
Koło Sprawy Bożej

Wszyscy z nas wiedzą kto tobył  Słowacki, bądź Mickiewicz. Mało kto natomiast wie, że

Panowie  Ci  należeli  do  tzw.  Koła  Sprawy Bożej.  Twórcą  i  przywódcą  ów  Koła  był  Andrzej

Towiański - mistyk, mesjanista, filozof i zarazem rzymski katolik. Grupa ta zawiązała się wstępnie

27.  września  1841  r.  w  Paryżu  po  przemówieniu  Mistrza  Andrzeja  w  Katedrze  Notre  Dame.

Początkowo liczyła 17 osób i nigdy nie porzekroczyła stu. Pierwsze oficjalne zebranie zaś odbyło

się 1. czerwca 1842 roku.

Adam Mickiewicz  i  Juliusz  Sowacki,  a  także  wielu  innych  mniej  lub  bardziej  znanych

obecnie polskich poetów aktywnie działało w Kole Sprawy Bożej. Ślady tej organizacji – o czym

mało kto wie - na każdym kroku znajdujemy w ichszej twórczości, np. znana liczba 44. 

Towiańczycy, jak zwano zwolenników Pana Andrzeja, byli skrajnymi pacyfistami, wg. Nich

świat  można  było  zmienić  poprzez  pracę  nad  samym  sobą  i  wdrażanie  w  życie  zasad

ewangelicznych,  a  nie  czynem zbrojnym.  Uważali  się  za  prawowiernych  rzymskich  katolików

i takowymi zdecydowanie byli, chodź w ujęciu bardzo liberalnym. Oppowiadali się za paligenezą.

Starali się ewangelizować swoim własnym życiowym przykładem wiernie naśladując Chrystusa.

Byli  zwolennikami  apokatastazy.  W  kole  dokonywano  także  apoteozy  Napoleona  Bonaparte.

Zwolennicy  Świętej  Sprawy  byli  piewcami  ekumenizmu,  a  Towiański,  jako  pierwszy  nazwał

Żydów naszymi starszymi braćmi.  

Sprawa najwieksze popracie i najwięcej zwolenników zyskała nie tyle we Francji, czy też

Polsce, ale we Wloszech w Turynie. 

Kolejną  ciekawostką  jest  to,  że  idee  towianizmu  skutecznie  w  życie  wproadził  Sobór

Watykański  II.  oraz sam papież  Jan Paweł  II,  który świadomie  wiele  z  towianizmu zaczerpnął

do swech myśli z dzieł właśnie naszych dwóch w/w sławnych wieszczów.

Mam  nadzieję,  iż  zachęciłem  Państwa  do  szerszego  zapoznania  się  z  tematyką

towiańszczyny,  gdyż stanowi ona oryginalny wytwór polskiej  myśli  i  do dziś oddziaływuje nie

tylko na nasz kraj, ale na cały świat, tyle że mało kto sobię to uzmysławia.

Zainteresowanych  zachęcam  do  zgłebienia  tematu.  Książki  z  zakresu  towiańszczyzny

dostepne są w Bibliotece w Milejewie – www.biblioteka.milejewo.eu . 
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