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L u d w ik Chmaj

DZIAŁALNOŚĆ FAUSTA SOCYNA W POLSKIM RUCHU
UNITARIAIŃFSKIM
Polski unitaryzm XVI w, nie m iał jednolitego- charakteru. Zasada
podmiotowej in terp retacji Pism a św, daw ała różne wyniki zależnie od
w ykształcenia teologicznego1jednostki, jej k u ltu ry wewnętrznej-, a nawet
jej osobistych doświadczeń. Niem niej w latach. 80-tych można odróżnić
w polskim unitaryzmie dwa główne n urty; n u rt a n a b a p t y s t y c z n y
ze skłonnością do radykalizm u społecznego-, do odosobnienia się od reszty
społeczeństwa- i w ytw orzenia prawdziwego' „ludu Bożego”, oraz n u rt
s e m i j u d a i z a n c k i , społecznie konserw atyw ny, ale radykalny pod
względem religijnym , odm awiający czci Chrystusowi i uważający Stary
Testam ent za podstawę doktryny. N urtow i pierwszemu przewodził zbór
lubelski z Niemojewskim, Czechowicem i Witre-linem na czele, a za nim
szły inne zbory, nurtowi drugiemu torował drogę Budny i jego najbliżsi
współpracownicy. Między obydwoma nurtami toczyła się walka na syno
dach. Dodać trzeba, że na nurcie anabaptystycznym widoczne były ślady
wpływów kalwińskich: przekonanie o- zupełnie skażonej naturze ludzkiej
i płynąca stąd niewiara w możliwość całkowitego odrodzenia moralnego,
przypisywanie Chrystusowi boskiej zdolności odkupienia ludzkości od
grzechu pierworodnego i wysłuchania jej próśb wobec nieprzystępnego-,
groźnego Boga, na nurcie zaś sem ijudaizanckim widoczne były wpływy
pochodzenia zewnętrznego, Paleologa zwłaszcza.
Z tą sytuacją religijną w Polsce miał Faust Socyn sposobność za
poznać się już w Siedmiogrodzie za pośrednictwem Blandraty, który
utrzymywał nadal żywe stosunki ze zborem polskim.
W działalności Socyna w Polsce odróżniam dwa okresy: P i e r w.s z y
od jego przybycia do Polski w lecie 1579 r. do 1593 r., kiedy to synod
lubelski przyjął tezy Socyna o odkupieniu, usprawiedliwieniu i Wie
czerzy Pańskiej, dając tym dowód, że oświadcza się za jego doktryną
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w brew stanowisku Niemojewskiego, który pozostał w zborze odosobnio
ny. W okresie tym- Socyn z jednej >strony bronił zboru przed- a t a k a m i
kalwinizmu i jezuitów, jak też jego d o k try n y jako- czystej praw dy
chrześcijańskiej, z drugiej stara ł się oczyścić doktrynę Braci .Polskich
od różnych naleciałości kalwińskich, od chiliazmu i pesymizmu m oral
nego i podsunąć zborowi swoją w łasną doktrynę, czystą i zgodną z P is
mem św. Jest to okres walki Socyn a o czystość doktryny i obrony
zboru.
Okres d r u g i działalności Socyna trw ał od 1593 r, do jego śm ierci
w 1604 r. W okresie tym Socyn jako. duchow y przewódca zboru podjął
szeroką działalność wydawniczą, m iał wykłady dla ministrów i mło
dzieży rakowskiej, zabiegał o rozszerzenie wpływów zewnętrznych zbo
ru i myślał o przeniesieniu się do- Rakowa, głównego ośrodka działal
ności Braci Polskich, Jedynie śm ierć nie pozwoliła mu urzeczywistnić
w szystkich jego- planów.
I, WAŁKA O CZYSTOŚĆ DOKTRYNY I OBRONA ZBORU

Kiedy w czerwcu 1579 r. przybył Socyn na stałe do Krakowa z my
ślą przystąpienia do zboru Braci Polskich, walka Budnego z radykaliz
m em społecznym lublinian weszła w stadium rozstrzygające. Zbór kra
kowski, do którego Socyn się zgłosił, zażądał od niego przyjęcia chrztu
przez ponurzenie. Socyn odmówił i dla uzasadnienia swej1 odmowy na
pisał na prośbę zboru rozprawę: De baptismo aquae. A n homini Christiano aquae. baptismo carer e liceat D isputatio1. ■
Miał wówczas Socyn ukończonych 40 lat życia, miał za sobą napi
sanych kilka poważnych dzieł2, miał gotową własną doktrynę religijną,
zbliżoną do doktryny Braci Polskich, ale od niej prostszą, przede
wszystkim jednak miał w sobie żarliwość apostoła przekonanego o praw
dzie swej doktryny, o misji powierzonej' mu przez Boga oraz stanow
czą gotowość do jej obrony, przechodzącą niekiedy w upór doktrynera
odrzucającego najmniejsze nawet odchylenia od jego własnej myśli.
Doktryna Socyna, jasna i prosta, upatrywała w religii chrześcijań
skiej jedynie naukę moralną, system norm etycznych, od których wy
pełnienia uzależniała osiągnięcie przez człowieka życia wiecznego, uciecz
kę od unicestwienia. Chrzest nie m iał dla Socyna wcale znaczenia sa
kramentalnego, nie miał on w sobie żadnej nadprzyrodzonej mocy do
1 Bibliotheca Fratrum Po-lonorum, t. I, s. 70<9—738,
2 De Iesu Christo Sertatore (Bibl. Fr. Pol., t. II, s. 113—246);' De statu prim i
hom inis antę lapsum Disputatio (Bibl. Fr. P o l, t, II, s. 253-—389)'; K om entarz do
I rozdziału Ewangelii św. Jana .(Bibl. Fr. Pol., t, I, s. 75 i nasi).
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obudzenia* w jednostce w iary i udzielenia jej- laski. B ył on jedynie zna
kiem zew nętrznym , że się uznawało naukę C hrystusa za prawdziwą,
był więc rzeczą obojętną, a już całkowicie zbędną w przypadku, gdy
ktoś go przyjął już w dzieciństwie.
Zdaniem Socyna, nie było- wcale nakazu C hrystusa przyjm owania
chrztu przez ponurzenie. Mogą go przyjm ować ci, którzy nigdy nie byli
chrześcijanam i, ale i wówczas nie można ich do tego zmuszać, tylko
należy to zostawić ich dobrej woli, .Nauka Chrystusa-, będąc w swej
treści czysto duchową, ma na celu w ew nętrzne odrodzenie człowieka.
Przyw iązyw anie wagi do zew nętrznych obrzędów i zwyczajów odwraca
myśl ludzi od praw dziw ej bogobojności i sprawiedliwości, i tamuje
„bieg Ewangelii”, a ponadto wywołuje wewnętrzne spory w zborze i nie
przyczynia się do jego społecznego znaczenia.
In terp retu jąc odpowiednie miejsca Pism a św. zgodnie z po-wyższą
tezą, Socyn oburzał się, że bracia nie- chcą go- przyjąć do zboru i do
puścić do Wieczerzy Pańskiej, przestrzegał przed potępieniem ludzi
z powodu różnic w tego rodzaju poglądach i wskazywał, w jakim kie
runku powinien zbór iść, by przekształcając życie w ew nętrzne ludzi
przyczyniał się równocześnie do udoskonalenia ich postępowania.
Rozprawa Socyna o chrzcie była więc poniekąd program em n ap ra
wy polityki zew nętrznej zboru, a zarazem odsłaniała plan działania So
cyna na przyszłość: oczyścić zbór od niepotrzebnych obrzędów, a dok
try nę od fałszywych pojęć i przesądów, odsłonić ludziom konieczność
moralnego przekształcenia życia i ważność w artości duchowych chrze
ścijaństwa, otworzyć zbór dla wszystkich pragnących do- niego przystą
pić, strzec wreszcie- swobody m yślenia w sprawach, nie- m ających zna
czenia dla zdobycia nieśm iertelności — oto do- czego postanowił Socyn
dążyć w swojej działalności zborowej,
Socyn zdawał sobie sprawę, że walka o- te cele n ie będzie łatwa. Na
przywódcach zboru ciążyła zbyt silnie spuścizna anabaptyzmu i kalwinizmu. A rgum entacja Socyna zaw arta w rozpraw ie nie przekonała ich.
Co więcej, polecili oni W itrelinowi3 opracowanie odpowiedzi na ową
rozprawę, a Czechowic sam napisał o niej krytyczne uw agi4. Cenili
wprawdzie bracia w ykształcenie Socyna, jego- wielką znajomość Pism a
św. i literatu ry teologicznej’, jego zdolność dialektycznego m yślenia, nie
zam ierzali jednak wcale zmieniać w przyjętej praktyce- życia zbiorowego,
ani znosić istniejących obrzędów. Mieli nadziej-ę, że uda im się z czasem
skłonić Socyna do podporządkowania się obyczajom zboro-wym. Dopiero
3 F, S. Bock, Historia A n titrm ita rio ru m , t. II, s. 983—986.
;
4 Por. iM. 'Czechowie, De paedobaptAsatum errorum origine, Ib. im. [ok. 1681]
(Superiorum P aedobaptism i errorum appendix), s, 1&6-—*201. ,
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kiedy spostrzegli, iż pewna liczba członków zboru zaczęła podzielać jego
przekonania, usiłowali (senior zfooru krakowskiego- Szymon Ronemberg5
i gorliwa unitarianka Zofia Siemichowska6) przy pomocy szeregu ar
gum entów nakłonić go do przyjęcia chrztu przez ponurzenie, ale i tym
razem n ie uległ Socyn namowom i nadal bronił energicznie swych po
glądów.
Pom im o tej różnicy stanowisk nie uchylał się Socyn od żadnych, prac,
jakie m u bracia polecali. Uznając znaczenie dyscypliny zbiorowej, sta
ra ł się nie pisać niczego, co b y stało w yraźnie w sprzeczności z nauką
zboru i poddaw ał swe pisma cenzurze zborowej. Nie przypatryw ał się
jednak biernie tem u, co się działo w zborze i poza zborem. Przede
wszystkim- pragnął Socyn być braciom potrzebnym i pozyskać sobie ich
zaufanie nadw erężone nieco spraw ą Dawida. Jakkolw iek Bracia Polscy
w ydali n a prośbę Blandraty w yrok potępiający Dawida- z powodu jego
nonador antyzmu7, byli oni przeciw nikam i ingerencji państwa w spory
religijne i m ieli za złe Blandracie jak i Soeynowi, że maczali palce
w skazaniu Dawida na dożywotne więzienie. Socyn znał te nastroje, wie
dział również, że syn Dawida wystąpił przeciw niemu w osobnej1 roz
prawie' drukowanej w Krakowie, pełnej krzyw dzących go zarzutów.
Nie ukrywał on niczego przed swoimi przyjaciółmi krakowskimi, ci zaś
namawiali go, by ogłosił swoje materiały przeciwko Dawidowi. Nie mógł
Socyn jednak tego uczynić z braku funduszów na wydanie dzieła, a mo
że i nie chciał tej sprawy zanadto rozgłaszać w danej chwili.
Kiedy natomiast Andrzej Wolan, zwany papieżem kalwińskim na
Litwie, zacięty wróg Braci Polskich, wystąpił1 przeciwko nim w swoim
Upomnieniu (1574), które krążyło w odpisach i psuło braciom opinię,
Socyn oświadczył gotowość napisania odpowiedzi przeciwko Wolanowi
i czekał niecierpliw ie na zgodę zboru lubelskiego. W czerwcu 1580 r.
odpowiedź ta była gotowa. Należy tu zwrócić uwagę na słowa Soeyna
w liście do Czechowica, dotyczące treści tej rozprawy. „Jak słyszę —
pisał Socyn8 — wy także nie możecie znieść, jeżeli ktoś mówi, że Chry
stus zadośćuczynił Bogu za nasze grzechy czy też złagodził jego gniew
na nas, gdyż są to sposoby mówienia obce Pismu św.” W słowach tych
jest widoczna chęć Socyna usprawiedliwienia się, że jakkolwiek odpo5 Faust Socyn, L isty, opr. L u d w ik Chmaij, t. I, W arszaw a 1®5©, s. 2.04—20<8
(cyt. w dalszym ciągu ja,ko; Listy).
6 Listy, t. I, s. .298—3-0-3.
7 ludieium Eeclesiarum Polonicarum de causa Fr. Datńdis in ąuaestione de
vera hominis Iesu Christi, filii Del viven tis inouacaśione, Claudiopoli 'MDLXXIX
(ma być 157,8)-. Uchwala, ta zapadła na synodzie w Bełżycach.
8 L isty, t. 1, s. 48.
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wiadał imieniem zboru, pogląd jego na uspraw iedliw ienie przez C hry
stusa jest zgoła różny od poglądu zboru. W późniejszej przedm owie do
odpowiedzi W olanowi przyzna Socyn otwarcie, że nie liczył się w tym
względzie ze zdaniem zboru9.
J u ż 'w swoim dziele De Iesu Christa Servatore, napisanym, jeszcze
w Bazylei, utrzym yw ał Socyn w brew całem u św iatu chrześcijańskiemu,
że C hrystus nie odkupił swoją śmiercią ludzkości, gdyż przebaczenie
grzechów było w ynikiem uprzedniego postanow ienia Boga, a funkcja
C hrystusa polegała jedynie na .objawieniu ludziom woli Boga w arunku
jącej uzyskanie życia wiecznego od posłuszeństwa jego- nakazom. Nie
na krzyżu ofiarow ał się C hrystus Bogu, ale w niebie po- zm artw ychw sta
niu i ta ofiara dokonuje się ustawicznie. N ieskazitelne życie Chry
stusa i jego śmierć, będąca wynikiem po-słuszeństwa woli Bożej, są dla
ludzi przykładem , jak żyć powinni, a jego zm artw ychw stanie jest gwa
ran cją dotrzym ania przez Boga swych obietnic, że i m y zm artw ychw sta
niemy.
Ponieważ Bracia Polscy wyznawali pogląd tradycyjny, Socyn w od
powiedzi W olanowi w yrażał swoje stanowisko’ w złagodzonej nieco for
mie. U trzym yw ał więc, że Chrystus, którego trynitarze uważali za
Boga, nie mógł zadośćuczynić Bogu za nasze grzechy, gdyż nikt sobie
sam em u niczego n ie spłaca. Jeśli się zaś przyjm ie, że C hrystus był czło
wiekiem, to jako człowiek był on w tej sam ej sytuacji co- wszyscy lu
dzie. W ten sposób starał się Socyn już w tej pierwszej rozprawie napi
sanej w obronie zboru i im ieniem zboru przedstaw ić swoją w łasną do
k try n ę o odkupieniu, chociaż wiedział, że zbór był zupełnie innego zdania.
Odpowiedź Socyna Wolanowi zasługuje na uwagę jeszcze z innego
względu. Taktyką Socyna wobec wrogów zboru było idealizowanie ży
cia i pracy Braci Polskich, ukrywanie, że w zborze istnieją jakiekolwiek
różnice poglądów, podkreślanie wysokiego poziomu moralnego braci,
podnoszenie równocześnie, że bracia trzymają się czystej prawdy ewan
gelicznej; o tym zaś, że w zborze istnieje cenzura, że bracia nie pozwa
lają mu uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, że wewnątrz zboru istnieje
wrogi stosunek do Budnego i jego; współwyznawców nie wspomniał So
cyn ani słowa. Chwalił natomiast gorąco tych, którzy „nie wzbraniali
się dobrowolnie pełnić służebnych czynności życiowych, chociaż przed
tem żyli ustawicznie w rozkoszach- i bezczynności”10. Była to wyraźna
aluzja do Niemojewskiego, która wskazywała, że pragnął Socyn rozwiać
wszelką jego nieufność do siebie, zdając sobie sprawę z jego kierowni
czej roli w zborze.
• Bibl. Fr. Pol., t. II, s, 373,
10 Tamże, s. 376.
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W szystkie swoje początkowe w ysiłki skierow ał Socyn ku temu, by
zdobywszy zaufanie i utrw aliw szy w um ysłach współwyznawców prze
konanie o słuszności' swego stanow iska religijnego, wysunąć się na kie
row nika duchowego- zboru i poprowadzić go w kierunku uznanym przez
siebie za jedynie właściwy, Ale by ów ceł osiągnąć, należało: 1) zapo
znać dokładnie braci ze swoimi przekonaniam i religijnym i, i o to bę
dzie zabiegał Socyn ustawicznie pożyczając im rękopisy swoich dzieł,
udzielając w listach dokładnej odpowiedzi na ich pytania i w ątpliwo
ści, i w dając się z nim i w dyskusje; 2) uczynić swoją pracę w zborze
nieodzowną.
Kiedy na zjeździe teologów w Lublinie n a jesieni 1580 r. spostrzegł
Socyn, że bracia nie -chcą rozm aw iać z Budnym., k tó ry bez ich zgody
w ydał dzieło Pałeologa i nie chcą tego* dzieła wziąć od niego, nie omie
szkał natychm iast skorzystać z tej sposobności i poprosiwszy Budnego
o egzem plarz podjął się napisania odpowiedzi Paleologiwi, zwłaszcza,
że Grzegorz Paw eł, z którym niegdyś Paleolog polemizował, ślepy i obar
czony kłopotam i rodzinnym i, n ie b y ł już do tego zdolny11,
Pałeołog, k tóry był um ysłem oryginalnym , głosił w swoich dziełach
ideę, że każda religja jest swojego rodzaju objawieniem, przy pomocy
którego Bóg chce ludzi wychować do życia sprawiedliwego, C hrystus
był takim sam ym prorokiem-nauczyeielem, jakim i byli Mojżesz i Ma
hom et, i nie ma powodu, byśm y go mieli czcić i wzywać. Nauka C hry
stusa nie różni się w istocie od nauki Starego Testam entu, a wym agania
polityczno-społeczne życia mają dla człowieka pierwszorzędne znacze
nie i nikt nie w inien się od nich uchylać.
Podejm ując się n a prośbę B onem berga po dyskusji swej- z Grzego
rzem Paw łem wyłożenia swych poglądów w specjalnej rozpraw ie
(Defensio verae sententiae de, m agistratu pólitico), godził Paleolog nie
tylko w Grzegorza Paw ła, który odegrał główną rolę w założeniu w R akowie głośnej gminy kom unistycznej, ale w cały ruch religijny arian
polskich oderw any od życia społecznego, doktrynerski, nie liczący się
z potrzebam i tegoż życia, pow stały z fałszyw ie rozum ianej nauki C hry
stusa,
K iedy Bracia. Polscy przypisyw ali Chrystusowi boskie posłannictwo
i podnosili stale boski ch arak ter jego życia i działalności, chociaż uw a
żali go za człowieka, Paleolog poszedł dalej jeszcze niż oni w antropomorfizacji osoby C hrystusa i odm awiał mu wszelkiej m isji nadprzyro
dzonej. C hrystus był — je-go zdaniem — M esjaszem żydowskim m ają
cym ułatw ić żydom odzyskanie niepodległości i nie było wcale Jego za
« Bibl. Fr. P o l, t, II.
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daniem poprowadzenie ludzi do nieśm iertelności. Nowy Testament,
a zwłaszcza K azanie na Górze nie zaw ierają niczego, czego by nie było
w Starym Testam encie, prawo zaś boskie S tarego Testamentu- nie za
brania- prowadzenia wojen, -dochodzenia- sw ych -krzywd przez sądy, spra
wowania urzędów, zabiegania o powodzenia życiowe. Nakazy m oralne
Chrystusa dotyczyły nie urzędów i państw, ale tylko- osób prywatnych,
by na w łasną rękę nie dochodziły krzywd i nie dokonywały zemsty na
ludziach-. C hrystus nie nakazał bynajm niej gardzić św iatem i uciekać od
świata, byłoby to bowiem usprawiedliw ianiem sam obójstw i prowadzi
łoby do unicestw ienia życia. Pierwszym naszym obowiązkiem jest mi
łość -ojczyzny, i uchylanie się od służby państwowej, od udziału w woj
nie podjętej przez państwo czyniłoby tę miłość obłudną. Toteż Braci
Polskich uw ażał Paleolog za doktryne-rów i bezpłod-ny-ch marzycieli,
a ich doktrynę za szkodliwą, gdyż przez swoje ostrze -antypaństwowe
odstręczała ona ludzi od unitaryzm u, .a w zm acniała stanowisko- try n itarzy.
Odpowiedź Socyna (Ad librum Iaąobi Palaeologi «,,« nesppnsid12)
napisana anonimowo, w czterech ogromnych księgach rozpraw iała się
bardzo szczegółowo z wywodami Paleologa. D oktrynę jego uważał So
cyn za bezbożną i- niebezpieczną. Za bezbożną dlatego, ponieważ w ypa
czając wolę Bo-ga i funkcje Chrystusa- odm awiała Chrystusowi czci na
leżnej; a za niebezpieczną dlatego, ponieważ chciała zawrócić ludzkość
ku epoce przezwyciężonej, ku celom wyłącznie ziemskim, zapominając
-o nadprzyrodzonym przeznaczeniu -człowieka, Że zaś doktryna ta zdo
była już wielu zwolenników w Siedmiogrodzie, a w Polsce wydała no
wego Dawida — Budnego, który stał się przyczyną rozłam u w zborze,
pragnął przeto Socyn wykazać całą bezpodstawność argum entacji P aleologa, w ynikającą z niedostatecznego zrozum ienia -celów duchowych
chrześcijaństwa, Paleolog — twierdził Socyn — nadał Chrystusowi ry 
sy fikcyjne, -obce Chrystusowi rzeczywistemu, bo nie -dostrzegł różnicy
pomiędzy S tarym i Nowym Testam entem, S tary Testam ent dawał ży
dom wskazania, które m iały im ułatwić osiągnięcie powodzenia życio
wego. C hrystus zaś przyszedł na świat, by dokonać reform y życia przez
powszechny obowiązek miłości. Kierownicy państw, urzędnicy są ludź
m i i ich jako ludzi obowiązują tak samo- przykazania m oralne Chrystusa.
Wojna jest zbrodnią, bo zbrodnią jest zabijanie ludzi, i państwo nie po
winno zmuszać obyw ateli do brania w niej udziału, albowiem nie ma
wojny tak spraw iedliw ej, by mogli w niej uczestniczyć chrześcijanie.
Wszelka ideologia obrony wojny prowadzi w końcu do tego, że me uwa12 Bibl. Fr. P o l, t
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ża się za zbrodnię występow anie z bronią w ręku przeciwko własnym
królom, kiedy się widzi w nich tyranów , i stąd przychodzi do wojen
domowych, które są nieszczęściem kraju. N ie należy czynić zła dla osią
gnięcia dobra. M e wolno odpierać gw ałtu ani mścić się za krzywdy.
'Tymczasem — według Paleologa ■
— grzeszy ten, kto- nie chcąc docho
dzić swoich krzyw d nie donosi o- nich urzędowi. Tak niegodziwych za
leceń nie m a naw et w barbarzyńskiej religii.
Ale Socyn nie poprzestał tylko n a obronie religii, Chrystusa, potę
pieniu w ojny i wszelkiej, zemsty. D rugim zadaniem odpowiedzi Socyna
była obrona rakowian przed zarzutam i Paleologa. Nie uszło uwagi So
cyna, że Paleolog w ystępując przeciwko- rakowianom pragnął wzbudzić
do nich nienaw iść w szerokich sferach społecznych jako do tych, którzy
są wrogam i państw a i istniejącego ustroju społecznego. Czy Socyn zda
wał sobie sprawę, że broniąc ich solidaryzuje się z nimi? Niewątpliwie
tak, nie u kryw ał on bo-wiem. wcale tego swego przekonania, że chrze
ścijanin nie ma na ziemi ojczyzny, że w kościele chrześcijańskim może
być królem tylko Chrystus, a nikt inny, że obowiązkiem każdego wier
nego ucznia Chrystusa jest dążenie do udoskonalenia życia, a o to wła
śnie starali się rakowianie. Nie byli oni —- zdaniem- Socyna13 — bez
względnymi przeciwnikami sprawowania- urzędów, o ile można by spra
wować urząd bez naruszenia przykazań Chrystusa. Ale wobec prze
wrotności św iata jest to prawie niemożliwe. Zresztą cele państwa jako
organizacji świeckiej są tak różne od funkcji kościoła, a nawet w takiej
pozostają z nimi sprzeczności, że ci, którzy pełnią urząd słowa w ko
ściele, nie mogą być równocześnie urzędnikam i państwa.
Socyn nie negował, że należy się posłuszeństwo urzędowi-, bez
względu na to, czy jest dobry -czy zły, ale tylko pod warunkiem, że jego
rozkazy nie sprzeciwiają się przykazaniom Chrystusa. Bo jeśli się sprze
ciwiają, należy odmówić państwu posłuszeństwa, choćby się miał n a w et'
cały świat zawalić. Więcej bowiem należy cenić sprawiedliwość i miłość
Boga, niż wszystko inne na świecie. Z tych względów był Socyn prze
ciwnikiem również wojny obronnej, o ile łączyło się z nią niebezpieczeń
stwo zabicia człowieka. Miłość ojczyzny nie- może tego od nas wyma
gać, byśmy łamali dla jej dobra prawo moralne. Zarzut Paleologa, że
rakowianie byli przeciwnikami wojen z powodu tchórzostwa, odpierał
Socyn z oburzeniem jako oszczerstwo rzucone na prawdziwych poma
zańców Boga. Zarzuty Paleologa- uderzały w ogóle w próżnię, albowiem
nie ma rakowian, ani owej gminy, która wywołała ty le niepotrzebnego
zamieszania.
13 L isty, t. I, s. 12*5.
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Ja k okazuje się z tych ostatnich uwag Socyna, jego polem ika z Pa~
leologiem m iała na celu nie tylko ostateczne rozpraw ienie się z semijudaizm em , przekreślającym -w artości duchowe chrześcijaństw a, oraz
obronę arian polskich, ale także wyłożenie jego w łasnych poglądów po
lityczno-społecznych i zdobycie wpływu w zborze.
Odpowiedź Socyna Paleologowi "podobała* się briaciom i została w ydru
kow ana a a koszt zboru. P rac a ta jednak nie znalazła uznania w oczach
rodaków Socyna, B landraty i Sąuarcialupiego, znanego mu jeszcze z Ba
zylei. Z zarzutów przeciw niej podniesionych zasługuje na uwagę ten, że
jako em igrant i cudzoziemiec, zależny od łaski swych przyjaciół, powinien
Socyn pomyśleć o tym , jak uchronić swą głowę, i dlatego powinien żyć
spokojnie, nie budzić niczyjej nienawiści i unikać poważniejszych starć.
Dw program życiowy Sąuarcialupiego nie odpowiadał am bitnym planom
Socyna, apostoła i reform atora. Zresztą sam Sąuareialupi w iele po Socynie oczekiwał, skoro pisał: „Oczy wielu kościołów, nie mówiąc o poje
dynczych braciach, są zwrócone na ciebie głównie. Musisz się starać, byś
nie zawiódł naszego oczekiwania” 14. Wiedział o tym Socyn i dlatego
postanowił iść dalej swoją własną drogą.
Korespondencja, jaką w tym czasie naw iązał z nim Andrzej Dudycz,
może również podniosła go w jego w łasnych oczach, gdy zobaczył, że
ów były biskup katolicki, uczestnik soboru trydenckiego, nie um ie sobie
dać rady ze swymi wątpliwościam i religijnym i i szuka ratunku
u Socyna.
Dudycz był przekonany, źe nauka o Trójcy jest fałszywa i n ie oba
wiał się w yraźnie napisać tego Bezie15; uznając za zasługę Braci Pol
skich, że odsłonili światu prawdziwą naukę C hrystusa; niepokoiło- go jed
nak jedno: „wszystkie kościoły, wszystkie sekty broniąc swych poglą
dów powołują się na Pismo- św. Ono m a poręczać słuszność ich stano
wiska. Ale jakie racje przem aw iają za- autorytetem samego Pism a św.?
W jaki sposób chrześcijanin dowiedzie tego autorytetu ateiście?” Du
dycz prosił Socyna o rozwiązanie tegoż zagadnienia; Ta prośba Dudycza
stała się .genezą rozprawy Socyna De S, Scripturae auctoritate16.
Socyn, m yśląc nad tym zagadnieniem, doszedł do- przekonania, któ
rem u też dał w yraz w owej rozprawie, że pomimo wszelkich argum en
tów zarówno historycznych, jak i rozumowych przem aw iających za auto
rytetem Pism a św, uznanie tegoż autorytetu zależy głównie od dobrej
woli człowieka, ta zaś od jego moralnego życia. Człowiek szlachetny
i uczciwy z łatwością uwierzy w autorytet Pisma św., człowiek zły od~
14 L isty, >t. I, s. 129,
15 Bibl. Fr. P o l, t. I, s. >5'21.
16 Bibl. Fr. Pol., t. I, .s. 263—284.
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rzuci ów autorytet, gdyż nie będzie chciał zmienić swego try b u życia.
Toteż kiedy Dudycz zasypyw ał Socyna wciąż, nowym i w ątpliwościam i
(jak np. skąd wiemy, że istnieje życie pozagrobowe, dlaczego dziś nie
dzieją się cuda itd.)17, Socyn zniecierpliw iony napisał mu>: „Lecz widzę,
że choćbym w sposób .naoczny ukazał Ci autorytet Pism a św,, to Ty jed
nak będziesz dalej tkwił w tym labiryncie” 18. By go zaś wydobyć z tego
lab iry n tu posyłał mu różne swe rozpraw y, w yjaśniał jego wątpliwości
oraz odpierał jego zarzuty.
W dyskusji, z Dudyczem przeciw staw ił się Socyn w sposób stanow 
czy instytucjonalnem u pojm ow aniu religii. Gdy Dudycz zdawał- się upa
tryw ać źródło rozbicia św iata chrześcijańskiego w przyjęciu subiektyw 
nej in terp retacji Pism a św,, Socyn podkreślał, że żaden kościół nie może
być oficjalnym tłum aczem praw dy religijnej. Każdy ma nie tylko p ra 
wo, ale pow inien także sam dochodzić owej praw dy opierając się na
Piśm ie św. i zgodnie z nią postępować w życiu. In terp retacji zaś Pism a
św. należy dokonać według zasady zgodności z rozumem, albowiem re ligia chrześcijańska nie sprzeciwia się rozum ow i i całkow icie się z nim
zgadza. Nie należy jednak zajm ować się zagadnieniami, które nie są
konieczne, do zbawienia. Religia m a służyć życiu, w ypełnieniu nakazu
C hrystusa, a nie zaspokajaniu daleko idącej ciekawości ludzkiej.
W czasie swej korespondencji z Dudyczem w ystąpił Socyn (prawdo
podobnie n a polecenie braci) w obronie d oktryny zboru przeciwko po
znańskim jezuitom 19,-Jezuici doktrynę B raci Polskich nazw ali n a jb a r
dziej bezbożną i bluźnierczą, i pow ołując się na różne dzieła starali się
wykazać, że jest ona usiłow aniem „wydobycia z piekieł” herezji P aw ła
z Sam osaty. Ponieważ równocześnie bronili dogm atu św. Trójcy, Socyn
przytaczając dosłownie każdą z ich tez (a było ich 25) zbijał wiersz za
wierszem , zaznaczał, n ad ową doktrynę- o Trójcy nie można było
w ym yślić nic bardziej niedorzecznego, sprzecznego- z rozum em i nie
zgadzającego się z boskimi świadectwam i, i przepowiadał, że przyjdzie
tak i czas, iż oni sam i uznają, że owe ich św ięte tajem nice w iary są
śm iesznym i ludzkim i wym ysłam i.
K iedy Dudycz w ytknął Socyno-wi ów ostry ton polemiki, Socyn
uspraw iedliw iał się: „Ludzie nasi m ają tak złą opinię, iż nie -należy
niczego pom ijać milczeniem, co może przyczynić się do- pogorszenia tej
o nich opinii. Przeciwnie, najm niejsze naw et oszczerstwo należy brać
sobie do serca i starać się je powściągać”, zwłaszcza że „owi nasi prze
ciw nicy usiłują w szystkim i siłam i wmówić innym wszystko, co n ajg o r17 Por., Listy, t. I, s, 1-6-8—1.88.
18 L isty, L 1, s. 167.
« Bibl. Fr. P o l, t. I, s. 738—741.
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sze o naszych ludziach"20. Słowa te w skazują najw yraźniej jak dalece
Socyn solidaryzow ał się z B raćm i Polskim i i dbał o- dobrą opinię zboru.
Toteż staje się zrozumiałe, dlaczego Socyn, zetknąwszy się z Janem
Niemojewskim, wielce szanowanym seniorem zboru lubelskiego', i prze
konaw szy się o jego pesym izm ie m oralnym pow stałym wskutek fałszy
wej pod w pływ em kałwinizmu in terp retacji słów św. Pawła, nie wahał
się podjąć z nim dyskusji, by go odwieść od jego fałszywego stano
wiska.
Niemojewski utrzym yw ał, że naw et chrześcijanin odrodzony przez
wiarę C hrystusa n ie jest w stanie prowadzić doskonałego trybu życia
i powstrzym ać się od grzechu. Podczas synodu w Chmielniku w 1581 r.
rozmawiał o tym z Socynem i zapytyw ał go o zdanie w ty m względzie,
następnie prosił, by napisał kom entarz do- VII rozdziału listu P aw ła do
Rzymian, k tó ry on w łaśnie interpretow ał w powyższym' duchu. Socyn
opracował natychm iast m ałe pismo pt. Scriptum in quo breviter ostenditur PoHilum Apostolum in: ep. ad Ramąnos cap, V II sub sua ipsius per
sona de se ipso u t renato non loqui21 i w ykazyw ał w nim, że św. Paw eł
przeciw staw iał w tym rozdziale człowieka żyjącego pod zakonem czło
wiekowi -odrodzonemu przez łaskę, człowieka pożądliwego- i cielesnego
człowiekowi w ew nętrznem u, duchowem u, niew olnika grzechu — czło
wiekowi um iejącem u walczyć z grzechem i służącemu duchem zakonowi
Bożemu. In terp retacja Socyna była w yrazem jego optymizmu m oralne
go, jego w iary w człowieka, który jeśli chce może dostatecznie opano
wać swe ciało i osiągnąć w ym aganą przez religię -chrześcijańską dosko
nałość m oralną.
Niemojewski nie zgodził się z tą jego- in terp retacją i zarzucił
(12.IX.1581)22 Socynowi, że pro-wadząc życie spokojne, w olne od trosk
małżeńskich i gospodarczych, nie zna tragizm u słabości ludzkiej. W swym
pesymizmie- moralnym posunął się Niemojewski tak daleko, że n ie wi
dział żadnego w yjścia. Zdaniem jego,, należałoby albo zaprzestać walki
z pokusam i życia i dać się nieść jego fali, albo uciec od życia, i odosob
nić się całkowicie, b y nie dać ciału sposobności do* podnoszenia swych
pretensji.
Socyn (24.III.1581)23 tę odpowiedź Niemo je wskiego- poddał głębokiej
i dokładnej analizie. W dyskusji tej bardzo znam ienna jest nie różnica
w interpretowaniu różnych, miejsc Pisma św. (chociaż i ona jest ważna
i interesująca), ale odmienne ustosunkowanie- się do wymagań życia mo
20 Listy, t. I, s. 174.
21 Bibl, Fr. P o l, t. 1, s. -89—90,
22 Listy, i I, s. 59—6-4,
23 Tamże, s. -65—1.-22,
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ralnego, Socyn nie negował, że w człowieku toczy się walka ciała z du
chem i że w tej walce u niejednego ciało okazuje się silniejsze od ducha.
Dlaczego zaś tak jest, wyjaśniał w sposób naturalny słabością woli. Na
to godził się i Niemojewski. A le ich drogi rozchodziły się,, gdy chodziło
o wyjaśnienie przyczyn owej słabości, Niemojewski uważał, że wola czło
wieka jest skażona przez grzech pierworodny i dlatego wystarcza sam
opór ducha przeciwko- ciału, samo dążenie i staranie się, chociażby ono
nie przynosiło pożądanego wyniku. Socyn natomiast utrzymywał, że
tego rodzaju stanowisko jest usprawiedliwianiem i tolerowaniem złego
postępowania. W życiu moralnym nie można stać na miejscu i nie postę
pować naprzód, bo to znaczy cofać się. Grzech nie jest koniecznością
człowieka. Doświadczenie osobiste nie może być w tym względzie żad
nym argumentem. Socyn, który odrzucał, wpływ dziedziczny grzechu
pierworodnego, twierdził, że każdy jeśli tylko chce, czyli istotnie pra
gnie życia wiecznego i wierzy w jego możliwość, potrafi nie dopuścić
do powstania w sobie nawyków do grzechu i postępować dobrze. Żyć
świątobliwie bowiem to nie znaczy nigdy nie grzeszyć, ale nie chcieć
grzeszyć, czyli nie przyzwyczaić się do grzeszenia. Jeśliby nawet dok
tryna o wystarczalności samego dążenia do dobrego postępowania była
prawdziwa, nie należałoby jej przekazywać ludowi, bo gdy wpoi się
w ludzi przekonanie, że nie można w tym życiu osiągnąć doskonałości,
nikt nie będzie starał się o to i nie wyleczy się ich z lekceważenia na
kazów moralnych.
Socyn radził Niemojewskiemu, by odrzucił ową doktrynę, bo nic z niej
dobrego nie wyniknie, a tylko wiele złego. „Wszak ludzie światowi •—
pisał24 Socyn •—■wszystko znoszą, kiedy mają nadzieję zdobycia jakiegoś dobra niepewnego i próżnego, czyż my chrześcijanie, mając nadzie
ję dobra zupełnie pewnego i wiecznego, nie potrafimy znieść tego sa
mego i o wiele więcej?” Toteż Socyn był tego zdania, iż należy z jednej
strony zachować ustawiczną czujność wobec grożących nam wciąż nie
bezpieczeństw upadku moralnego, z drugiej strony napiąć wszystkie
siły i wolę do wytrwania w raz powziętym postanowieniu walki ze złem
w sobie i po-za sobą i wznosić się wciąż wzwyż dla osiągnięcia stałych
cnót i najwyższego stopnia świętości. Nie odosobnienie od świata, życie
samotne i zamknięte w sobie, ale życie wśród ludzi, w świe-cie nawet
pełnym zła i różnorakich pokus, działanie w nim w celu przeistoczenia
świata powinno być stałym dążeniem chrześcijanina.
Jak z tego wynika zbór Braci Polskich miał być według wymagań
Socyna nie wyspą odosobnioną i odciętą od świata, ale* ogniskiem świe- .
cącym przykładem i zachęcającym do naśladowania.
24 L isty, it. I, s. 122.
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Po napisaniu tej odpowiedzi przesiał ją Socyn Niemojewskiemu,
a następnie w ydrukow ał w łasnym kosztem w raz z poprzednim, swym
pism em i odpowiedzią N i em oj ewski eg o u Rodeckiego- w Krakowie
(1583)25, Jasność wywodów obok doskonałej znajomości Pism a św.,
św ietna argum entacja, wielki optym izm m oralny i wym aganie aktyw 
nego ustosunkowania się do świata -—■wszystko to m usiało działać prze
konyw ająco na czytelnika i usposabiać go przychylnie dla Socyna,
a w ty m sam ym stopniu osłabiać autorytet Niemoje wskiego w zborze.
Chociaż bowiem Socyn ogłosił tę książeczkę pod pseudonimem, a w e
w stępie kreśląc historię owej dyskusji n ie podał nazwiska Niemoj ewskiego, by nie osłabiać w łaśnie jego autorytetu, jednakże nie było z pew
nością tajem nicą w zborze, z kim odbyła się ta dyskusja, zwłaszcza że
Niemojewski po przeczytaniu odpowiedzi Socyna wyznał otwarcie, iż
począł wątpić w słuszność swego- zdania i nie sprzeciw iał się wcale ogło
szeniu swego nazwiska.
W tym czasie otrzymał Socyn wiadomość, że ks. Hieronim Powodowski, kanonik poznański, wróg arian, przesłał królowi Stefanowi Batore
mu jego książkę przeciw Pałeołogowi na dowód wrogiego stosunku So
cyna do władzy państwowej26 i że król jest na niego oburzony. By
uniknąć grożącego mu niebezpieczeństwa, Socyn przeniósł się za radą
Dudyeza z końcem lutego 1583 r. do Pawlikowie k. Wieliczki, majętno
ści Krzysztofa Morsztyna, bachmistrza wielickiego i członka zboru,
a równocześnie podjął kroki w celu zabezpieczenia sobie na przyszłość
pewnej swobody działania.
By umożliwić sobie powrót do Włoch w przypadku wydalenia go
z Polski, napisał list do w. księcia Toskanii i prosił, ażeby nie wierzył
pogłoskom, że uciekł z Krakowa do Wiednia i że nie szanuje władzy
państwowej (26.11.1583)27; by zaś przejednać króla polskiego w ysłał pi
smo (12.-III.1583)28 do- kanclerza Marcina- Berzewiczego, w którym prosił
go o wstawienie się za nim do króla oraz zapewniał go, że w dziele
swym więcej powiedział w obronie urzędu na- -podstawie Pisma św.,
aniżeli mówi o tym prawo międzynarodowe lub cywilne.
W Pawlikowicach, gdzie spędził 4 lata, nie był Socyn bezczynny. Raz
po raz odwiedzał braci w Krakowie, wyjeżdżał na synody, nie spusz
czał z oczu spraw zborowych, a w korespondencji z Wojdowskim29 za
chęcał go do poświęcenia się studiom teologicznym, by mógł zastąpić
25 Przedrukowana w Bibl, Br. Pol., t I, s. 85—113.
28 L isty, t. I, -s. ISł.
27 Tamże, s. 187—1S9.
28 Tamże, s. 195— 197.
29 Tamże, s. 198—20>3',
2 A rchiw um h isto rii filozofii i myśli spoi.
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swego starego ojca w pracy zborowej. Równocześnie Socyn dowiedziaw
szy się, że Wolan swoje Upomnienie w raz z odpowiedzią na jego pismo
w ydał drukiem w Spirze (wrzesień 1583), opracow ał obszerną odpowiedź
przeciw ko Wolanowi, Synod uchylił się od w ydania jej w łasnym kosz
tem i polecił Socynowi, by zwróci! się z tym do- Blandraty30. Jednakże
s ta ry B landrata wobec w zrastającej 'reak cji katolickiej nie chciał już
m ieszać się do sporów religijnych i odmówił prośbie Socyna, Dzieło
Socyna pozostało- więc w rękopisie, I nie pomogła naw et pisem na proś
b a A lciata, k tó ry gotów był po-kryć częściowo koszty w ydania książki
Socyna. Książka ukazała się dopiero- w p ię ć lat później (1588) na koszt
Ja n a Kiszki, starosty żmudzkiego, do- którego Socyn zwrócił się ze spe
cjalną o to- prośbą i którem u dzieło swe dedykow ał31,
W olan w swej rozprawie przeciwko Braciom Polskim w drugiej do
p iero części polemizował z Socynem, nie w ym ieniając zresztą jego- na
zwiska. No-wych argum entów w obronie bóstwa Chrystusa nie podawał,
w większej tylko mierze- niż poprzednio kładł nacisk na fakt, że nauka
0 bóstw ie C hrystusa istniała w pierw otnym kościele chrześcijańskim ,
Socyn w celu udostępnienia czytelnikowi całej polemiki w ypisywał
z rozpraw y W olana poszczególne- ustępy dotyczące jego pierw szej odpo
wiedzi i rozprawiał się z ich argumentami. Polemika toczyła się wokół
tych samych co poprzednio- zagadnień, ale obecnie korzystał Socyn z ca
łej swej ogromnej wiedzy teologicznej i powoływał się nie tylko na ko
mentarze Pisma św. różnych współczesnych mu autorów, ale także na
dzieła różnych teologów i na swoje dotychczasowe. Ton odpowiedzi
Socyna był spokojny i rzeczowy, unikał on w niej złośliwości i obelg,
którymi książka Wolana była przepełniona.
Dwom zagadnieniom poświęcił Socyn w swojej odpowiedzi więcej
miejsca: zagadnieniu o d d a w a n i a c z c i Chrystusowi, która nie jest
identyczna, z czcią oddawaną Bogu i dlatego nie można z niej wniosko
wać -o tożsamości ich natury, oraz zagadnieniu o d k u p i e n i a , którego
Wolan nie .odróżniał od zagadnienia przebaczenia, a pomieszawszy oba
z sobą, fałszywie je rozwiązywał. I w tej rozprawie bronił Socyn gorąco
Braci Polskich, wskazywał na istniejącą w zborze swobodę dyskusji
1 wzajemną tolerancję. Ponieważ zaś Wolan wytykał braciom specjal
nie ich rakowski epizod, Socyn przyznawał wprawdzie, że- niektórzy
z braci nie zrozumieli należycie nakazów moralnych Chrystusa, ale
usprawiedliwiał to ich gorącą żarliwością naśladowania C hrystusa, Na
» Listy, Ł I, s. 2H—214.
u Miała ona tytuł; De lesu Christi Filii Dei natura sw e essentia rt-ec non de
peccatorum per ipsum expiatione Disputatio adver$m Andr. Volanum (Bibl, Fr.
Pol., t II, s. 383—422).
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końcu swej odpowiedzi przytoczył Socyn dosłownie wszystkie obelgi
i złorzeczenia Wołana, by chociaż w ten sposób dać m u lekcję prowadze
nia przyzwoitej dyskusji religijnej.
Jeszcze jedną dyskusję stoczył Socyn w tym czasie, Z polecenia braci
przybył do Pawlikowie w m arcu 1584 r, C hrystian Francken, Niemiec
z pochodzenia, eksjezuita, podówczas rek to r szkoły w Chm ielniku32,
Ponieważ szerzył on w swoim otoczeniu sem ijudaizm , przeto bracia,
pragnąc go odwieść od tego, polecili m u udać się do Socyna i z nim tę
kwestię przedyskutować, F rancken w rozmowie z Socynem zastrzegł się,
że pragnie prowadzić w yłącznie dysputę filozoficzną, opartą na argum en
tach rozumowych, nie chce zaś odwoływać się do P ism a św. Takim
jego argum entem była teza, iż wobec istotnej różnicy pomiędzy Bogiem
i człowiekiem, nie może przysługiwać człowiekowi cześć religijna,
Francken nie ograniczył się do tego tylko argum entu, ale poruszył rów
nież zagadnienie mocy C hrystusa, jego wiedzy, jego funkcji w kościele,
by wykazać, że pod każdym tym względem ograniczona wola Chrystusa
sprzeciwia się oddaw aniu mu czci Boskiej/
Socyn nie uchylił się od te j dyskusji, jakkolw iek była ona nieporozu
mieniem, gdyż w istocie rzeczy Francken chciał pozbawić Chrystusa
wszelkiej w ogóle czci, chociaż się d o tego- n ie przyznaw ał, Socyn zaś
wykazując konieczność oddawania czci Chrystusowi, nie identyfikował
jej bynajm niej z czcią boską. Toteż dyskusja ich nie tylko nie przynio
sła pożądanych wyników, ale stała się przyczyną nowych nieporozumień,
Kiedy bowiem bracia Ronemberg, Szoman i inni zażądali od Franckena
po jego powrocie do- Chm ielnika, by w ich obecności złożył sprawozda
nie z owej dyskusji, ten przedstaw ił ją nie tak jak faktycznie przebie
gała, lecz podaw ał odpowiedzi Socyna w takiej formie, w jakiej jego
zdaniem powinien był je podać zgodnie ze swym stanowiskiem . Toteż
Socyn, otrzym awszy rękopis Franckena, m usiał go poprawiać i uzupeł
niać, by przedstaw ić dyskusję w praw dziw ym jej świetle.
W tym. sam ym praw dopodobnie czasie otrzym ał zbór krakow ski ja 
kieś nieznane- nam pismo- od innego sem ijudaizanta M arcina Seidla,
Ślązaka, który uciekłszy z Niemiec przed prześladow aniem znalazł tym 
czasowe schronienie u swego rodaka W itrelina w Lublinie, a nie mogąc
już dłużej korzystać z jego pomocy zwrócił się do zboru krakowskiego
o jakieś stanowisko- w szkole33, W piśmie swoim przedstaw iał praw do
podobnie braciom swoje przekonania sem ijudaizanckie, bo ci odesłali
mu je z krytycznym i uwagami, a kiedy te go nie przekonały, następny
list wysłali Socynowi, aby na niego odpowiedział. To zw racanie się do
32 F. S. Bock, 'jw,, t. I, s. 3>€M
3—3-64.
33 Bibl, Fr. Pol., t. II, s. 807.
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Socyna braci w różnych kw estiach teologicznych świadczy najw yraźniej,
że wzrósł jego autorytet w zborze, że cenili wysoko- jego w ykształcenie
i pomimo pew nych różnic w poglądach uważali go* za swego- brata.
Socyn nie odmówił ich prośbie i w trzech listach do- Seidła34 usiło
w ał na próżno* odwieść go od skrajnego* s*emijudaizmu nie uznającego
niczego poza dekalogiem. Nie poprzestał Socyn na tym, ale ponadto
opracował specjalne pism o35 dla użytku zboru o treści przeciwko- semijudaizmowi, w którym wykazywał, że królestwo Chrystusa jest króle
stw em duchow ym na ziemi. Ponieważ jest ono niewidoczne, dlatego tylu
istnieje ateistów, Tylko- ludzie o niezw ykłej prawości i -miłości mogą
poznać to królestw o i dla niego pracować.- Nie jest ono dostępne dla
tych, którzy pochłonięci zabiegami ziemskimi i w nich upatrujący cel
ostateczny kierują się w swym postępowaniu nie zasadami miłości
chrześcijańskiej, ale bliżej, nieokreślonym i jakoby w rodzonym prawem
naturalnym .
By wykorzenić do- gruntu ze zboru polskiego- semijudaizm, zwrócił
się Socyn w maju 1584 r. ze specjalnym wezwaniem do synodu w Wę
growie36, na którym miała być rozpatrywana spraw a Franckena, ażeby
bracia zachowywali w kościołach oddawanie czci Chrystusowi, bo ina
czej nie zapobiegnie się wzrostowi bezecnego* epikureizmu i ateizmu;
z tymi zaś, którzy nie uznają władzy i panowania Chrystusa, nie- utrzy
mywali żadnych stosunków ani nie prowadzili żadnych dyskusji. Synod,
nie bez wpływu zapewne owego wezwania Socyna, polecił Witrelinowi
opracować specjalne pismo przeciwko Franckenowi, który po dyskusji
z braćmi na synodzie w C hm ielniku w grudniu tegoż roku zrezygnował
ze swego stanowiska i wyjechał do- Siedmiogrodu.
Synod w Lublinie, zebrany w czerwcu tegoż roku, na którym Socyn
był obecny, zwrócił się do niego oficjalnie z prośbą o napisanie obszer
nej odpowiedzi jezuitom poznańskim. Socyn ro-zpoczął ową pracę, ale nie
zdołał jej skończyć37, albowiem coraz częstsze zapadanie na zdrowiu,
jak też zabiegi o ratow anie zagrożonego konfiskatą majątku we Wło
szech i związane z tym kłopoty odrywały go od niej.
W czasie swego kilkuty godni oweg o pobytu w Krakowie zetknął się
Socyn w zborze z Erazmem Johannise-m, byłym rektorem szkoły w Ant
werpii, który po przybyciu do Polski pragnął stać się członkiem zboru,
ale nie podobało mu się, że Bracia Polscy odmawiają Chrystusowi pre34 Bibl, Fr. Pol,, i. II, s. '807'—812.
35 Tam że, s. 804—806.
36 L isty, t. I, s. 23*0—2,32.
37 Tamże, s. *23-3.
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egzystencji. P ragnął on w tej- kw estii odbyć z kimś dysputę38, I znowu
na prośbę braci m usiał Socyn podjąć się tego, Erazm był wprawdzie anty
trynitarzem , uw ażał jednak, że twierdzenie,, iż Chrystus był tylko czło
wiekiem (purus homo), uwłacza m ajestatow i Boga i godności Chrystusa,
pomniejsza znaczenie odkupienia i nie zgadza się ze świadectwam i ani
Starego, ani Nowego Testam entu. Dwa dni trw ała dysputa Socyna
z Erazmem, Socyn w yjaśniał Erazmowi, że godność osoby nie zależy od
jej istoty, ale od jej czynności i słów, skoro zaś C hrystus nie był Bo
giem, nie mógł przeto istnieć przed swym urodzeniem i nie o godność
i chwałę C hrystusa pow inniśm y się niepokoić, ale o chw ałę Boga, a ta
okazuje się większa, jeśli Bóg dokonał tak wielkich rzeczy za pośred
nictw em człowieka, n iż gdyby to uczynił za pośrednictw em jakiejś nie
zwykłej1 istoty.
Podobnie znaczenie odkupienia nie zależy od n atu ry osoby lub jej
godności, ale od woli Boga, k tó ry postanowił ludziom przebaczyć ich
grzechy, doszukiwanie się zaś w C hrystusie podw ójnej n atu ry jest n a
śladownictwem trynitarzy i prowadzi do trynitaryzmu. Jeśli się stanie
na stanowisku unitaryzmu, m ożna z łatwością w yjaśnić wszystkie świa
dectwa Pism a św. o C hrystusie. Interpretując na prośbę Erazm a tru d 
niejsze miejsca, które mu sam Erazm poddawał, unikał Socyn takiej ich
interpretacji, któ ra by była niezgodna z unitaryzmem, a o ile n atu ra listyczne tłum aczenie działalności Chrystusa było niemożliwe, uciekał
się do hipotezy spirytualistycznej, dającej się łatw iej pogodzić z jego
stanowiskiem teologicznym. Niem niej Socyn zmuszony był przyznać, że
C hrystus przed rozpoczęciem swego nauczania rozmawiał osobiście z Bo
giem w niebie i tam otrzym ał od niego objawienie woli bożej39.
Chociaż Erazm nie zdawał się być całkowicie przekonany wywodami
Socyna, jednakże po swym wyjeździe z Krakowa zwrócił się do niego jesz
cze z prośbą o wyjaśnienie m u stosunku Chrystusa* do Ducha św. Do
wodziło to, że Socyn m iał opinię w ybitnego teologa. Po* pew nym czasie
otrzym ał Socyn w Pawlikowicach pismo Erazm a przedstaw iające w spo
sób niezupełnie właściw y przebieg ich dysputy; Odpisy swego pisma
przesłał Erazm różnym osobom. Dowiedziawszy się o* tym , Socyn. opra
cował dokładnie swoje odpowiedzi na argum enty Erazm a w owej dys
pucie i w ysłał swe dzieło do- Dudycza z prośbą o dostarczenie go
Erazmowi.
W owym czasie prowadził Socyn ożywioną korespondencję ze swy
mi rodakami, pom agał im, posyłał swoje pisma, zabiegał o należyte
przyjęcie ich- w Polsce, Swemu daw nem u przyjacielow i Franciszkowi
38 Bibl, Fr, P ol, t. II, s. 483—492.
89 Tamże, s, 511.

L ud w ik C hm aj

22

Bettiemu przesiał rękopis swej rozpraw y De S. Scripturae auctoritate
napisanej po w łosku40, w jesieni zaś 1584 r. odbył jeszcze jedną dysputę
z Puccim, z którym niegdyś polemizował w Bazylei, a który z Holandii
przyjechał specjalnie do K rakow a dla przeprow adzenia rozmowy z So
cyn em. Dysputa ta odbyła się n ajp ierw w obecności braci krakowskich,
a następnie w obecności Dudycza, ale nie doprowadziła do żadnego re
z u ltatu 41. Zarówno bracia, jak i Dudycz oświadczyli się przeciwko po
glądom Pucciego, 'który opuściwszy K raków przeszedł w Pradze z po
w rotem do kościoła katolickiego.
Na synodzie w Chmielniku, na którym Socyn był obecny, złożył Ro
nem berg spraw ozdanie z jego dysputy z Puccim. Synod w yraził podzię
kow anie Socynowi, zapewnił go o* swej przychylności, ale równocześnie
upom niał, by swoimi subtelnym i argum entam i nie wciągał całego zbo
ru niepotrzebnie do walki i nie obrażał nim i słabszych um ysłów 42,
Pu cci bowiem przesłał synodowi swoje tezy wraz z listem, lecz synod
nie chciał naw et czytać jego pisma.
Jednym z korespondentów Socyna w owych latach 1584— 1585 był
M ateusz Radecke, m ennonita z Gdańska i sekretarz gdańskiej rady miej
skiej. Obcując w Gdańsku z emigrantami włoskimi (Puccim, Buccellą,
Rovinsem) popadał w coraz to większy sceptycyzm religijny i 30jVIII.
1584 r ,43 zwrócił się do Socyna ze swymi wątp li wości ami. Dotyczyły one
najróżnorodniejszych zagadnień. Główna wątpliwość Radeckego była na
stępująca: Ponieważ nie ma już dziś pierwotnego prawdziwego kościoła
apostolskiego, przeto założenie wspólnoty religijnej wymagałoby spe
cjalnego polecenia Bożego, takim zaś poleceniem nikt się dzisiaj nie mo
że wykazać, gdyż cuda już się nie dzieją. Każdy więc musi sam w spo
sób jaki uzna za właściwy czcić Boga bez należenia do jakiejkolwiek
organizacji kościelnej. Radecke zwalczał wszelkie społeczne form y kul
tu religijnego i był zwolennikiem skrajnego indywidualizmu.
Socyn wyczuł z jego słów, że ma przed sobą rozbitka duchowego,
który opanowany wątpliwościami szuka na próżno z nich wyjścia, cho
ciaż koniecznie pragnie je znaleźć. Chcąc mu pomóc w ich przezwycię
żeniu, starał się Socyn wykazać*44, że do założenia wspólnoty religijnej
nie potrzeba specjalnego wezwania; zbyteczne też są cuda, nigdy w ogó
le nie było takiego kościoła, który by wcale nie mógł się mylić. Ponadto
wskazywał mu przykłady założycieli kościołów, którzy zbierali wokół
"
41
«
«
«

Listy, t. I, s. 157,
Tamże, s, 2-61.
F. S. Bock, jw„ t. I, s. 685.
L isty, t. I, s. .235.
Tamże, s. 23‘5—23-8, 243—255.
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siebie ludzi dla wspólnego poznawania praw dy Bożej i wzajemnego
wspierania się i polecił m u na nich- się wzorować. Dziś, kiedy Pismo św.
jest dostępne d la każdego w języku ojczystym i kiedy czysta- praw da
odsłoniła się ludziom, nie powinien Radecke uchylać się od założenia
wspólnoty religijnej i objęcia w niej kierownictwa,. Socyn pouczał Radeckego, jaka powinna być organizacja takiej wspólnoty. Ponadto odsy
łał go do swoich dzieł dla zapoznania się z właściw ym i poglądami na
chrzest,- W ieczerzę P ańską itd,
Kiedy w jednym z listów 45 Radecke w yznał szczerze, iż jest prze
ciwny oddaw aniu czci Chrystusowi, a naw et zw racaniu się do C hrystu
sa z prośbami, gdyż jest on tylko zwykłym narzędziem w rękach Boga,
Socyn m im o swego oburzenia usiłował wykazać m u całą niedorzeczność
jego stanowiska, zaklinał go, by jeszcze raz w szystko dobrze przem yślał
i rozważył sam z sobą, jak ciężki popełnia grzech. Nie zachowała się
ich dalsza korespondencja, w iem y jednak, że- R adecke uznał w końcu
swój błąd, przystąpił do zboru Braci Polskich, a s-yn jego W alenty stał
się jednym z najw ierniejszych uczniów Socyna,
W 1586 r. zm ieniły się w arunki życia Socyna, Jego ślub z Elżbietą
Morsztynówną, narodziny córki, śmierć żony, zajęcie mu mieszkania
przez służbę dworską, konieczność przeniesienia się do d r Buccelli na
Biskupie — w szystkie te radości i zm artw ienia odciągały go od pracy
pisarskiej, którą, czy to m u bracia narzucili, -czy to sam podjął z własnej,
wewnętrznej potrzeby. Jeszcze za życia żony zaczęła się znowu żywa
korespondencja Niem ojewskiego z Socynem, którą można nazwać drugą
ich dyskusją, a któ ra zakończyła się poważnym sporem i groźbą ze- stro
ny Niemo j ewskiego, że przedstaw i synodowi całą ich sprawę.
Niemojewski nie przestał czytywać różnych dzieł Socyna. Szczegól
nie interesow ało go zagadnienie usprawiedliw ienia i m iał naw et zam iar
na synodzie w Brześciu odbyć z Socynem o tej kw estii specjalną dys
putę. Tymczasem lektura dzieł Socyna, a m ianowicie rozpraw y przeciw 
ko Dawidowi i rozpraw y przeciw Wolanowi, nasunęła m u pewne w ąt
pliwości i o w yjaśnienie ich zwrócił się do Socyna46. P rzede wszystkim
nie rozumiał Niemojewski należycie różnicy, jaką Socyn ustanaw iał mię
dzy koniecznością oddawania czci Chrystusowi a możliwością wzywania
go. N astępnie uważał, że śmierć Chrystusa na krzyżu była ofiarą prze
błagalną za nasze grzechy, czemu Socyn przeczył. K iedy Niemojewski
przesłał mu w liście swoje zarzuty przeciwko jego stanow isku47, Socyn
43 Listy, t. I, B. 281—295.
48 Tamże, s. 11—20.
47 Tamże, s. 2-1—33,
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napisał obszerne wyjaśnienie48, w ytknął Niemo je wskiemu różne błędy
w jego argum entacji i podniósł, że gdyby Niemojewski. przeczytał uważ
nie jego dzieło De lesu Christo Servatore i rozpraw ę przeciw Wolanowi,
nie m usiałby pow tarzać tego samego w swoich listach.
Spór, jaki niebaw em pow stał pomiędzy nim i, dotyczył różnicy w po
glądach na Wieczerzę Pańską. Socyn otrzym aw szy od. Szomana rękopis
Niemo jewskiego- przeciwko tezom Jezuity W egi49, przesłał po przeczy
tan iu swoje krytyczne ■uwagi -Niemoje wskiemu wraz z krótkim pismem
o- Wieczerzy Pańskiej50.
Niemojewski w pojmowaniu Wieczerzy Pańskiej stał wciąż jeszcze
na stanowisku kalwińskim i twierdził, że w niej spożywamy duchowo
ciało i krew Chrystusa. Socyn natomiast utrzymywał, że w W ieczerzy
obchodzimy jedynie uroczyście śmierć Chrystusa, składamy mu za nią
dzięki i spożywając ją wspólnie wzm acniam y się nawzajem w wierze.
Odmawiał jej wszelkiej nadnaturalnej boskiej właściwości przypisywa
nej fałszywie sakramentom.
Niemojewski poczuł się -uwagami krytycznymi Socyna o swym pi
śm ie do głębi dotknięty i. w liście wysłanym 8.111.1588 r.51 do Szomana
w najwyższym oburzeniu zarzucił Socynowi, że wprowadza do kościoła
fałszyw e i szkodliwe mniemania, które niepokoją słabych i wywołują
oburzenie obcych. Ponieważ zaś spostrzegł, że zaraził on już swymi
mniemaniami umysły niektórych uczciwych członków zboru, posta
nowił całą sprawę przedstawić braciom. Równocześnie wyrażał życze
nie, by Socyn nie posyłał mu już odpowiedzi, gdyż prawdę mówiąc,
wstręt go ogarnia na myśl o owych jego paradoksach.
Socyn nie spełnił tego życzenia, albowiem nie chciał zerwania sto
sunków. Odpisując 24. V tegoż roku52 zwrócił Niemo jewskiem u uwagę
na niewłaściwość jego groźby, jeszcze raz w yjaśniał m u w sposób spo
kojny swoje poglądy i zapewniał go, że już nie będzie go niepokoił swy
mi listami. Zaznaczał jednak równocześnie, że nie przestanie szerzyć
nadal prawdy w celu zniszczenia hipokryzji i przesądu.
Spór z Niemojewskim przekonał ostatecznie Socyna, że darem ne
są jego wysiłki pozyskania dla swojej doktryny starych kierowników
zboru. Wysiłki te należało skierować ku młodym wyznawcom lub przy
najmniej ku tym, którzy nosili się dopiero z zamiarem przystąpienia
do zboru. Jednym z takich był Hieronim Moskorzowski. Podobnie jak
48 Listy, it. I, ■$, 34—81.
49 Tamże, s. 86—87.
50 Bibl, Fr. Pol., t. I, s. 753—165.
“ Tamże, s, 756—8766.
52 Tamże.
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Dudycz, jak Radecke, m iał Moskorzowski różne wątpliwości religijne
i on to. praw dopodobnie ok. 1585 r. w ysłał do- Socyna k rótkie pismo pt.,
Scrupuliss, w k tórym w 30 punktach przedstaw iał n ie tylko różne swe
wątpliwością ale i zarzuty przeciwko anabaptystom , czyli ne©chrześci
janom jak B raci Polskich nazyw ał, jakkolwiek przyznaw ał, że — jak
m u się w ydaje — jedynie ich doktryna jest prawdziwa. W szystkie jego
wątpliwości dotyczyły poznania Boga, a dadzą się streścić w tym pyta
niu; Czyż jest możliwe,, ażeby tylko- apostołowie byli w posiadaniu
praw dziw ej nauki C hrystusa, a kościół przez cały czas swej- historii błą
dził i żeby dopiero w; Polsce praw da ta została na nowo odkryta przez
neochrześcijan? Z arzuty zaś przeciwko owym neochrześci janom były
tak niesłuszne i ich krzywdzące, że wywołały oburzenie Socyna,
Socyn uw ażał34, iż m ógłby wcale nie odpowiadać na różne w ątpli
wości i zarzuty Moskorzowskiego, jednakże chcąc spełnić jego prośbę
sta ra ł się odpowiedzieć na 'każdy zarzut z osobna. Nie będę tu ich
szczegółowo analizował, ograniczę się do- rzeczy najważniejszych,
Socyn podnosił, iż praw dziw a nauka- C hrystusa w ym aga jedynie po
znania woli Boga i posłuszeństwa jego nakazom, a ta nauka istniała
zawsze w kościele. P oznanie istoty. Boga nie jest konieczne dla zbawie
nia. W ystarczy wiedzieć, że jest jeden Bóg i że Jezus był Chrystusem,,
tj. synem bożym, który nam objawił wolę Boga, Że kościół przez długie
w ieki mógł się mylić w poznaniu Boga, nie jest to wcale dziwne, gdyż
tworzą go ludzie. Ci, którzy pierw si głosili za naszych czasów unitaryzm, prowadzili od najwcześniejszej młodości życie nieskazitelne
i przedm iotem ich troski była zawsze chw ała boża, a nie dążenie do
zaszczytów i m ajątku. I n ie z ich grona wyszli ateiści.- Socyn podkreślał
równocześnie w obronie zboru polski ego-, że wśród jego współwyznaw
ców nie- m a sporów, chociaż bracia nie w e wszystkim się ze sobą zga
dzają. Są jednak przekonani, iż są w posiadaniu praw dy zdolnej innych
odwieść od błędu. I nie tem u należy się dziwić, że dopiero- w Polsce ta
praw d a zajaśniała, ale- tem u, iż w tak krótkim czasie, bo w ciągu zaledwie
lat 20,, poczyniła tak ogromne postępy.. P ostępy te będzie dalej czyniła,
gdyż żaden inny kościół nie posiada czystszej niż. Bracia Polscy d o k try 
ny. Toteż Socyn wzywał w końcu w sposób braterski i przyjacielski
autora wątpliwości, by, skoro doktryna neochrześcijan wydaje- m u się
najbardziej- zgodna z- Pism em św., n ie w alczył z nią nadal,, ale prze™
szedł do zboru B raci Polskich.
Czy korespondowali oni z sobą; w dalszym ciągu, nie wiemy, Wia
domo- tylko,, że w kilka lat potem odwiedził Moskorzowski Socyna
53 B ibl.. Fr. Pol,, t. I, ,s. -236*—3-27.
54 Tamże, s. 327—33.”
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w Krakowie55 i m iał z nim dłuższą rozmowę, w czasie której nam a
wiał go, by napisał rozpraw ę o wyższości doktryny B raci Polskich nad
kalwińską. Wiemy również, że: ponieważ Socyn tego nie uczynił, ochłodły na pew ien czas w zajem ne ich stosunki. Dopiero kiedy Moskorzewski zdecydował się przystąpić do zboru Braci Polskich,, zapytyw ał So
cyna, czy ma przyjąć chrzest przez ponurzenie oraz prosił go o jego
rozpraw ę o,- chrzcie. Tak więc Socyn przyczynił się poniekąd do naw ró
cenia się Moskorzowskiego., D edykując m u w 1595 r. swą dysputę
z Erazm em Johannisem w yrażał Socyn zadowolenie, że zbór może się
poszczycić z posiadania w gronie swych wyznawców człowieka znanego
w całym Królestw ie Polskim z tak wielkich zalet.
Słowa Socyna w ostatnim liście do Niemo jewskiego, że nie przesta
nie nadal szerzyć praw dy w celu zniszczenia hipokryzji i przesądu, były
rzuceniem ' rękaw icy tym przywódcom zboru, k tórzy tkw ili w sw ych
przekonaniach kalwińskich, były otw artym wypowiedzeniem im walki,
jak też świadczyły, że Socyn będzie już dążył otwarcie do objęcia prze
wodnictwa w zborze w celu wprowadzenia do niego czystej wiary
chrześcijańskiej. Poczynając od 1588 r., kiedy to na' synodzie w Brześciu
wystąpił Socyn z wykładem całej swej doktryny chrystologicznej56,
•coraz większa liczba młodszych wyznawców zboru szła za Socynem
przeciw Niemojewskiemu, Czechowicowi, Żytnie i innym , W dedykacji
Kiszce swej rozprawy przeciw Wolanowi, która* w tym.1w łaśnie roku się
ukazała, skarżył się57, wprawdzie Socyn na to,' że niektórzy członkowie
zboru prowadzą przeciw niemu; wrogą akcję, ale fakt, iż na synodzie
lubelskim w rok potem sam Mikołaj Żytno, dotychczasowy jego prze
ciwnik, począł bronić jego tezy, był już wyraźnym dowodem coraz więk
szego odosobnienia w zborze Niem oj ewskiego i Czechowiea; W tymże
roku 17.11 wysłał Socyn do synodu chmielnickiego, duże pismo58, w któ
rym zaatakował otwarcie Czechowica i jego doktrynę chiliastyczną i do
magał się, ażeby ją wykorzeniono z umysłów braci. Słowa, że sam
Czechowic powinien się o to starać, wobec wspaniałej znajomości spraw
boskich, jaką go Bóg obdarzył, były, pomijając ukrytą być może w nich
ironię, poważnym podważeniem jego autorytetu w zborze. Zbliżenie
się w owym czasie do Socyna Piotra Stoińskiego, ministra lusławickiego, ich wzajemna odtąd współpraca i gorąca przyjaźń torowały Socynowi drogę do coraz większych wpływów w zborze. Socyn znowu jak
dawniej coraz częściej bywa na synodach, gdzie słów jego słucha się
55 ‘Pawsit Socyn-, L isty, opr. L u d w ik O hm aj, W arszawa, 1959, (t. II, s. 130.
58 L isty, t. I, 8, 22.
57 Bibl. Fr. P o l, t. II, s. 371.
58 L isty, t, II, s. 89—102.
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uważnie, młodzi członkowie zboru. A, Wojdowski, J, Yoikel, Lubieniecey,
a niebawem także K. Ostorodt, W, Szmale w yryw ają sobie dzieła jego
z rąk, studiują je gorliwie, a równocześnie zasypują pytaniam i.
Synod w C hm ielniku w 1591 r, zwróci! się do Socyna z prośbą o na
pisanie odpowiedzi przeciwko atakującem u ich W ujkow i59, a synod ge
neralny w 1593 r. prosił go znowu o w ygotowanie pism a w kwestii
stosunku do spraw państwowych. Spełniając pierw szą prośbę napisał
Socyn (6.IX.1593) swą rozprawę przeciwko W ujkowi pt, Responsioi ad
libellum Im o b i W u jęki lesuitae Połam ie editum de Dwimitaie Filii Dei
et Spiritus Sancti60. W dziele tym rozpraw iał się Socyn z argum entam i
nie tylko W ujka, ale i R oberta Belarmina, z którego dzielą Wujek wie
le zaczerpnął. Przed napisaniem swojej książki spędził Socyn kilka ty 
godni w Lusławicach u Stoińskiego, by omówić z nim niewątpliwie spra
wę przekładu swego dzieła na język polski. Stoiński dokonał tego prze
kładu i w 1593 r. pojaw iło się ono w języku polskim, a w rok potem
w języku łacińskim,
W 1592 r, otrzym ał Socyn wydaną zagranicą
< /een ^-Heła
De lesu Christa Servałore pt, Quaenam sit ea fid es' i>i
m siificam ur81 (pod pseudonimem Prospera Dysidea). Ro^
tylko swoim m łodym przyjaciołom, ale także Niemojewskiemu i Czech-owicowi. Ja k się później dowiedział, książeczka ta spodobała się
wszystkim braciom w zborze z w yjątkiem Niemojewskiego, który w nie
znanym nam piśmie w ystąpił ostro przeciwko tezom Socyna.
Poniew aż Niemojewski nazwał doktrynę Socyna o odkupieniu „kłam 
stwem i w ym ysłem ludzkim ”, przeto Socyn odpowiedział m u w sposób
bardzo spokojny w swoich krótkich i zwięzłych Animadversiones q u m dam extemporales in D, lohannis Niem oievii śćriptum 62, Że Niemo
jewski był już w zborze całkowicie odosobniony i że większość braci
oświadczała się za doktryną Socyna, dowodzi ów fakt, iż synod w Lu
blinie w czerwcu 15*93 r, uchw alił jednom yślnie w brew Niemojewskie
mu tezy Socyna o odkupieniu, uspraw iedliw ieniu i W ieczerzy' P ań
sk iej63.
Długa i uporczywa w alka Socyna o czystą doktrynę, jasną i prostą,
zgodną z Pism em św,, wolną od spadku kalwińskiego zakończyła się
jego zwycięstwem. Odtąd staje się Socyn praw dziw ym duchowym przy
wódcą Braci Polskich,
59 Listy, it. II, «s. 117,
«® Bibl, Fr. Pol., t. II, s. 529—623,
« L isty, i, II, s. 11-8,
82 Bibl. Fr. Pol,, t, II, s. 444—44S,
83 Tamże, t, I, s, 7'55.
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II. PRZEWOD.NICTWO DUCHOW.E W ZBORZE

W celu jak najtrw alszego ugruntow ania w zborze swoich poglądów
religijnych postanowił Socyn przede w szystkim opublikować swe rę 
kopiśm ienne dzieła; najbliższe lata (1593— 1597) wypełniła mu żmudna
i uciążliwa praca nad przygotow aniem tychże dzieł do druku. Z listów,
które w ty ch latach otrzym yw ał Socyn z różnych stron Polski, jest
już widoczne, że wszyscy bracia widzą w nim duchowego- przywódcę
zboru i do- niego zw racają się z prośbam i o rady, o- wskazówki, o- w y
jaśnienia w najróżnorodniejszych kwestiach. Socyn był świadom już tej
swojej roli i myśl jego biegła w owym czasie w dwóch głównie k ieru n 
kach: z jednej- strony pragnie- on skodyfikować niejako swą d o k try n ę
w zwięzłym katechizm ie czy wykładzie, będącym do użytku m łodych
adeptów zboru, z drugiej obserwując pilnie to wszystko* co się- dzieje
w zborze stara się o usunięcie różnych przeszkód stojących na drodze
rozrostow i zboru i jego wpływowi na szersze koła społeczne.
Już w 1592 r. począł Socyn pracow ać nad katechizmem, ale pracę tę
nie, wiadomo z jakich- powodów p rz erw a ł64, pozostawiając jej fragm en
ty. W ty m sam ym praw dopodobnie czasie napisał swoje Prmlection.es
Theologicae65, w którym omówił zagadnienia w formie popularnego
w ykładu będące przedm iotem jego dzieł poprzednich: po-lemiki z P uc
cim, polem iki z Covetem, w reszcie polemiki, z W olanem i dyskusji
z Niemoj ewskim, uzupełniając je nowym i rozważaniam i o ofierze C hry
stusa i jego funkcji jako najwyższego kapłana. Treść owych odczytów,
pozbawiona akcentów polemicznych, oparta na tekstach Pism a św.
i argum entach rozumowych, m iała -charakter wyłącznie dydaktyczny
i zrodziła się prawdopodobnie z pragnienia Socyna zapoznania szersze
go grona współwyznawców zboru krakowskiego z jego- doktryną o uspra
wiedliwieniu, którzy nie czytali jego dzieł poprzednich zbyt obszernych
i żm udnych z powodu ich ch arak teru polemicznego. Odczyty owe Socy
na, które były generalną rozpraw ą z teorią odkupienia, m iały służyć do
statecznego w yplenienia ze zboru spuścizny kalwińskiej.
Co- się tyczy sam ych spraw zborowych, to Socyn korzystał wielce
z pomocy wiernego m u w spółpracownika P iotra Stoińskiego i za jego po
średnictw em starał się załatwić je na synodach, ponieważ jego zajęcia
nad przygotow aniem do druku swych dzieł jak i podupadające coraz b a r
dziej zdrowie nie pozwoliły mu w nich zawsze uczestniczyć. Tak speł
niając prośbę- synodu lubelskiego w 1593 r., Socyn napisał swoje uwagi
dotyczące spraw społecznych (procesowania się, sprawowania urzędu
64 L isty, t. II, s. 158.
45 Bibl, Fr, Pol., t. I, s, -535—«G<0.
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i trzym ania poddanych) i przesłał je 19.Y.1594 r. Stoińskiemu66, ra 
dząc równocześnie, by przed synodem porozum iał się z Ostorodtem. Rów
nocześnie napisał (13.,'V) do swego starego przyjaciela lubelskiego' Bałcerowica i licząc na jego poparcie w yrażał nadzieję, że na synodzie
„nie zapadną żadne uchw ały w brew praw u i godziwości”67.
By w yjaśnić owe sło-wa, należy zaznaczyć, że Socyn, który przez
zbliżenie się do szlachty zapoznał się lepiej z w arunkam i realnym i ży
cia polskiego, zaczął coraz w yraźniej odchodzić od swego dawnego ra
dykalizm u społecznego. Był on wprawdzie nadal bezwzględnym prze
ciwnikiem wszelkich w ojen i dokonywania zemsty, ale n ie m iał już nic
przeciwko tem u, jeśli w skutek dochodzenia krzyw d przez urząd, krzyw 
dzący dozna k ary cielesnej' czy w stydu publicznego. Nie był też wcale
przeciw ny spraw ow aniu przez chrześcijan urzędów, trzym ania niewol
ników i posiadania nad nim i praw a życia i śmierci. Zalecał tylko pa
nom polskim, by um iarkow anie korzystali ze swej władzy nad podda
nym i. Stanął więc Socyn obecnie na tym stanowisku, na którym stał nie
gdyś Budny i Paleolog, z którym i polemizował.
Z listów pisanych w tym czasie do Krzysztofa M orsztyna i Eliasza
Arciszewskiego widać, że naw et w spraw ach w ojennych począł być
Socyn bardziej um iarkow any. Tak w liście do Arciszewskiego68 utrzy
m ywał, że gdy nie można wykupić się od pójścia n a w ypraw ę wojenną,
lepiej „zaryzykować niebezpieczeństwo* zgorszenia prostaczków w wie
rze, niż narazić siebie i swą rodzinę na nieszczęście”. Nie był również
przeciw ny noszeniu broni, jakkolw iek odradzał ze względu na nie
bezpieczeństwo jej nadużycia. Nie sprzeciwiał się też pożyczaniu pie
niędzy na procent i przyjm ow aniu ziemi w zastaw ani pewnem u stroje
niu się kobiet, o ile odpowiada ono m iejscowemu zwyczajowi, radził
jednak unikać wszelkiego' zbytku.
Poniew aż owe spraw y polityczno-społeczne miano* rozstrzygać na
synodzie lubelskim, obawiał się Socyn, by nie zapadły tam jakieś zbyt
radykalne uchw ały, które by zno-wu skom prom itow ały zbór w oczach
społeczeństwa. Obawy jego nie spełniły się ani na tym , ani na następ
nych synodach, chociaż je na każdym z nich omawiano-.
Tymczasem zaszły niespodziewane wypadki, które zm ieniły zupełniewarunki życia Socyna. Wzmagająca się nietolerancja religijna w Polsce,
napady motłochu miejskiego- podburzanego- przez kler na zbory ariańskie budziły coraz większe obawy co do spokojnej pracy Braci Po-186 L isty, t. II, s. 136—140.
07 Tamże, s. 135.
88 Listy, t. II, s. 1-60.
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skich. W 1598 r. (29.IV)60 napadli studenci akadem ii krakow skiej na
Socyna, w yw lekli go półnagiego z dom u i chcieli w Wiśle utopić. U ra
tow any przez profesorów akadem ii schronił się-Socyn n ajp ierw w Igo
łomi!, następnie w czerwcu tego-ż roku przeniósł się do Sto-ińskiego- do
Lusławic.
Zmienia, się również i sytuacja w zborze-. 8.III tegoż roku u m arł
N iem ojew ski70, a Czechowic został przez synod usunięty ze -stanow iska
m inistra. Stanowisko to objął po nim K rzysztof Lubieniecki, otrzy
mawszy -do pomocy W alentego Szmalca. Pracą w zbo-ra-ch poczęli kie
rować w ierni uczniowie i przyjaciele- Socyna. Do najw ybitniejszych
z nich-należeli niew ątpliw ie Szmale i Ostorodt. Z- nim i też Socyn obec
n ie najczęściej koresponduje, interesuje się pracą w zbo-rze, udziela im
rad i wskazówek, cieszy się ze zwycięskiej dyskusji O storodta z J a 
kubem Fabrycjuszem , teologiem -gdańskim71, a martwi, się, że Lieynius-z, którego So-cyn dość wysoko cenił, dał się uwieść nonadorantystom 72.
Szmalcowi w yraził Socyn (24.VII 1599)73 specjalne uznanie za jego
w alkę z no-nadorantyzm-em na synodzie w Nowogródku. Spangenberga sta
rał się Socyn' odwieść od chiliazmu, w ykazując mu- szereg błędów w j-ego
rozpraw ie74.
P ragnąc wreszcie zmobilizować siły różnowierców do obrony przed
katolicką kontrreform acją napisał Socyn wezwanie do kalwinów, by
przyłączyli się do zboru Braci Polskich. Wezwanie to nosi tytuł:
0u od Regni Polonme et MDL hom ines vulgp Evcmgelici dicti, qui solidae
pietatis sunt studiosi, omnino deberent se illorum coetui adiungere,
qui in iisdem locis falśio atque imrruerito Ariani atque Ehhonitae vóQan,tu r75. R ozprawę tę przedłożył So-cyn zjazdowi braci podgórskich i rakowskich, który odbył się we wrześniu 1599 r. w Lusławicach, Stoińs-ki
zaś przełożył ją na polski język i w ydał drukiem w 1600 r.
Rozprawa ta była wreszcie spełnieniem owego życzenia Moskorzowskiego, jakie on niegdyś wyraził, odwiedziwszy Socyna w Krakowie:
w ykazania wyższości d o k try n y B raci Polskich nad kalw ińską. Socyn
przedstaw iając w niej w arunki, jakie się m usi spełnić, by być m iłym
Bogu, stara ł się dowieść, że doktryna ewangelicka, pełna błędów nie
może pomóc ludziom do spełnienia ty ch warunków. Jako takie błędy
89 F. S. Bock, jw„ t. II, s. 692^—897.
10
<G. Zeltner, Historia eryptosoeinism i Altorphinae, L ip sk 1729, ,s. 1169 (d ia
riusz Szmalca).
« Listy, t. II, s. 219.
72 Tamże, s. 224*,
73 Tamże, s, 224—226.
74 Tamże, s. 220—221.
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wym ieniał Socyn: a) dogm at o boskim przeznaczeniu, b) dogm at o znie
wolonej woli ludzkiej, c) fałszywie rozum iana nauka o odkupieniu i za
dośćuczynieniu za nasze grzechy, d) w iara w istnienie Trójcy, która nie
pozbawia w praw dzie wierzących u tra ty życia wiecznego, ale jest wiel
ka przeszkodą w zabiegach" o jego osiągnięcie, gdyż sprzeciwia się za
równo świadectwom Pism a św., jak i rozumowi, e) nauka o - chrzcie,
jakoby z jego przyjęciem łączyło- się odpuszczenie grzechów i wzmoc
nienie w iary.
Oprócz tego zarzucał Socyn ewangelikom, i ż ' n ie rozum ieją należycie
przykazań m oralnych C hrystusa, albowiem nie -są przeciw ni odpieraniu
gw ałtu gw ałtem i w yw ieraniu zemsty za krzyw dy, a naw et karaniu
śmiercią heretyków przez władze państwowe. N ie zakazują oni też
m ałżeństw z bałwochwalcam i ani nie zwalczają zbytku i próżnej dzia
łalności życiowej. W szystkie te błędy jak i inne jeszcze w ynikłe z igno
rancji są powodem, że upada u nich dyscyplina, kościelna, a ludzie roz
czarow ani opuszczają ich zbór, chociaż swej- nauki bronią ewangelicy
żelazem i siłą.
Inna zupełnie jest nauka Braci Polskich i inne są stosunki w zbo
rze polskim. Ponieważ Socyn przypuszczał, że tylko surowość doktryny
Braci Polskich i znienawidzona nazwa anabaptystów powstrzymuje
ewangelików od przystąpienia do ich -zboru, w zyw ał ich przeto- do
dokładniejszego zapoznania- się z doktryną braci, czytania ich dzieł,
prowadzenia wzajem nych dysput. Uważał jednak, że jeśli m iłują na
praw dę życie świątobliwe, to powinni połączyć się z Braćm i Polskimi,
To wezwanie Socyna spotkało się natychm iast z ostrą repliką pasto
ra ewangelickiego Jan a P etrycego76, przeciwko którem u w obronie So
cyna wystąpił w 160-2 r. M oskorzowski77.
Tymczasem Socyn snuł' już dalsze plany naukowe. M yślał on przede
wszystkim o dokończeniu dzieła przeciwko- jezuitom poznańskim i był
przekonany, że kiedy je skończy, będzie to jedno z najlepszych jego
dzieł. Szmalcowi przyrzekł coś napisać o prym acie kościoła rzymskie
go. Ostorodtowi przesłał krótki kom entarz do słów C hrystusa; Tyś jest
Piotrem opoką78 i w ogóle uważał, że m usiałby żyć bardzo długo, gdyby
wszystkie swoje plany chciał wykonać.
76 Bibl. Fr. P o l, t. I, s. 689—707.
78 K rótka przestroga d o bruciej zboru ew angelickiego przeciw ko śmiałości
i niew stydliw ości soaeńskiej, a toż aphańskiej, którą ro ku tego 1600 w ypuścili,
b, m. 1600.
11
O dpowiedź na S k ry p t, Przestrogą n azw any, k tó ry X . Jan, P etry c y m im ster
zboru .na Jodłowe e w ydał w r. 1600, iRaków 1602.
78 Bibl, Fr, P a l, t, I, s. -334—341,
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Żyw a praca organizacyjna Braci Polskich, do k tórej bodźca dało
przejście Jakuba Sienieńskiego, właściciela Rakowa do- zboru B raci P ol
skich, zm ieniła zam ierzenia Socyna, Raków stał się obecnie żyw ym
ośrodkiem ruchu unitariańskiego, w nim powstała wyższa szkoła, do- R a
kowa przeniósł Ste m acki swą d ru k a rn ię z Krakowa, w Rakowie osiedlało'
się coraz więcej braci i tu odtąd co roku poczynały odbywać się synody.
Listem z 14,XI 1800 r. uwiadomił Szmale Socyna, że w 1601 r, odbędzie
się w Rakowie w m arcu wielki zjazd ministrów, który będzie oczekiwał
przybycia również Socyna. Socyn przyjął tę wiadomość z radością.
N a zjeździe ty m bowiem zarówno w owym roku, jak i następnym odby
ły się jego słynne w ykłady78.
Czyją to było inicjatyw ą, Szmalea czy samego Socyna, tego nie
wiemy. Na zjazd w 1601 r. przybyło tylko 12 wybitnych członków zbo
ru, ale trwał on 3 tygodnie. W roku zaś następnym zjechało 50 uczestni
ków, wykłady zaś Socyna trwały nie-spełna 2 tygodnie. Znaczenie tych
wykładów polega na tym, że ponieważ miał je Socyn wyłącznie dla
seniorów i ministrów zboru, a więc w zamkniętym kole, wypowiadał
się w nich przeto bardzo szczerze, niczego nie ukrywając, zwłaszcza że
uczestnicy sami nie tylko pytali go o wyjaśnienia, ale wysuwali rów
nież ze swej strony różne krytyczne uwagi, na które Socyn odpowiadał.
Miały więc owe wykłady charakter seminarium teologicznego, którego
celem by to przygotowanie uczestników do należytej obrony doktryny80.
Przewodnią myślą Socyna przy omawianiu różnych zagadnień teolo
gicznych, moralnych i społecznych w owych wykładach było rozróż-"
nianie prawd koniecznych od niekoniecznych do zbawienia. Ponieważ
Socyn był tego zdania, że dla teologa nie powinny być żadne kwestie
obojętne, przeto wszystkie je roztrząsał, jedne obszerniej, drugie mniej
obszernie, a niekiedy nawet powoli dyktował, by Szmale mógł dokład
n ie zapisać. Treść wykładów Socyna stała się nam znana dlatego, że
zachował się rękopis Szmalea w odpisie.
Przedmiotem wykładów była doktryna unitariańska w całości, tj.
ściśle mówiąc doktryna Socyna, o której przyjęcie przez zbór walczył
Socyn od chwili przybycia do Polski. Doktryna ta, w treści swej bardzo
prosta, opierała się na aksjomacie, który Socyn sformułował w sposób
następujący: Dogmaty, bez których może się obejść wiara. Chrystusa
i zachowanie przykazań Boga, nie są konieczne do zbawienia. Oddawa
n ie czci Bogu i Chrystusowi i uczciwy tryb życia — oto wszystko czego
78 Ogloslił je z .rękąpisu Bibl. K ras, D, Canlttaorii w dzele pt. Per la storia
degli eretici italiani del secolo XVI, Roma 1937, s, 211—2i7'5.
80 Por. mój artykuł: W ykłady rakow skie Fausta Socyna w: Studia nad arianizm em , Wars za,wa 1959.
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Socyn w ym agał od człowieka. By oddawać cześć Bogu, należy najpierw
go poznać. Jakkolw iek Socyn tw ierdził, że Bóg nie jest nieskończony
ani wszechmocny, nie zaliczał tych tw ierdzeń do- koniecznych do zba
wienia. Jego zdaniem w ystarczy wiedzieć, że Bóg jest jeden, wieczny,
m ądry i dobry. Jest to jednak konieczne dlatego, że dobre postępowanie
nie ma w artości samo przez się. Aby ono m iało pełną wartość, powi
nien człowiek nie tylko czynić to, co- Bóg każe, ale także dlatego, że
Bóg każe. Co -do pochodzenia Jezusa, czy począł się on z Ducha św.
czy też był synem M arii i Józefa, jak tw ierdzili józefici, to Socyn skła
niał się w praw dzie do- pierwszej alternatyw y, równocześnie jednak
oświadczał, że nie ■ma żadnej przekonyw ającej racji, iż ina-czej być nie
mogło.
Zresztą nie uważa! wiedzy o- tym za konieczne do zbawienia i józefitów nie potępiał, co- wywołało naw et sprzeciw słuchaczy. Zdaniem
Socyna n ie grzech- Adama był powodem przyjścia C hrystusa na świat.
Grzech uświadom ił tylko człowiekowi jego bezsilność i nicość życia.
C hrystus przyszedł na świat, bo takie było odwieczne postanowienie
Boga, b y ’ objawić człowiekowi jego- wolę.
P rzy omawianiu stosunku Boga do- św iata Socyn podnosił historyzację działalności Boga. W celu w ychowania człowieka Bóg działa stop
niowo (per gradus). Po• stworzeniu go czuw ał nad utrzym aniem go przy
życiu. W fazie drugiej podał narodowi żydowskiemu warunki zdobycia
pomyślności na ziemi. W fazie trzeciej objawił ludziom za pośredni
ctwem Chrystusa możliwość osiągnięcia nieśmiertelności drogą kulty
wowania wartości duchowych. Dla poddania próbie posłuszeństwa' czło
wieka Bóg nie wszczepił człowiekowi żadnych wrodzonych skłonności,
ale obdarzył go tylko wolną wolą, która nie jest ani osłabiona, ani zbyt
silna, i rozumem, tj. zdolnością odróżniania dobra od zła. Czy duch
człowieka może m yśleć bez ciała i co- się dzieje ze złym duchem człowie
ka po śmierci (kiedy bowiem ciało- umiera, duch wraca do Boga),, na
to Socyn nie umiał odpowiedzieć, a kwestię, jaki jest stan zmarłych po
śmierci zaliczał do niedostępnych dla pospolitego sposobu myślenia i nie
chciał o niej mówić.
Jest rzeczą znamienną, że Socyn zwalczał stanowczo wszelkie pod
kopywanie- wiary człowieka w skuteczność jego wysiłku moralnego
i odpowiedzialnością za życie i postępowanie obarczał wyłącznie czło
wieka. Na. trzy cechy tego postępowania kładł Socyn szczególny nacisk:
c i e r p l i w o ś ć , u m i a r k o w a n i e i m i ł o ś ć . Cierpliwość za
brania mścić się za krzywdy. Krzywdy - można dochodzić, ale tylko
w przypadku, gdy krzywdzący nie poniesie większych strat. Umiarko
wanie zakazuje chciwości, miłości pieniądza, dążenia do bogacenia się.
3 Archiwum historii filozofii i myśli spoi,
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Zdaniem Socyna, źródłem, występków jest przeważnie chciwość i nierówny podział majątku społecznego, czyli pieniądz. Jest wbrew, na turze,
by pieniądz rodził pieniądz. Socyn uważał, że człowiek sprawiedliwy
niełatwo może się wzbogacić, a człowiek bogaty powinien sprzedać
część swego majątku, gdy zachodzi konieczność usunięcia nędzy. Trze
cia cnota, miłość, zabrania zabijania ludzi. Socyn. nie był już teraz
przeciwnikiem odpierania gwałtu gwałtem, jednakże bez obrażania
praw moralnych, występował natomiast ostro przeciwko karaniu zbro
dniarzy przez państwo śmiercią. Jak każdy człowiek, tak i państwo
powinno się kierować nie motywami zemsty, ale poprawy człowieka.
Zresztą Socyn nie sądził, by karami można było poprawić człowieka.
Dodać wreszcie trzeba, że Socyn licząc się z tym, iż Bracia Polscy sta
nowili nieznaczną liczbę obywateli, starał się pogodzić obowiązki oby
watelskie z religijnymi i nie zabraniał wyruszania na wyprawy wojen
ne, mające na celu obronę państwa, byleby tylko nie zabijać- ludzi.
Tam gdzie zabijanie byłoby koniecznością, chrześcijanin bez względu
na konsekwencje iść nie powinien.
W., okresie pomiędzy tymi dwoma synodami, na których Socyn miał
sw e wykłady, poważnie zachorował na oczy i nie mógł już nic pisać.
Ogromne wyczerpanie organizmu z powodu zbyt wytężonej pracy do
tychczasowej nie pozwoliło mu też dokończyć tych dzieł, które rozpo
czął. Odtąd mógł już tylko- dyktować. Tak na prośbę . Stińskiego,
Vółkła i Samuela Breliusa podyktował im obszerny komentarz -do Ka
zania na Górze z (Mat. 5), ale zdołał -objaśnić tylko rozdział V, a z VI
jedynie 19 wierszy81/
Ponieważ warunki życia u Błońskiego- w Lusławicach nie bardzo mu
odpowiadały, począł czynić starania o przeniesienie się do' Rakowa. Na
wiosnę 1603 r. wyjechał tam i od 15 marca do czerwca miał wykłady
dla młodzieży rakowskiej pragnącej poświęcić się studiom teologicz
nym. Przedmiotem wykładu był najpierw I list św, Jana82, który So
cyn bardzo szczegółowo swym słuchaczom komentował, następnie zaczął omawiać zagadnienie autorytetu Pisma- św. (Lectian.es Sacrae)83.
Zagadnienia tego jednak w całości nie wyczerpał, gdyż zachorował na
febrę i musiał wrócić do* Lusławic..
Ponieważ stan zdrowia Socyna począł budzić u braci pewne obawy, przeto Stoiński po porozumieniu się z nimi prosił go, by już niczym
innym się nie zajmował, ale dokończył swą odpowiedź jezuitom po
znańskim oraz opracował katechizm. Socyn przyjął z zadowoleniem tę
« Bibl, Fr. Po-L, t I, s. 1—73.
82 Tamże, s. 1«56 n,
83 Tamże, s. fi-85—S22.
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propozycję. Że zaś nie podobały mu się fragm enty katechizm u napisa
ne jeszcze w 1593 r., wziął się do nowego jego opracowania, lecz zdążył
tylko omówić n iek tóre zagadnienia. W tym czasie odpowiedział jesz
cze obszernie na zarzuty Fabrycjusza, teologa gdańskiego, przeciwko
jego dziełu De lesu Christo Servatore, przesiane m u w liście84, zaś 23
stycznia 1804 r, polecił Szm alcowi85, by zerwał z lekkomyślnością,
nie liczył się w cale ze zdaniem zwolenników ponurzenia i przyjmował
do zboru wszystkich, którzy pragną do niego przystąpić, oraz by pozbył
s i ę wyznawców chw iejnych i o fałszywej pobożności.' Ó w ton surow y
i mocny wskazywał, że czuł się zupełnie zdrów i był pełen energii.
Dwa miesiące później (3,111.1604) Socyn zmarł.
Streszczając dotychczasowe rozważania należy powiedzieć, i ż ..Socyn
■ o c z y ś c i ł , unitaryzm polski od semijudaizmu, chiliazmu i doktrynerskie
go radykalizmu społecznego, a wymagania •moralno-społeczne dostoso
wał do konkretnych potrzeb życia polskiego. Kładąc nacisk na koniecz
ność wysiłku w wewnętrznym doskonaleniu się człowieka i wypełnia
niu nakazów Chrystusa, usunął z religii zewnętrzną obrzędowość, po
zbawił chrzest i Wieczerzę Pańską ich sakram entalnego- charakteru;
pierwszy bowiem uznał za. nieobowiązujący i zbyteczny, z drugiej zaś
uczynił tylko środek do wzmocnienia w iary i pogłębienia pobożności
przez wspominanie śmierci Chrystusa i wspólne modły.
Największą zasługą Socyna było to, iż religię uznał za doktrynę mo
ralną, a obalił panujące dotychczas przekonanie, że jest ona . świa
topoglądem. Ponieważ religia jako* doktryna moralna musiała mieć
pewną uzasadniającą ją podstawę teoretyczną, przeto Socyn, przy ją wszy
od Castelliona odróżnianie prawd koniecznych od niekoniecznych, sto
sował przy interpretacji Pisma św., uważanego* za główne źródło religii
chrześcijańskiej, racjonalistyczną zasadę zgodności przekonań z rozumem.
Dzięki tej zasadzie doktryna religijna unitaryzmu przybrała formę nad
zwyczaj prostą, jasną i zrozumiałą dla każdego.
Przekonanie, że religia ma służyć życiu, tj. udoskonaleniu stosunków
międzyludzkich, wykluczało wszelką nienawiść wyznaniową, nietole
rancję i prześladowania. Swobodna dyskusja i swobodna wymiana zdań
zarówno w zborze, jak i poza zborem była jednym z głównych w arun
ków wyrozumiałego i zgodnego ■z wymaganiami religii współżycia
ludzkiego.
Te istotne* właściwości doktryny Socyna wyznaczały dalszy rozwój
unitaryzmu w kierunku, z jednej strony, większej racjonalizacji religii,
94 Listy, t. II, s. 294—3*07.
85 Tamże, s, 308,
3*
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z drugiej, w kierunku dążenia do uznania przez wszystkich tolerancji
w yznaniow ej jako koniecznego w arunku pokoju w państw ie i m ożli
wości zgodnego współżycia ludzi różnych wyznań, B yły jeszcze w doktrynie Socyna p e w n e , pierw iastki mitologiczne, stojące w sprzeczności
z jego hum anistyczną tendencją do naturalnego- tłum aczenia zjawisk.
T akim pierw iastkiem m itologicznym było jego przekonanie, że szatan
to nie zła wola człowieka, ale istniejący rzeczywiście zły duch krążący
wśród ludzi i udarem niający ich dobre- dążenia. Takim było też prze
konanie, że C hrystus przed rozpoczęciem nauczania był jako człowiek
w niebie i rozm aw iał osobiście z Bogiem. Takim wreszcie było i to
przekonanie, że po zm artw ychw staniu C hrystus jako człowiek m a
wszelką władzę w niebie i na ziemi. P ierw iastki te dadzą się tym w y
jaśnić, że epoka ówczesna nie była w cale wolna od podobnych, sprzecz
ności i sprzeczności takie m ożna odnaleźć w dziełach w ybitnych naw et
ówczesnych myślicieli.
Być może jednak, iż sprzeczności te dałyby się w yjaśnić tajem nicą
Socyna, który n ie chciał wypowiadać jasno swych myśli do końca.
W niektórych listach, jak i w ykładach r akowskich, można odnaleźć
napom knięcia i niedopowiedzenia dające dużo do myślenia. Jest rzeczą
prawdopodobną, że i sam Socyn żywił pew ne wątpliwości religijne,
z k tó ry m i się k ry ł i których nie chciał wyjawiać, by nie gorszyć nim i
ludzi, już to miał przekonania w ykraczające daleko poza pospolity spo
sób m yślenia, o których •— jego zdaniem — n ie pora było mówić. Ta
jem nicy tej jednak nie jesteśm y już w stanie rozwikłać. W ystarczy, że
zw róciliśm y na nią uwagę.
L u d w ik C hm aj
FAUSTUS S O C IN U S A N D T H E UNITARIAN M O V E M E N T I N POLAND

S um m ary
On his arrival from Transylwania, to Cracow in Jurie 15i7»9, Faustus Socinus
declared hims-elf ready to ;join the community of the Polish B refhren, b u t he w as
not accepted* because he refused to be baptized b y solemn immersion. He had
been asked by th e m em bers of the com m unity to explain his position, and wrote
De baptism o aąuae disputatio. His iniiltiial -programme o f iŁmpnweiwe-nt of 'th e
community’s e x tern al policy and of the purification of the Brethren’s doctrine is
contain-ed just in that tr-eatise,
Socinus w as aw are of the fact th a t his struggle to attain his aim would not
be an easy one, The -Unitarian Church in Lublin, pres-ided -by J a n .Niemojewski,
enjoing a g-enera,l respect, was a.t th a t time in a stron-g -position, and Socinus and
to take th a t into account. -But th e Polish Brethren did not -want to repel Socinus,
for they ap preciated wholly his deep knowledge of th e' Bibie, his -being versed
in ,Divinity sufojects, as w ell as the dialectical ąuality of his m ind.
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Socinus not only fulfilled the tasks he had *been given, but he did as-k lo r new
He faught twice against W olan, -carried on discussions with Jacobus Paia-eolo-gus and the Jesuites from 'Poznań, and that was the p ro o f of 'Soci-nus' gffod w ill
and of his solida,rity w ith th e Polish Biethren’s live and work, in spite of a, slight
opposition he had b een <giving w itness to, He was w illingly borrowing his manuscripts to anyone from am ong tb e community who wanted to rea.d them.
Besides that Socinus always tried to propagate the community’s and his own
doctrine among all the people w ho w ere friendly tow ards the .Polish Brethren,
but who could not g ive up va.rious doubts -of religious naturę.
Among those people were: A ndrzej Dudycz, to whom F austus Soc:nus had
sttg.gested writing De Sacrae Scripturae auctoritate, M ateusz 'Radecki, H ieronim
Mo-sfkorzowskr etc.
Socinus’ tactics contr ibute-d to th e growth -of his importance fo r the community, He tsecam-e its in-dispensable repres-entatlve, the b-est proof being h-er-e the
letters of iRonemberg a.nd Siemichowska, trying to induce him o-noe a,gain to be
baiptized >by solemn immersion.
Even J a n Niem ojewski, p ro n e to a deep pessimism in m orał ąuestions, had
changed his opinions under the influence of discussions w ith Socinus, A pamphlet
summing-up the discussions had been caus-e of w eakening -Niemojewski’s prestige
among the members of the community.
The Brethren had not only given Socinus new tasks, b u t the-y* also sent to
him people su-bject to .r-eligious doubts, in o rd er to .gain their adherence to- the
comm unity <e. g, 'Ghiristiam. Fr-airwsken, {Brasmus Jotoamife an d 'Mantiin. S-eM-el),
S ocinus' second discussion w ith M em ojewski, the result of which w as the
stressing of adversary’s inadeąuate knowledge fo th e Bibie, was another cau se of
Niemo'jewsiki’s underm ined position in the com m unity, The critical remarks, a,s
w ell as the claim th a t Niemojewski had b een wrongly interpreting the Scripture,
the criticism of -Niemojewski’s treatise on the Pa.ssover — all th a t ma de Niemo
jewski angry and he decided. to submit the whole affair to tbe arb itra g e of the
Brethren’s synod.
But it w as too late, sińce the youn-g-er .generation of the -Polish B re th ren had
followed Socinus completely *(among others there w ere Volkel, Ostorodt, Smalcius,
the Lubienieckis, Morsztyn, and especially the .minister in Lusławice Pio-tr
Stoiński).
In 1593 the synod at L ublin had procla: med its thesis according to- Socinus’
doctrine.
AIready in 1589 Socinus had reąuested the -Chmielnik synod to eradi-cate the
doctrine of chiliasm, popularized am ong the m em bers of the community b y M a r
cin Czechowic. In his memorandum he blemished that doctrine proclaiming it
to be fa.lse a.nd noxio-us- to Jesus C-hrisfs teaching.
The struggle for supremacy in the community and vivid discussions on the
doctrine had been going on. Once a-.gain did Ni-e-mojewski cross his pen with So~
cinus, in 1592, when- a pa-r«t Cif iSocimts’ tre a tise De lesu Christa S ew a to re had
been published, Socinus had given a response to Niemojewski a new.
Niemojewski died in 1598, and Czechowic was dismi-ssed of the post of th e
m inister at Lublin and the Church’s leadership was taken toy the men who had
been alread y Socinus’ -dis-ciples -(Krzysztof Lub-ienie-oki a,nd Smalcius).
In the m-eantime Socinus, who had to- leave Cracow beca.us-e of a students’
attacks against him, 1-eft for Lusławice and from there, together with Piotr
o n .e s ,
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Stoiński, he started a campaign of p ro p ag atin g the Polish B'rethren’s id eas a n d
prestige among th e society.
Itnsit of ał-1 he ałbtaked in M s wrf-ttags J a k u b W ujek, tan -enemy iof itlie cam m unity. iPiotr Stoiński trans-lated his tpamp-hlet into Polish. A ftem a rd s Socinus pusblished a manifesto to the Polish protestants <Lutheran and iCalvinist> to* induce
them to join the Brethren's community *(1600).
Besldes, Socinus i.n 1600—1®0*2 held a series of conoprehensiwe leotare® io r th e
community’s ministers, in order to m ak e th em ready to* an adeąuate- apology of
their doctrine. One year later Socinus ‘h eld summer lec-tures fo r th e youth stu dying a t th e Academy of Raków an d h e commented th e n St. John’s- F irs t Letter,
and in his Lecticmes smcrae he discuss-ed th e authoarity -of the S crip ture. The last
topie w as never discussed in f u l, sińce h e had falłen ill a n d died suddenly In
March 1604, just when łie had started another worfc fa r th e Br-ethren, consisting
in a theoretical discusslon -with- the Jesuites from Poznań,, in writing te Catechism; .at th e sam e time he planned to settle permanently in (Ea,ków.
iSocinuis* role (in ithe hrstary of Polish (Brethren canisisted i n fefadieaiting .semijudaism an d chiliasm, in the rationalisation of the doctrine through -solying th e
problem of the originał sin, o f th e Saviour’s role a n d ju s tifk a tio n o f th e human
kind, in modifying the .social rad ical tendencies accordingly to th e special Polish
condations, in fortitfying1 the- freedom of speech in th*e -community and, f-inally, in
his fight for tolerance in case of the people wh-o did not ibelong to th e com
munity.

