksiąĪki. Na
podstawie wyodrĊbnionych ze zbioru druków
Biblioteki Uniwersytetu àódzkiego drobnych
pism Marcina Lutra, wybitych w pierwszej poáowie XVI w., zastanawiaá siĊ, na ile ich twórcy
podlegali tradycji ksiąĪki rĊkopiĞmiennej. Prelegent podjąá siĊ próby zidentyÞkowania dziaáaĔ, które w ukáad kart tytuáowych drobnych
druków reformatora wprowadziáy innowacje
związane z wielokrotnym powieleniem tekstu,
wymogami ideologii i rynku. Na zakoĔczenie
panelu wystąpiáa dr Marta Kacprzak (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego) która omówiáa XIX-wieczne wydania pism Reja. W XIX w.
opublikowano liczne edycje polskiego piĞmiennictwa protestanckiego z XVI w., w tym ponad
20 wydaĔ róĪnego typu i przeznaczenia, w których udostĊpniono niemal w caáoĞci twórczoĞü
Mikoáaja Reja – czoáowego pisarza doby staropolskiej związanego z ruchem reformacyjnym.
Wykazaáa, Īe edytorzy w róĪny sposób odnosili siĊ do tego związku, niekiedy eksponując
go bądĨ pomijając, czasem chwaląc, a czasem
piĊtnując.
Prawo, ÞlozoÞa, polityka, ekonomia to
motywy przewodnie drugiego panelu, którego
moderatorem byá prof. dr hab. Marcin LeszczyĔski. WziĊáo w nim udziaá szeĞciu panelistów. Dr Tadeusz Sznajderski (Uniwersytet
GdaĔski) przedstawiá postaü „ksiĊcia humanistów” i gorliwego katolickiego reformatora
zalecającego odnowĊ chrzeĞcijaĔstwa. Erazm
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z Rotterdamu przez wáasne badania teologiczne
i Þlologiczne zainicjowaá zainteresowanie hermeneutyką biblijną i zwiĊkszeniem roli Biblii
w Īyciu czáowieka. Dr Bartosz Hordecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
omówiá – wzbudzającą kontrowersje – kwestiĊ
wygnania arian z Rzeczypospolitej, prezentując argumentacyjno-perswazyjny wymiar tego
wydarzenia. Dr Ivan Dimitrijeviü (WDIB UW)
zająá siĊ Astrologią i myĞleniem krytycznym
w wieku Lutra. Mgr Michaá Kasiarz (Uniwersytet Marii Skáodowskiej-Curie w Lublinie)
skoncentrowaá siĊ na postrzeganiu wolnej woli
czáowieka przez Jana Kalwina i odwoáaá siĊ do
najwaĪniejszego dzieáa teologa Institutio religionis christianae, w którym zostaáy wyraĪone
podstawy kalwinizmu. Bohaterem wystąpienia
mgr. Macieja Szatana (Uniwersytet Opolski)
byá Jan àaski (máodszy), który wpáynąá na
rozwój jĊzyka, demokracji i wolnoĞci w Rzeczypospolitej. Natomiast mgr Konrad Dyda
(Katolicki Uniwersytet Lubelski) przedstawiá
projekty zgáaszane przez przedstawicieli wyznaĔ reformowanych na etapie tworzenia obowiązującej Konstytucji RP oraz póĨniejszych
ustaw wyznaniowych.
Uczestnicy trzeciego panelu poĞwiĊcili swe
wystąpienia oddziaáywaniu idei reformacyjnych na dziennikarstwo, wolnoĞü sáowa, druku
i poglądów oraz etos pracy. Pod przewodnictwem profesora Tadeusza Kononiuka dyskutowano o: dziedzictwie reformacji w kontekĞcie
komunikacji spoáecznej (dr Andrzej ĝwiątecki, WDIB UW); ograniczaniu praw autorskich
i idei wolnoĞciowej w twórczoĞci dziennikarskiej (dr Katarzyna BáeszyĔska, WDIB UW);
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osobach publicznych zabierających gáos w reformacyjnym dyskursie spoáeczno-prawnym
(dr Maria àoszewska-Oáowska, WDIB UW)
czy o prawie do wizerunku (dr Norbert Gill,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Na zakoĔczenie mgr Agata Kostrzewa (WDIB UW) zaprezentowaáa wyniki analizy jakoĞciowej tekstów piosenek zawartych
w ĝpiewniku Ewangelickim w odniesieniu do
poglądów Maxa Webera. Zarysowany etos
pracy spuentowaáa „bo czáowiek stworzony
jest do pracy jak ptak do latania”.
Reformacja i jej skutki wywaráy istotny
wpáyw na kulturĊ, religiĊ, politykĊ i gospodarkĊ Europy, co nie umknĊáo uwadze uczestników
sympozjum. Ruch reformacyjny odcisnąá piĊtno
na polskiej myĞli spoáeczno-politycznej, zdynamizowaá przemiany kulturowe i naukowe. Byá
– jak pisaá Andrzej WyczaĔski – „raczej prądem
intelektualnym, interesującym ludzi o pewnym
poziomie kultury, nie rozpalającym uczuü i nie
rewolucjonizującym normalnego Īycia [...] Stosunek do religii stanowiá czĊĞü renesansowej
postawy wobec Īycia, i to postawy, którą moĪna by okreĞliü jako otwartą”3. Czy w XXI w.
korzystamy z dziedzictwa reformacji? Czy
jest ono jeszcze popularne? OtóĪ pewna znana
niemiecka Þrma produkująca klocki do zabawy – by uczciü jubileusz 500-lecia reformacji
– w 2017 r. stworzyáa i wypuĞciáa na rynek ÞgurkĊ Marcina Lutra trzymającego w rĊku gĊsie
pióro i BibliĊ. Marketingowo akcja siĊ powiodáa, bowiem juĪ w czerwcu 2017 roku sprzedano jej milion sztuk4. Czy to znak, Īe augustianin
zawitaá pod strzechy, a wraz z nim jego idee?
Czy teĪ jakie czasy, taki Luter…
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