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N a rok 2017 przypada  jubileusz 500-lecia 
reformacji, ruchu religijno-spo eczno-

-politycznego zainicjowanego w sposób do  
spektakularny przez Marcina Lutra przybiciem 
w wigili  Wszystkich wi tych roku 1517 do 
drzwi ko cio a zamkowego w Wittenberdze 
listy 95 tez o odpustach, a przede wszystkim 
o nadu yciach im towarzysz cych. Fakt ten 
nie tylko wywo a  powszechn  debat  na ten 
temat, ale podzieli  Ko ció , jak równie  odci-
sn  swe pi tno w sferze edukacji, nauki, kultu-
ry i polityki. To w a nie dziedzictwo kulturowe 
i spo eczno-polityczne by o g ównym tematem 
interdyscyplinarnej konferencji naukowej zor-
ganizowanej przez Wydzia  Dziennikarstwa, 
Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego, która odby a si  16 listopada 2017 r. Or-
ganizatorzy sesji pod przewodnictwem dr. hab. 
Tadeusz Kononiuka (Katedra Prawa i Etyki 
Mediów) zgrupowali 27 referatów w obr bie 
czterech paneli. W sesji plenarnej wyg oszono 
dziewi  wyk adów, którym towarzyszy a y-
wio owa dyskusja. Pozosta e wyst pienia od-
bywa y si  w trzech panelach tematycznych: 
„Reformacja a edukacja, ksi ka, druk, prasa, 
kultura”; „Reformacja a prawo, Þ lozoÞ a, poli-
tyka, ekonomia”, „Reformacja dziennikarstwo, 
etos pracy, wolno  s owa i druku, wolno  opi-
nii i pogl dów”.

Uroczystego otwarcia sesji dokona a dzie-
kan WDIB UW prof. dr hab. Anna Kamler, 
która z jednej strony zwróci a uwag  na silny 
zwi zek protestantyzmu z yciem politycznym 
szlachty, z drugiej za  na jego oddzia ywanie na 

rozwój nauki i kultury. Reformacja zdynami-
zowa a polskie ycie intelektualne w XVI w., 
m.in. si gaj c do polszczyzny jako j zyka spo-
rów wyznaniowych oraz pism teologicznych 
i liturgicznych, wp yn a na rozwój szkolnic-
twa, typograÞ i czy muzyki. Profesor Kamler 
podkre li a, e podejmuj c si  rozwa a  na te 
tematy, nie mo na zapomina  o wp ywach idei 
odrodzenia i humanizmu na ówczesn  umys o-
wo  ca ej Europy. 

Pierwsz  cz  sesji plenarnej, której prze-
wodniczy  prof. dr hab. Robert Cie lak (WDIB 
UW), rozpocz  prof. dr hab. Jacek Sobczak 
(SWPS Uniwersytet Humanistycznospo ecz-
ny) z referatem Hus by  pierwszy. Przywo a  
posta  i dzia alno  (m.in. uniwersyteck  oraz 
na rzecz rozwoju j zyka czeskiego) m czenni-
ka, duchownego i prekursora protestantyzmu, 
który na sto lat przed wyst pieniem Marcina 
Lutra przygotowa  autorski program odnowy 
i reformy Ko cio a, ochrony czeskich interesów 
narodowych. Jego reforma spotka a si  z do  
szerok  aprobat  w ród mieszczan, ch opstwa 
i drobnego rycerstwa, popar y j  równie  pewne 
grupy feuda ów oraz ni szego duchowie stwa. 
Referent cofn  si  równie  do XII stulecia, do 
tzw. „ubogich z Lyonu” (waldensów), wskazu-
j c na ich doktryn  „ewangelicznego ubóstwa”, 
która kilka wieków pó niej zosta a rozbudowa-
na przez reformacj . Nast pnie g os zabra  red. 
Adam Krzemi ski („Polityka”) pokazuj c – na 
przyk adzie polskim i niemieckim – co dzi  zo-
sta o z reformacji. Omówi  przebieg obchodów 
jubileuszu w Niemczech, stosunek ostatnich 
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trzech papie y do wyzna  protestanckich, jak 
równie  podej cie naszych w adz wieckich 
i ko cielnych do tych wydarze  (np. odrzuce-
nie przez Sejm uchwa y dotycz cej uczczenia 
jubileuszu reformacji). Redaktor Krzemi ski 
przywo a  postaw  papie a Franciszka, który 
podczas nabo e stwa ko cz cego Tydzie  Mo-
dlitw o Jedno  Chrze cijan w 2016 r. poprosi  
o mi osierdzie i przebaczenie za nieewangelicz-
ne post powanie katolików wobec chrze cijan 
z innych Ko cio ów, odwo uj c si  jednocze-
nie do katolików, by przebaczyli, gdy zostali 

skrzywdzeni przez innych chrze cijan. Odniós  
si  równie  do ekumenizmu Ojca wi tego 
oraz reformy i odnowy Ko cio a, któr  papie  
realizuje od pierwszych dni pontyÞ katu. Na 
zako czenie Krzemi ski pokusi  si  o reß eksj  
z gatunku political Þ ction: jak dzi  wygl da by 
Ko ció  katolicki i podzia  Europy, gdyby nie 
wyst pienie by ego mnicha augustia skiego? 
Czy bez reformacji Europa wesz aby w au-
tokracj  nieograniczon ? Trzeci wyk ad Jan 
Kalwin wobec Þ lozoÞ i wyg osi  prof. dr hab. 
Marcin Leszczy ski (Chrze cija ska Akademia 
Teologiczna w Warszawie), który zmierzy  si  
z jednym ze stereotypów naros ych wokó  re-
formacji, a mianowicie z tez , e pot pi a ona 
bezwzgl dnie Þ lozoÞ . Pogl d ten by  m.in. 
propagowany przez Étienne Gilsona, Þ lozofa 
i historyka Þ lozoÞ i, wspó twórc  neotomizmu. 
Referent wykaza , e ta teza jest zbyt daleko 
id ca i upraszczaj ca rzeczywisty stosunek pro-
testantyzmu do Þ lozoÞ i. Podobnie jak w ca ej 
historii chrze cija stwa, tak i w ród teologów 
ewangelickich istnia y ró ne opinie na temat 
relacji pomi dzy Þ lozoÞ  a teologi . Chocia  
sam Jan Kalwin negowa  mo liwo  prawid o-
wego poznania Boga na drodze Þ lozoÞ cznej, to 
jednak przyznawa  Þ lozoÞ i zdolno  poznania 
rzeczywi ci przyrodniczej, gospodarczej oraz 
spo eczno-politycznej, co znalaz o odzwiercie-
dlenie w rozwoju nauk przyrodniczych i spo-
eczno-politycznych w spo ecze stwach prote-

stanckich.

Nast pnie g os zabra  prof. dr hab. Tomasz 
Goban-Klas (Wy sza Szko a Informatyki i Za-
rz dzania z siedzib  w Rzeszowie), który omó-
wi  aktywno  Marcina Lutra jako t umacza 
Pisma wi tego, co mia o istotny wp yw na 
rozwój j zyka niemieckiego, jak równie  upo-
wszechnienie Biblii w ród ludzi prostych i nie-
wykszta conych. Podkre li  znaczenie wynalaz-
ku Jana Gutenberga, dzi ki któremu dzie o Lutra 
(a tak e osób z nim wspó pracuj cych np. Filipa 
Melanchtona, Jana Bugenhagena, Kaspara Cru-
cigera Starszego, Justusa Jonasa i Matthäusa 
Aurogallusa) mia o szans  dotrze  do szerokie-
go grona odbiorców. Wspomnijmy, e pierw-
sze wydanie Nowego Testamentu, wybite we 
wrze niu 1522 r. w nak adzie 3000 egzempla-
rzy, jest okre lane Testamentem wrze niowym 
lub Bibli  wrze niow . Natomiast t umaczenie 
ksi g Starego Testamentu by o prac  zespo ow   
anga uj c  osoby wymienione wcze niej. Ca-
o  Biblii opu ci a prasy drukarskie w 1534 r. 

Marcin Luter nieustannie dopracowywa , ulep-
sza  i udoskonala  swój przek ad. Za jego ycia 
ukaza o si  pi  wyda  poprawionych (ostatnie 
w 1545 r.), przy czym funkcjonowa y równie  
liczne wydania cz stkowe i przedruki, które 
nie by y wolne od omy ek czy b dów. Ostatnia 
w tej cz ci konferencji zabra a g os profesor 
Kamler, która po wys uchaniu wcze niejszych 
referatów na bie co zmodyÞ kowa a przygoto-
wany temat swojego: Uniwersytety protestanc-

kie w Europie w XVI i XVII wieku, zg aszaj c 
pewne zastrze enia metodologiczne, termi-
nologiczne i faktograÞ czne. Podkre la a, e 
w samych tylko Niemczech na prze omie XV 
i XVI w., a wi c przed wydaniem Biblii Marci-
na Lutra, ukaza o si  18 t umacze  Pisma wi -
tego na j zyk niemiecki. Co prawda nie nale  
one do dzie  tak znacz cych, jak Biblia wrze-
niowa, ale zapomina  o nich nie mo na. Przy-

pomnia a postaw  polskiej szlachty, magnaterii 
i dworu wobec protestantyzmu, siln  pozycj  
protestantów w obu izbach sejmowych (chocia  
nawet w okresie najwi kszych triumfów refor-
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macji jej zdecydowani zwolennicy pozostali 
mniejszo ci  w ród szlachty), wielowyznanio-
wo  jako czynnik wspólnototwórczy (np. kon-
federacja warszawska 1573 r.) oraz znaczenie 
i popularno  protestanckich uniwersytetów 
w ród Polaków. 

Drugiej cz ci sesji plenarnej przewodni-
czy  profesor Sobczak. Jako pierwszy g os za-
bra  profesor Cie lak, który poda  analizie za-
warto  ponad 20 polskich tytu ów prasowych 
(tygodników, miesi czników i kwartalników), 
badaj c ich zawarto  pod k tem jubileuszu 
reformacji. W ród uwzgl dnionych czasopism 
tylko dwa mia y osobne dodatki po wi conej 
tej problematyce: „Polityka” (Marcin Luter 

i reformacja. 500 lat protestantyzmu, „Pomoc-
nik Historyczny”, wrzesie  2017 r., s. 156) oraz 
„Tygodnik Powszechny” (dodatek specjalny – 
Reformacja. 500 lat, pa dziernik 2017 r., s. 26). 
O ile dodatek „Polityki” nie stanowi dla czytel-
ników – nie wspominaj c ju  o medioznawcach 
– adnej niespodzianki (czasopismo nie pomija 
wa nych rocznic w swych specjalnych nume-
rach1), o tyle apendyks katolickiego tygodnika 
stanowi  bardzo mi e zaskoczenie, gdy  jako 
jedyny przedstawiciel prasy katolickiej tak wie-
le szpalt po wi ci  wi tu wspó braci w wierze. 
Zdaniem referenta zdecydowana wi kszo  ty-
tu ów prasy katolickiej, pisz c o innych roczni-
cach (np. o roku wi tego Brata Alberta, setnej 
rocznicy objawie  fatimskich, pi dziesi tej 
rocznicy koronacji obrazu Matki Bo ej Liche -
skiej, trzechsetnej rocznicy koronacji Cudow-
nego Obrazu Matki Bo ej Cz stochowskiej 
czy sto czterdziestej rocznicy objawie  Matki 
Bo ej w Gietrzwa dzie), wspomina o tezach 
Marcina Lutra i ich skutkach. W niektórych 
tekstach wyra ny by  g os ekumenizmu, w in-
nych za  – niestety – wr cz odwrotnie. Refor-

macj  w koncepcji medioznawczej Marshalla 
McLuhana przedstawi  prof. dr hab. Miros aw 
P czak (WDIB UW), zaczynaj c od tezy, e nie 
by oby reformacji bez sprawnej metody druku 
wypracowanej przez Gutenberga. Prelegent 
w erudycyjny sposób przeprowadzi  s uchaczy 
przez pracownie Cranachów, warsztat drukarzy 
i ksi garzy walcz cych o nowe idee, wskazuj c 
za McLuhanem, e „wszystkie media s  prze-
d u eniami ludzkich zdolno ci – Þ zycznych 
lub psychicznych”. A zatem ksi ka staje si  
przed u eniem wzroku i jak ka de inne medium 
wprowadza zmiany postrzegania zmys owego 
wiata, na które cz owiek nie pozostaje obo-

j tny. Parafrazuj c tytu  jednego z rozdzia ów 
w pracy2 Waltera J. Onga Pismo przekszta ca 

wiadomo , profesor P czak przedstawi , jak 
typograÞ a przekszta ci a ludzk  wiadomo  
i my l. Nast pnie zabra  g os prof. dr hab. Wik-
tor Pepli ski (Uniwersytet Gda ski), omawia-
j c Pras  ewangelick  na Pomorzu w latach 

1920–1939 i jej stosunek do Polski. Profesor 
przedstawi  sytuacj  wyznaniow  na Pomorzu 
i pozycj  ko cio a ewangelickiego w latach 20. 
i 30. XX stulecia, przywo uj c m.in. dzia al-
no  Juliusza Bursche, Ryszarda Danielszyka 
i Waldemara Preissa. Dwaj ostatni byli zwi -
zani z „Przegl dem Ewangelickim. Organem 
Polskich Zborów Ewangelickich na Pomorzu 
i w Pozna skiem”. Z kolei profesor Kononiuk 
zaj  si  dziennikarskim etosem pracy w kon-
tek cie ideologii reformacyjnej. Dowodzi , 
e bez Biblii Lutra nie zosta aby og oszona 

naczelna zasada obowi zuj ca w relacjach 
pa stwo–obywatele–media (prasa), która od 
15 grudnia 1791 r. jest zapisana w pierwszej 
poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczo-
nych. Prezentuj c dziennikarski etos pracy, 
wskazywa  na jego zwi zki z etosem pracy 

1 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, Oralno  i pi mienno . S owo poddane technologii, Warszawa 2011.
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promowanym przez protestantów. Na zako -
czenie sesji plenarnej wywi za a si  ywio-
owa dyskusja, która przenios a si  w kuluary 

i by a obecna do ko ca konferencji. 
Po przewie obrady konferencyjne odbywa y 

si  jednocze nie w trzech panelach. W panelu 
„Reformacja a edukacja, ksi ka, druk, prasa, 
kultura” – któremu przewodniczy a profesor 
Kamler – wyg oszono siedem referatów. Dr Iza-
bela Winiarska-Górska (Uniwersytet Warszaw-
ski) wskaza a na wp ywy reformacji na kszta -
towanie si  j zyka polskiego w XVI stuleciu 
(Reformacja w polszczy nie XVI wieku. Wybra-

ne aspekty). Podda a analizie literatur  religijn , 
m.in. pisane po polsku manifesty konfesyjne, 
teksty dydaktyczne oraz teksty religijne, pod-
kre laj c znaczenie pluralizmu wyznaniowego 
dla zmian zachodz cych w polszczy nie. Ów 
aspekt genologiczny wykorzysta a do prezenta-
cji chrze cija skiej paidei. Nast pnie dr Viktor 
Adamski (Chmielnicka Akademia Humani-
styczno-Pedagogiczna) mówi  o wp ywie idei 
reformacji na t umaczenie ksi ek liturgicz-
nych w j zykach narodowych, koncentruj c si  
dzia alno ci korporacji profesorskiej Pa stwo-
wego Uniwersytetu Ukrai skiego w Kamie cu 
Podolskim. Dr Andrzej Kansy (Towarzystwo 
Naukowe P ockie) omówi  reformacyjne dzie-
dzictwo prezentowane na amach prasy maria-
wickiej. Na wybranych elementach tego dzie-
dzictwa przedstawi  te, które sta y si  istotne 
dla wyzna  mariawickich. Wskaza  na podobn  
genez  wyzna  protestanckich i mariawickich, 
rol  technik drukarskich w ich rozwoju, zna-
czenie Pisma wi tego i jego rozpowszechnie-
nia, co wi za o si  z jednoczesnym wzrostem 
znaczenia j zyków narodowych. Wyznania 
protestanckie i mariawickie czy te  podobne 
postrzeganie w adzy i pa stwa. Te wymienio-
ne elementy analogii by y wyra ne w czaso-
pismach wydawanych przez mariawitów, np. 
w „Mariawicie. Czcicielu Przenaj wi tszego 
Sakramentu” czy „Mariawickiej My li Narodo-
wej”. Mgr Agnieszka Ty  (Chrze cija ska Aka-
demia Teologiczna w Warszawie) przywo a a 

posta  Paw a Hulki-Laskowskiego oraz jego 
pisma publicystyczne. Prelegentka pokusi a si  
o analiz  jego twórczo ci w perspektywie teolo-
gicznej, udowadniaj c, e poruszana przez nie-
go problematyka wyp ywa a z jego to samo ci 
ewangelicko-reformowanej oraz przynale no-
ci do nurtu ewangelickiej teologii liberalnej. 

Dr Miko aj Ochma ski (WDIB UW) przeniós  
s uchaczy do siedemnastowiecznego Królewca 
i opowiedzia  o barwnym yciu i dzia alno ci 
typograÞ cznej Jana Reusnera. Nast pnie mgr 
Piotr Lewkowicz (Biblioteka Uniwersytetu 

ódzkiego) kontynuowa  w tek frapuj cych 
problemów badawczych dawnej ksi ki. Na 
podstawie wyodr bnionych ze zbioru druków 
Biblioteki Uniwersytetu ódzkiego drobnych 
pism Marcina Lutra, wybitych w pierwszej po-
owie XVI w., zastanawia  si , na ile ich twórcy 

podlegali tradycji ksi ki r kopi miennej. Pre-
legent podj  si  próby zidentyÞ kowania dzia-
a , które w uk ad kart tytu owych drobnych 

druków reformatora wprowadzi y innowacje 
zwi zane z wielokrotnym powieleniem tekstu, 
wymogami ideologii i rynku. Na zako czenie 
panelu wyst pi a dr Marta Kacprzak (Bibliote-
ka Uniwersytetu Warszawskiego) która omówi-
a XIX-wieczne wydania pism Reja. W XIX w. 

opublikowano liczne edycje polskiego pi mien-
nictwa protestanckiego z XVI w., w tym ponad 
20 wyda  ró nego typu i przeznaczenia, w któ-
rych udost pniono niemal w ca o ci twórczo  
Miko aja Reja – czo owego pisarza doby staro-
polskiej zwi zanego z ruchem reformacyjnym. 
Wykaza a, e edytorzy w ró ny sposób odno-
sili si  do tego zwi zku, niekiedy eksponuj c 
go b d  pomijaj c, czasem chwal c, a czasem 
pi tnuj c. 

Prawo, Þ lozoÞ a, polityka, ekonomia to 
motywy przewodnie drugiego panelu, którego 
moderatorem by  prof. dr hab. Marcin Lesz-
czy ski. Wzi o w nim udzia  sze ciu pane-
listów. Dr Tadeusz Sznajderski (Uniwersytet 
Gda ski) przedstawi  posta  „ksi cia huma-
nistów” i gorliwego katolickiego reformatora 
zalecaj cego odnow  chrze cija stwa. Erazm 
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3 J. Tazbir, Reformacja, kontrreformacja, tolerancja, Wroc aw 1997, s. 54.
4 M. Dru , Marcin Luter najlepiej sprzedaj c  si  Þ gurk  Playmobil, „Puls Biznesu”, 20 czerwca 2017, 

https://www.pb.pl/marcin-luter-najlepiej-sprzedajaca-sie-Þ gurka-paymobil-864608 [dost p: 20.11.2017].

z Rotterdamu przez w asne badania teologiczne 
i Þ lologiczne zainicjowa  zainteresowanie her-
meneutyk  biblijn  i zwi kszeniem roli Biblii 
w yciu cz owieka. Dr Bartosz Hordecki (Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
omówi  – wzbudzaj c  kontrowersje – kwesti  
wygnania arian z Rzeczypospolitej, prezentu-
j c argumentacyjno-perswazyjny wymiar tego 
wydarzenia. Dr Ivan Dimitrijevi  (WDIB UW) 
zaj  si  Astrologi  i my leniem krytycznym 

w wieku Lutra. Mgr Micha  Kasiarz (Uniwer-
sytet Marii Sk odowskiej-Curie w Lublinie) 
skoncentrowa  si  na postrzeganiu wolnej woli 
cz owieka przez Jana Kalwina i odwo a  si  do 
najwa niejszego dzie a teologa Institutio reli-

gionis christianae, w którym zosta y wyra one 
podstawy kalwinizmu. Bohaterem wyst pienia 
mgr. Macieja Szatana (Uniwersytet Opolski) 
by  Jan aski (m odszy), który  wp yn  na 
rozwój j zyka, demokracji i wolno ci w Rze-
czypospolitej. Natomiast mgr Konrad Dyda 
(Katolicki Uniwersytet Lubelski) przedstawi  
projekty zg aszane przez przedstawicieli wy-
zna  reformowanych na etapie tworzenia obo-
wi zuj cej Konstytucji RP oraz pó niejszych 
ustaw wyznaniowych. 

Uczestnicy trzeciego panelu po wi cili swe 
wyst pienia oddzia ywaniu idei reformacyj-
nych na dziennikarstwo, wolno  s owa, druku 
i pogl dów oraz etos pracy. Pod przewodnic-
twem profesora Tadeusza Kononiuka dyskuto-
wano o: dziedzictwie reformacji w kontek cie 
komunikacji spo ecznej (dr Andrzej wi tec-
ki, WDIB UW);  ograniczaniu praw autorskich 
i idei wolno ciowej w twórczo ci dziennikar-
skiej (dr Katarzyna B eszy ska, WDIB UW); 

osobach publicznych zabieraj cych g os w re-
formacyjnym dyskursie spo eczno-prawnym 
(dr Maria oszewska-O owska, WDIB UW) 
czy o prawie do wizerunku (dr Norbert Gill, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu). Na zako czenie mgr Agata Kostrze-
wa (WDIB UW) zaprezentowa a wyniki ana-
lizy jako ciowej tekstów piosenek zawartych 
w piewniku Ewangelickim w odniesieniu do 
pogl dów Maxa Webera. Zarysowany etos 
pracy spuentowa a „bo cz owiek stworzony 
jest do pracy jak ptak do latania”. 

Reformacja i jej skutki wywar y istotny 
wp yw na kultur , religi , polityk  i gospodar-
k  Europy, co nie umkn o uwadze uczestników 
sympozjum. Ruch reformacyjny odcisn  pi tno 
na polskiej my li spo eczno-politycznej, zdyna-
mizowa  przemiany kulturowe i naukowe. By  
– jak pisa  Andrzej Wycza ski – „raczej pr dem 
intelektualnym, interesuj cym ludzi o pewnym 
poziomie kultury, nie rozpalaj cym uczu  i nie 
rewolucjonizuj cym normalnego ycia [...] Sto-
sunek do religii stanowi  cz  renesansowej 
postawy wobec ycia, i to postawy, któr  mo -
na by okre li  jako otwart ”3. Czy w XXI w. 
korzystamy z dziedzictwa reformacji? Czy 
jest ono jeszcze popularne? Otó  pewna znana 
niemiecka Þ rma produkuj ca klocki do zaba-
wy – by uczci  jubileusz 500-lecia reformacji 
– w 2017 r. stworzy a i wypu ci a na rynek Þ -
gurk  Marcina Lutra trzymaj cego w r ku g sie 
pióro i Bibli . Marketingowo akcja si  powio-
d a, bowiem ju  w czerwcu 2017 roku sprzeda-
no jej milion sztuk4. Czy to znak, e augustianin 
zawita  pod strzechy, a wraz z nim jego idee? 
Czy te  jakie czasy, taki Luter…


