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Janusz Tazbir,

STAN BADAŃ I POSTULATY W ZAKRESIE STUDIÓW
NAD POLSKIM ARIANIZMEM
„Stulecie ariaństwa (1560—1660) nie znalazło dotąd dziej opisu. Naj
pierw wydawał się sam tem at drażliwym, ale nie tylko katolików i pro
testantów mierziło nowochrzczeństwo i omijano je stałe. Dalej- brak źró
deł; żadne wyznanie nie wykaże podobnie przeraźliwych braków w swej
literaturze, a co ocalało bywa unikatem i należy się rozbijać po biblio
tekach krakowskich, lwowskich i warszawskich, aby zebrać jaki .taki
m ateriał” —• stwierdzał ćwierć wieku tem u Aleksander Bruckner. I do
dawał, iż o pisarzach i pismach ariańskich „zapomniano- po- prostu, daw
na nienawiść spotkała się z nową obojętnością”.
Istotnie,, aż do .schyłku XIX stulecia trudno mówić o polskich bada
niach nad dziejami arianizmu. Wyszły wprawdzie już w XVII wieku
prace Lubienieckiego i Sandiusa pełne bezcennych dziś, wobec przetrze
bienia archiwaliów, wiadomości źródłowych. Pisane niejako pod hasłem
rakowskiej księgi wójtowskiej „omnia si perdas famam servare memen
to”, przekazywały potomnym historię działalności i dorobku swoich
współwyznawców. Zarówno one jednak, jak i XVIII-wieczne dzieła
Bocka i Lauterbacha nie tworzyły konstrukcji wartościowych naukowo.
Gromadziły jedynie m ateriał dla przyszłych badaczy arianizmu. Badacze
tacy nie prędko wystąpili na widownię naszej historiografii.
Pierwsza połowa XIX stulecia wzbogaca naszą wiedzę o Braciach Pol
skich jedynie o drobne rozprawki Józefa Ossolińskiego-, bałam utne po
większej części wzmianki Adriana Krzyżanowskiego, drobne artykuły
w „Przyjacielu Ludu”, czy szkicowy i pobieżny zarys, wyraźnie- zresztą
arianom niechętnego, W aleriana' Krasińskiego. Autor tylu cennych
przyczynków do dziejów kalwinów czy Braci Czeskich — Józef Łukasze
wicz —- nie zrealizował, niestety, swego zamiaru napisania pracy o ko
ściołach ariańskich w Małopolsce. Socynianami obcymi i polskimi zajęli
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się za to- cudzoziemcy badacze, zafrapowani międzynarodowym zasię
giem tego ruchu. Książki Focka, Trechsla, Wallace’a przynoszą wiadomo
ści i charakterystyki do dziś dnia w wielu miejscach nieprzestarzałe,
a nieraz wręcz niezastąpione. Cudzoziemcy też pierwsi szkicują dzieje
arianizmu w początkowej fazie jego rozwoju (Lubowicz), historię tego
ruchu na Ukrainie (Lewicki), czy w Wielkopolsce (Luckfiel).
Prawo obywatelstwa dla tematyki ariańskiej w historiografii refor
ma cyjnej- wywalcza dopiero nasz znakomity polihistor Aleksander
Bruckner cyklem artykułów publikowanych w latach 1896—1898 w „Ate
neum ”, a wydanych pod wspólnym tytułem Różnowieroy polscy w roku
1905. I choć o arianach podgórskich, kumających się ze Szwedami, pisał
już w XIX w. Szczęsny Morawski, to dopiero Bruckner wylegitymował
to ugrupowanie z zasług społecznych i kulturalnych. Podobnie zresztą
było i w literaturze pięknej: już w 1875 r. Walery Przyborowski wydal
powieść o Braciach Polskich pt. A rianie, przedstawiającą w sensacyjnej
formie ich konszachty ze skandynawskim najeźdźcą. Dopiero jednak
Stefan Żeromski wprowadził antytrynitarzy na dobre do- literatury
(w N awracaniu Judasza ) uznając ideologię ariańską za cenny składnik
p o stę p o w e j tra d y c ji narodow ej. M arzącem u o P olsce „szklanych dom ów ”

pisarzowi patronowały hasła rzucane na XVI-wiecznych synodach Zbo
ru Mniejszego. Od tego czasu arianie doczekali- się już kilku dalszych
wzmianek w literaturze pięknej, czy też nawet oddzielnych powieści.
Tematyka ariańska w beletrystyce zasługuje na bliższe opracowanie
przez któregoś z historyków literatury. Podobnie też godna uwagi ba
daczy jest rola dorobku ideologicznego Braci Polskich w kształtowaniu
się nowożytnej kultury polskiej.
Ta aktualność społecznej, politycznej, a nawet i filozoficznej ideolo
gii arian była bowiem —• jak się wydaje — jedną z przyczyn faktu, iż
badania nad dziejami polskiego antytrynitaryzm u rychło przerosły za
interesowania dla innych kierunków naszej reformacji. W latach mię
dzywojennych skupiały się one wokół doskonale redagowanej „Refor
macji w Polsce”. Po roku 1945 studia nad arianizmem są podejmowane
zarówno przez historyków filozofii, jak też polonistów i historyków
sensu stricto. Ci ostatni wydają specjalne czasopismo seryjne „Odrodze
nie i Reformacja w Polsce” będące do pewnego stopnia kontynuacją „Re
formacji w Polsce”. W obu periodykach spotykamy liczne pozycje oma
wiające problematykę arianizmu, O zainteresowaniach dla dorobku ra
dykalnego skrzydła naszej reformacji świadczy także fakt poświęcenia
Braciom Polskim dwóch specjalnych sesji naukowych. Pierwsza z nich
odbyła się w kwietniu 1954 r. w Kielcach, druga zaś w listopadzie 1958 r.
w Warszawie.
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W arianach widziano pierwszych polskich socjalistów (jak to wy
wodził już w 1919 r. A, Kie-rski w „Przedświcie”) i pacyfistów (por, roz
prawkę S, Estreichera na ten temat). Ideologię Braci Polskich jedni
rozpatrywali jako potencjalne zarzewie wojny chłopskiej, inni zaś, jako
antycypację widocznej u Lwa Tołstoja i Mahatmy Gandhiego idei bier
nego oporu, W chwili obecnej podkreśla się z kolei racjonalizm arian,
ich postulaty tolerancji i rozdziału kościoła od państwa, a więc rzeczy
niesłychanie aktualne w toczącej się walce ideologicznej, Drugą przyczy
nę tak silnych zainteresowań polskim, arianizm-em stanowił jego między
narodowy zasięg. Ta. „polska wiarka” (jak ją nazywał Hozjusz) godna
była badań ze względu na rozgłos, jaki uzyskała na Zachodzie, oraz na
wkład wniesiony do wczesnego oświecenia. I wreszcie, niesłychana pręż
ność kulturalna tej* grupy wyznaniowej, stanowiącej w połowie XVII w,
zaledwie 0,1% ogółu mieszkańców Rzeczypospolitej, przyciąga do badań
nad arianizm-em historyków nie tylko ideologii, ale i szkolnictwa, nauki
czy literatury.
Badania te zamierzamy przedstawić w układzie problemowym, a nie
w formie omówienia dorobku poszczególnych badaczy,, ośrodków czy
szkół. Celem referatu jest bowiem, bardziej wskazanie ważniejszych bia
łych plam na mapie historiografii ariańskiej niż ferowanie ocen, z natury
swej dyskusyjnych i spornych. Już sama geneza arianizmu budzi od wie
lu lat zawzięte polemiki nauko-we. Roli włoskiego i nie tylko zresztą
włoskiego antytrynitaryzm u w powstaniu tego ruchu nikt oczywiście nie
negował. Ukazały ją dowodnie dawniejsze prace Cantimoriego, Ruffinie-go czy Dunin-Borkowskiego, ostatnio wydana rozprawka Stanisława
Kota o wpływie Serveta na antyłrynitaryzm polski i węgierski, czy
wnikliwe rozważania Konrada Górskiego na temat roli Blandraty w pol
skim arianizmie. Nasuwa się jednak pytanie, postawione już ongiś przez
Wajsbluma w recenzji z pracy Konrada Górskiego o Grzegorzu Pawle,
a mianowicie, jaki był wkład polskiej myśli teologicznej do ideologii re
ligijnej arianizmu i w jakim stopniu miejscowe warunki wpłynęły na
dalszy rozwój przeszczepionych z Zachodu poglądów. Innymi słowy, czy
udział Polaków wyraził się głównie w stworzeniu odpowiednich warun
ków rozwoju -— dzięki istniejącej w Rzeczypospolitej tolerancji — dla
wyznania prześladowanego w całej niemal Europie, czy też był znacznie
istotniejszy.
Sprawa wpływów włoskich nie wyczerpuje oczywiście zagadnienia
koneksji ideologicznych polskiego antytrynitaryzmu. Związki tego ruchu
z humanizmem naszkicował już Stanisław Kot, dokładniej i w pogłębionej
formie przedstawił je w swych studiach nad -dziejami literatury antytrynitarskiej Konrad Górski. Widzi on w etyce Braci Polskich przezwy
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ciężenie rygoryzmu luterańskiego i nawiązanie do tradycji humanistycz
nej. Równocześnie jednak prawie nic nie wiemy o powiązaniach aria
nizmu z innymi ruchami wyznaniowymi, a przede wszystkim z umiar
kowanym nurtem anabaptyzmu. On to przecież (a nie rewolucyjna do
ktryna monasterczyków — jak chcieliby niektórzy) wpłynął, w mało
dotąd zbadany sposób, na kształtowanie się ideologii polskich antytry
nitarzy. Problemem tym zajął się dopiero uczony amerykański
G. H. Williams w artykule o anabaptyzmie i spiritualizmie opubli
kowanym niedawno w Studiach nad arianizmem. Jeśli dotychczas pisa
no na ten tem at, to głównie od strony kontaktów anabaptystów moraw
skich z Braćmi Polskimi w latach 1569—1570, które przypomnieli ostat
nia Stanisław Kot i Paul Friedmann w swych ogłoszonych w języku
angielskim artykułach i przyczynkach źródłowych. Niewiele- też wiemy
0 wpływach judaizantyzmu wśród polskich arian. Pisał o tym wprawdzie
pobieżnie i nieco bałamutnie Henryk Merczyng, dopatrując się w ra
dykałach dogmatycznych deistów i wolnomyślicieli. Radzieccy uczeni,
zajmujący się działalnością Kos eg o (jak np. ostatnio D. K. Szelestów
w V oprosach istorii, religii i ateizma ) -nie uwzględniając — .niestety —
łączności sekt tzw. żidostwujuszczych z polskim ruchem reformacyjnym.
Łączności widocznej choćby w działalności na terenie Lubelszczyzny
Ezajasza Moskwicina i Walentego Krawca. Bez sięgnięcia zaś do mate
riałów ruskich i węgierskich (w Siedmiogrodzie judaizanci stanowili,
choć nieco później, wpływowy nurt wyznaniowy) problem ten nie może
zostać wyjaśniony. Świadczy o tym m. in. ogłoszona niedawno w Stu
diach nad arianizmem rozprawa węgierskiego historyka Antala Pirnata o Jakubie Paleologu, oparta w przeważającej części na rękopisach
tego działacza odkrytych przez autora artykułu w Cluj. I wreszcie na
świetlenia wymaga zagadnienie związków arianizmu z kalwinizmem, wi
docznych szczególnie w pierwszym okresie działalności arian, a istnieją
cych mimo zasadniczej przeciwstawności obu kierunków.
Bardziej skomplikowany problem przedstawia społeczna i politycz
na ideologia arianizmu. Żanna Kormanowa w swej pracy przedwojennej
1 opublikowanym po wojnie (w „Nowych Drogach”) artykule wiąże ją
bezpośrednio z nurtującym i ówczesną Rzeczpospolitą konfliktami kla
sowymi. Pogląd ten podtrzymali także K. Lepszy i A. Kamińska w refe
racie na kieleckiej Sesji Ariańskiej. Z drugiej zaś strony już Lubo-wicz
oświadczał, iż nie widzi możliwości tłumaczenia ideologii ariańskiej zja
wiskami ekonomicznymi. Stanisław Kot zaś uważa, że rozwinęła się ona
„na podstawie ściśle religijnej” i wyrasta z dążenia garstki utopijnych
zapaleńców do bezkompromisowej realizacji wskazań Ewangelii. Po
gląd ten wyrażony w jego pracy o ideologii społecznej i politycznej arian
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i powtórzony z całym naciskiem w angielskim wydaniu .tej książki, któ
re ukazało się w roku 1957, nie da się oczywiście utrzymać. Już ma
teriały przytoczone przez Henryka Barycza na kieleckiej konferencji
ariańskiej wskazują na silny antagonizm społeczny plebejskieh mini
strów i szlacheckich patronów leżący u podłoża frondy ariańskiej.
Z drugiej jednak strony problem powiązania ideologii Braci Polskich
z konfliktami- socjalnymi feudalno-pańszczyźnianej Rzeczypospolitej nie
został dotąd ro-zstrzygnięty w sposób ostateczny i zadowalający. Badaczy
czeka tu jeszcze wytężona praca, w której- wiele może pomóc dokładniej
sze prześledzenie rozwoju gospodarki folwarcznej szlachty ariańskiej
w Polsce II połowy XVI wieku.
Chodzi bowiem w chwili obecnej już nie o zawartość doktryny spo
łeczno-politycznej arian, znanej dobrze dzięki opublikowanym przez S.
Zachorowskiego synodaliom, wznowieniu dzieła Sz, Budnego i wreszcie
fundamentalnej syntetycznej pracy S. Kota. Ważniejsza jest działalność
praktyczna patronów ariańskich i to zarówno w pierwszym okresie ist
nienia Braci Polskich, jak i później, w XVII stuleciu. Jak wiadomo, wie
lu z arian było w XVI wieku szermierzami demokracji szlacheckiej.
Wystarczy tu wymienić „Demostenesa polskiego” — Mikołaja Sienickiego (scharakteryzowanego ostatnio w ciekawym studium S. Grzy
bowskiego), Mikołaja Kazimierskiego, słynnego z repliki danej Batore
mu, czy Stanisława Cikowskiego. Należy jednak zbadać, jak przedsta
wiała się ich działalność i w jakim stopniu była ona obciążona ogólną
skazą ruchu egzekucyjnego. A więc czy nie chodziło tu przypadkiem
bardziej o walkę z wszelkimi próbami wzmocnienia władzy królewskiej,
niż o przeciwstawienie się rosnącej przewadze magnaterii.
Ta sama uwaga dotyczy też praktyki społecznej szlachty ariańskiej,
naświetlonej tak krytycznie w referacie Wacława Urbana, wygłoszonym
na Sesji Ariańskiej w Warszawie w listopadzie 1958 roku. W chwili
obecnej jest rzeczą jasną, iż mit o arianach, jako potencjonalnych re
wolucjonistach społecznych, prysł. Do znanych już z XIX-wiecznych
publikacji 5 czy 6 wzmianek (pochodzących zresztą z kół wrogich Bra
ciom Polskim) o ich rzekomych tendencjach wywrotowych nie zdołano
w wyniku późniejszych badań dorzucić nowych świadectw źródłowych.
Opublikowana zaś przez Kazimierza Dobrowolskiego nieznana kronika
ariańska, antologia poezji ariańskiej w opracowaniu J. Diirr a-Durski eg o,
księga wizytacji zborów podgórskich wydana przez L. Szczuckiego i J.
Tazbira, poświadczają już tylko przechodzenie u schyłku XVI w. Braci
Polskich na pozycje humanitaryzmu społecznego. Zamiast kreowania
arian na ideologów niemożliwej w renesansowej Polsce wojny chłop
skiej należałoby zwrócić większą uwagę na istotnie rewolucyjne w ich
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doktrynie ujęcie stosunku człowieka do państwa, władzy świeckiej i ko
ścioła, na tkwiący w niej- kult pracy fizycznej i potępienie wyzysku spo
łecznego.
Analizując doktrynę ariańską dzielono ją na nurt umiarkowany i ra
dykalny, utożsamiając to z pojęciami wsteczny i- postępowy. Stanowisko
to widoczne w dokonanej przez Czesława Hernasa ocenie dzieł Konrada
Górskiego czy też w recenzji Żanny Kormanowej z antologii J. Diirra-Durskiego- zostało już przezwyciężone na konferencji ariańskiej 1954
roku. Zarówno w dyskusji, jak i w ostatecznej wersji referatów oddano
tam sprawiedliwość szlacheckim fautorom arianizmu, wskazując na ich
zasługi dla rozwoju antytrynitarskich szkół, drukam i czy też dla obro
ny na sejmach własnego wyznania. Paradoksem, był bowiem- fakt, iż
Modrzewskiego czczono w latach ubiegłych jako koryfeusza postępowej
myśli społecznej polskiego odrodzenia, jego gorącego zwolennika zaś
i autora entuzjastycznej przedmowy do (dzieła O naprawie R zeczypospo
lite j -—■ Szymona Budnego ochrzczono mianem wstecznika. Skoro już
mowa o Modrzewskim, to warto zaznaczyć, iż dopiero ostatnio zajęto się
bliżej jego stosunkiem do arianizm-u. Uczynił to Konrad Górski w swo
im refe ra c ie . o ewolucji poglądów religijnych autora S y lw , wygłoszo
nym na warszawskiej Sesji Ariańskiej,
W ideologii Braci Polskich najwięcej zajmowała dotychczas badaczy
ich doktryna społeczno-polityczna. Za mało- uwagi poświęcono nato
miast teologii arian, tak ściśle związanej z ich całym światopoglądem.
Brak więc, niestety, dzieła, które by choć w skrótowej formie dawało
zarys dogmatyki ariańskiej przedsocyniańskiej i socyniańskiej. Nie ma
także, choćby wstępnej, pracy traktującej o katechizmach rakowskich,
mało zbadany jest' stosunek arian do tradycji wczesnochrześcijańskiej,
ż-e wymienimy przykładowo parę tematów z dużej ilości zagadnień cze
kających na opracowanie-.
Sytuację ratuje w pewnym- stopniu istnienie monografii poszczegól
nych teologów i polemistów ariańskich. Tak więc ideologię religijną
pierwszego pokolenia arian oświetlił części ow o Konrad Górski. W ob
szernej fundamentalnej monografii przedstawił on dokładnie twórczość
czołowego pisarza ariańskiego tego okresu, Grzegorza Pawła. Autorem
tym zajął się przedtem w krótkiej rozprawce Oskar Bartel, ostatnio zaś
Lech Szczucki omówił poglądy eschatologiczne Grzegorza Pawła. Kon
rad Górski nakreślił także, oparte na bogatym materiale porównawczym,
charakterystyki działalności i dorobku Piotra z Goniądza, Szymona Bud
nego, Tomasza Fałconiusa i Wawrzyńca Krzyszkowskiego. O Szymonie
Budnym pisał też w swoim czasie Henryk Merczyng, nieznaną przed
mowę tegoż pisarza do wydania Nowego Testamentu przypomniał L. Za
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lewski. Wszystkie te wiadomości podsumował w ostatnio wydanej bio
grafii Budnego Stanisław Kot, który ustalił także znaną dotąd w przy
bliżeniu datę śmierci autora dzieła O urzędzie. Wartościową biografię
Jana Niemojewskiego nakreśli! Józef Płokarz. Działalnością przywódcy
dyteistów małopolskich Stanisława Parnowskiego (i jego zwolenników')
zajął się w obszernej rozprawie, otwierającej nowe horyzonty badaw
cze w studiach nad polskim antytrynitaryzmem, Marek Wajsblum. Dla
XVI wieku dotkliwie odczuwa się brak monografii przede wszystkim
Marcina Czechowica (barwny szkic o nim pióra Brucknera jest stanow
czo przestarzały). Nad monografią tą pracuje Lech Szczucki, który wstęp
ne wyniki swoich badań omówił w referacie o ideologii religijnej Cze
chowica, wygłoszonym na warszawskiej Sesji Ariańskiej, Z innych przed
stawicieli XVI-wiecznego antytrynitaryzm u na osobne biografie zasłu
gują Wasyl Ciapiński, Jan Kazanowskr i wreszcie arcyciekawa postać
lekarza-konwertyty Kaspra Wilkowskiego. Potrzebna jest też polska
monografia o Fauście Socynie, stanowiącym — jak dotąd — przedmiot
zainteresowań głównie włoskiej historiografii (Pioli i inne). Monografię
taką napisał zmarły w 1959 r. Ludwik Chmaj. Z wynikami swoich prac
nad twórczością S ocyn a zapoznał on uczestników warszawskiej Sesji
Ariańskiej, na której wygłosił specjalny referat o roli tego działacza w pol
skim- ruchu unitariańskim. Ponadto Ludwik Chmaj opublikował w S tu 
diach nad arianizm em artykuł o wykładach rakowskich Fausta Socyna.
Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja na odcinku XVII stulecia.
Mamy tu wprawdzie obszerne i cenne monografie Ludwika Chmaja,
traktujące o takich koryfeuszach myśli ariańskiej tego okresu, jak An
drzej Wiszowaty, Marcin Ruar i Samuel Przypkowski, mamy nawet,
opublikowane ostatnio w Studiach nad arianizm em , biografie tak dru
gorzędnych postaci, jak Jan Licinius (Namysłowski), pióra Lecha Szczu
ckiego, czy Andrzej Lachowski z Moskorzowa, pióra włoskiego amatora
badacza Laszloczky’ego, brak jednak nadal biografii takich czołowych
filozofów socyniańskich, jak Jana Crelła, Jonasza Szlichtynga, Ludwika
Wołzogena i Joachima Stegmanna starszego. Nad monografią o tym
ostatnim pracuje Zbigniew Ogonowski. Z historyków ariańskich obszer
nej monografii domaga się Stanisław Lubieniecki, z polemistów ariań
skich nowego opracowania Walenty Szmale i ponownie Hieronim Moskorzowski (bo próbę Pasierbińskiego trudno uznać za udaną). Całość
literatury ariańskiej omówionej w przestarzałej już od dawna pracy
Tadeusza Grabowskiego, wymaga także i syntetycznego naświetlenia.
Jak się jednak wydaje, o podobną syntezę nieprędko się pokusimy.
Prace Ludwika Chmaja posunęły poważnie naprzód wiedzę o kon
taktach myśli ariańskiej z filozofią zachodnią. Naświetliły one wzajem-
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nie kontakty Keplera i arianina żmudzkiego Crusiusa, stosunek Grotiuss do socynianizmu, wystąpienie Wolzo-gena przeciwk Kartezjuszowi,
wpływ arian na Spinozę. Ludwik Chmaj przedstawił także propagandę
Braci Polskich w Paryżu, a Stanisław Kot ich oddziaływanie w Anglii,
Badania te obejmujące zasadniczo wiek XVII, należało by obecnie po
sunąć na przełom XVII i XVIII stulecia. Pracuje już nad tym zagadnie
niem. Z, Ogonowski, który opublikował w Studiach nad ańanizmem arty
kuł na tem at stosunku wiary do rozumu w środowisku socynian i u Lo
cha, Dokładnego zbadania i bezstronnej analizy domaga się znajomość
doktryny ariańskiej u myślicieli wczesnego oświecenia (Locke, Leibniz,
Bayle) oraz jej wpływ na -dorobek filozoficzny omawianego okresu. Nie
popadając, w megalomańskie przypuszczenie, iż bez Braci Polskich nie
byłoby oświecenia, trudno jednak zamykać oczy na poważny wkład
socynian do ideologii tej epoki. Jak na razie rewindykują go cudzo
ziemcy (że wymienimy obszerne rozprawy Kiihlera, Mc Lachlana czy
Wilbura), a nie Polacy. Z drugiej zaś strony, prace- cudzoziemców na
tem at polskiego arianizmu pełne są zazwyczaj poważnych błędów fakto
graficznych. Błędom tym- zapobiegłaby systematyczna informacja z na
szej strony, informacja, w której nikt nas nie wyręczy i wyręczyć nie
może.
Pomostem ułatwiającym wzajemne zrozumienie pomiędzy filozofią
ówczesnego oświecenia a doktryną ariańską były d w a zasadnicze elemen
ty ideologii Braci Polskich: racjonalizm i tolerancja. Zapoczątkowane
t a k -owocnie przez Ludwika Chmaj a studia nad racjonalizmem socynianskim winny być w dalszym ciągu prowadzone. W równym stopniu da się
to powiedzieć o badaniach nad ariańską doktryną tolerancji. W roku 1958
wyszła książka Zbigniewa Ogonowskiego, przedstawiająca na szerokim
tle porównawczym kształtowanie się tego pojęcia w XVII stuleciu wśród
Braci Polskich. Badania te wymagają oczywiście -dalszej kontynuacji,
zarówno chronologicznej jak i problemowej.
Obok prac omawiających rozwój socyniańskiej (i przedsocyniańskiej)
teorii tolerancji potrzebne są studia nad praktyczną walką o realizację
i przestrzeganie uchwał konfederacji warszawskiej, prowadzoną przez
arian na sejmikach i sejmach. Jako wyznanie najbardziej atakowane sta
rali się oni (z różnym powodzeniem) montować* wspólną akcję całego
obozu różnowierczego. W swych zabiegach arianie odwoływali się do so
lidarności wyznaniowej posłów kalwińskich. Szukali oni także pomocy
i u niektórych magnatów katolickich, że wymienimy protektora Wol
zogena, Łukasza Opalińskiego, czy też obrońcę arian w dobie najazdu
szwedzkiego, Jerzego Lubomirskiego. Zbliżenie ariańsko-magnackie, za
chodzące w XVII w. na płaszczyźnie wymiany usług i zrozumienia kul
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turalnego, to prawie że zupełnie nie znana karta z dziejów ówczesnego
soeynianizmu.
Walka arian z ich prześladowcami doczekała się już licznych przy
czynków. Próbę nieudanego ich wygnania, podejmowaną na sejmie 1568
roku przedstawił, w oparciu o bogaty m ateriał archiwalny, Stanisław
Bodniak. Zabiegi Jana Mączyńskiego o - zgodę religijną pomiędzy róż
nymi wyznaniami przypomniał Henryk Barycz, Tenże' autor opisał także
ostatnią dysputację arian z jezuitami lubelskimi, prostując jej datę przyj
mowaną dotąd błędnie na rok 1827, Antyariańskie pamflety wierszem
i prozą publikowali z rosyjskich historyków literatury — Szczegłowa,
z polskich — Badecki. Upadek Rakowa przedstawił w osobnej rozprawce
Stańko, dając zresztą zarys niewystarczający już w chwili obecnej. Ca
łość walk reakcji katolickiej z arianami naszkicował Janusz Tazbir, zaj
mując się w szczególności w dwóch kolejnych rozprawach okresem lat
1855—1662. Rozprawę z arianizmem na Podgórzu przedstawił, na pod
stawie akt grodzkich i ziemskich oraz innych źródeł (cytowanych prze
ważnie in exten so ), Szczęsny Morawski. Prześladowanie kryptoarianizmu
w Polsce zobrazował w swych barwnych szkicach Marek Wajsblum, for
mułując w nich równocześnie wiele trafnych i wnikliwych uwag na te
mat sytuacji i obyczajowości polskiego protestantyzmu w XVII wieku.
Mimo prac Wajsbłuma, przyczynków źródłowych Aleksandra Kos
sowskiego i Ludwika Zalewskiego (mówiących o stosunkach na Lubelszczyźnie) dzieje kryptoarianizmu w kraju pozostają mało znaną i zasługu
jącą na jak najszybsze zapełnienie kartą naszej historiografii. Opraco
wania domagają .się zabiegi arian, zmierzające do anulowania edyktu
banicji przy pomocy interwencji dyplomatycznej obcych mocarstw. Zu
pełnie nieznane są także próby wykorzystania, przez przywódców Braci
Polskich na emigracji wypadków politycznych w kraju (rokosz Lubomir
skiego, bezkrólewie po abdykacji Jana Kazimierza) dla starań o powrót
sekty do o jczyzn y. Artykuł na ten temat opublikował ostatnio J. Taz
bir, który zajął się w szczególności stosunkiem Stanisława Lubienieckiego młodszego oraz Stefana Niemirycza do rokoszu.
Dokładniejszego zbadania wymaga stosunek arian do kwestii narodo
wej, m. in. w związku z ich zachowaniem się w okresie najazdu szwedz
kiego. Niektórzy historycy literatury sugerują, iż przenoszenie w tę epokę
pojęcia zdrady jest rażącym anachronizmem. Pogląd taki nie może się
ostać w świetle zachowanych źródeł. Przychylnej Szwedom postawy więk
szości Braci Polskich nie należy sztucznie wybielać w duchu „hagiografii
ariańskiej”. Trzeba natomiast zbadać, w jakim np. stopniu lansowany
przez Wolzogena i innych kosmopolityzm wpłynął, obok innych przyczyn,
na opowiedzenie się w roku 1655 większości arian po stronie Karola
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Gustawa oraz na ich działalność jako agentów dyplomatycznych króla
szwedzkiego czy też księcia siedmiogrodzkiego, Jerzego Rakoczego II,
Działalność tę znamy dotąd jedynie z materiałów ogłoszonych ongiś przez
Szilagyiego, czy też z rozpraw angielskich monografistów Samuela Hartliba. Szwedzki historyk Goransson opublikował ostatnio nader ciekawą
rozprawę o problemach religijnych w polityce państw europejskich
(głównie Szwecji) w Jatach 1654—1660. W rozprawie tej raz po raz spo
tykamy wzmianki o działalności dyplomatycznej polskich i węgierskich
unitarian.
Niedoceniane dotychczas w badaniach nad ideologią i działalnością
Braci Polskich źródło stanowi antyariańska literatura polemiczna. Jej
relacje winny być, oczywiście, przyjmowane z dużą ostrożnością i scepty
cyzmem. Niemniej dzieła polemistów, zarówno katolickich, jak kalwiń
skich czy luterańskich zawierają dużo danych odnośnie doktryny spo
łecznej i filozoficznej polskich antytrynitarzy.
Dotychczas pisaliśmy o stosunkach zewnętrznych ugrupowania Braci
Polskich, jego perypetiach politycznych i przesileniach doktrynalnych.
O ile są to wszystko rzeczy choć częściowo znane, to życie wewnętrzne
zborów ariańskich stanowi dla nas wielką niewiadomą. Pytanie pierwsze
brzmi, ile było tych zborów. Lewicki mówi o 150, Wilbur o 125, Merczyng obniżył to do cyfry 73 w Rzeczypospolitej oraz 4 na Śląsku i w P ru
sach Książęcych (założonych już na emigracji). Wacław Urban dorzucił
do obliczeń Merczynga 97 nowych zborów (połowę ich sam uznał jednak
za wątpliwe). Dalsze poszukiwania wykryją zapewne nowe zbory, jak
też — z drugiej strony -— zakwestionują ariańskość wielu z ośrodków
uchodzących dotychczas za socyniańskie.
Dokładniejszego zbadania wymaga też skład społeczny gmin antytrynitarskich. Szczególnie dla XVII stulecia wywołuje on krańcowo roz
bieżną opinię. Jedni z historyków wskazują bowiem na zdecydowaną prze
wagę szlachty, inni zaś są (jak np. Wacław Urban) skłonni uznać, iż
„arianizm polski był w pierwszym rzędzie rełigią mieszczan”. Z zagadnie
niem tym wiąże się sprawa stosunku chłopów do arianizmu dotychczas
prawie w ogóle nie zbadana.
Następnie problem narodowościowy: jaki procent wśród wyznawców
arianizmu stanowili na Ukrainie Rusini, a w Prusach Królewskich Niem
cy. Czy i w jakim ‘stopniu wyznanie to wpływało na polszczenie się na
leżących doń cudzoziemców. Na to ostatnie pytanie możemy odpowiedzieć
częściowo twierdząco, jeśli chodzi o poczucie narodowościowe elity ariań
skiej. W XVII wieku był w niej bowiem spory procent Niemców, którzy
jednak (jak np. Szmale) szybko ulegli daleko idącej połonizacji. Nie
wiemy natomiast, jak przebiegały te procesy wśród grona szeregowych
członków zboru. Nie lepiej też przedstawia się nasza wiedza jeśli chodzi
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o konflikty zachodzące w początkach XVII stulecia pom iędzy kierownictwem zboru a szeregowymi członkami wspólnoty ariańskiej. W reszcie
sprawa struktury organizacyjnej zborów -ariańskich; napom ykał o tym
Stanisław Szczotka we wstępie do swego repertorium, synodów (opierając
się zresztą głównie n a Bocku), Podstawowa dla tych zagadnień praca
Piotra Morzkowskiego (Politia ecclesiastica sive agenda) wymaga jednak
gruntownej analizy.
Zbadania domaga się także stanowisko Braci Polskich względem in
nych grap wyznaniowych. Na czoło wybija się tu zagadnienie stosunków
ariańsko-kalwińskich. Marek Wajsbłum miał zamiar pisać specjalną roz
prawę na ten temat. W realizacji tego, jak i wielu innych projektów ba
dawczych przeszkodziła wojna. Obecnie największe zainteresowanie bu
dzą zabiegi ireniczne (omówione częściowo w pracy Jargensena). Źródło
konfliktu obu wyznań, jego istotna geneza (rozbieżności dogmatyczne,
obyczajowe i -kulturalne) nie' zostały dotąd wyjaśnione. Wiele światła
rzuciły na te zagadnienia opublikowane ostatnio przez Lecha Szczuckiego
broszury polemiczne kalwińskie i ariańskie. Stosunki Braci Polskich
z Braćmi Czeskimi są nam znane jedynie od strony głębokiej niechęci
Jana Amosa Komeńskiego do arian i ich doktryny. Na 'antagonizm ten
zwracał już uwagę Kvaćala, jego przyczyny gruntownie ustalił Ludwik
Chmaj w ostatnio opublikowanym na ten temat artykule. O całokształcie
stosunków arian i Braci Czeskich (podobnie jak Braci Polskich i unitarian węgierskich) nadal jednak wiemy bardzo mało. Daleko mniej
nawet, niż o zabiegach arian o unię z mennonitami gdańskimi, czy arminianami holenderskimi.
Wkład Braci Polskich do rozwoju kultury narodowej został, jak do
tychczas, zbadany w sposób niesłychanie nierównomierny. Najlepiej
przedstawia się tu znajomość poezji Braci Polskich, choć konieczne są
dalsze studia nad liryką ariańską. Po W irydarzu Trembeckiego (wyda
nym pieczołowicie przez Brucknera), studiach Boryckiego (o Karmanowskim), Furmanika (o K. Niemiryczu) i innych, poezja ariańska doczekała
się po wojnie gruntownych omówień ze strony Jana Durra-Durskiego.
Jego badania skupiły się głównie na czołowych przedstawicielach tego
nurtu, a więc Zbigniewie Morsztynie oraz Wacławie Potockim. Temu
ostatniemu poecie poświęcono zresztą szczególnie dużą ilość przyczynków
i opracowań. Do zbadania pozostaje natomiast produkcja typo-grafii ariańskich. Rozprawę na ten tem at opublikowała w Studiach nad arianizm em
Alodia Gryczowa. Malarstwo obu Lubienieckich, Bogdana i Krzysztofa,
omówił w specjalnej rozprawce Tadeusz Przypkowski.
Bardzo ubogo prezentuje się natomiast nasza wiedza o szkolnictwie
Braci Polskich. Działalność szkoły łewartowskiej przedstawił w gruntow
nym studium Stanisław Kot, zajęto się też Pińczowem (uczynił to obok
13 Archiwum historii filozofii i myśli spoi.
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Kota także F. Śliwiński i Juliusz Nowak), brak jednak zarówno mono
grafii o Akademii Rakowskiej, jak też, choćby wstępnego zarysu dziejów
pedagogiki ariańskiej, O Sarmackich Atenach mówimy wprawdzie zawsze
z aplauzem i entuzjazmem, ale w dużym stopniu na kredyt. Nie znamy
bowiem dokładnie programu rakowskiego, treści nauczania, nie wiemy
też, na czym polegała konkretnie jego wyższość nad innymi uczelniami —
protestanckimi i katolickimi. Na powyższe pytania wyczerpującą odpo
wiedź dała dopiero rozprawa S, Tyńca, opublikowana w Studiach nad
arianizmem. Zagadnieniem tym zajmuje się również, choć z nieco
mniejszym powodzeniem, popularno-naukowa praca Ł. Kurdybachy
o szkolnictwie ariańskim. Równie chętnie jak o Akademii Rakowskiej
mówimy też o wkładzie Braci Polskich do nauk ścisłych, czynimy to
jednak w równym stopniu na kredyt. Już teraz możemy wprawdzie
wymienić rozprawy ariańskich astronomów (jak Faustyn Morsztyn czy
Stanisław Lubieniecki), matematyków, jak Joachim Stegmann, karto
grafów jak Józef Naroński, czy Samuel Suchodolski. Nie wiemy jednak,
w jakim stopniu prace tych badaczy były oryginalnym osiągnięciem,
w jakim zaś stanowiły przeszczepienie na grunt polski zdobyczy nauki
zachodnioeuropejskiej. Odpowiedź na to pytanie przynosi częściowo arty
kuł Tadeusza Przypkowskiego o ariańskich matematykach i astronomach,
opublikowany w Studiach nad arianizmem.
Pisaliśmy dotychczas o historiografii ariańskiej, poświęconej proble
mom czy też osobom. Równocześnie jednak prowadzono studia nad roz
wojem antytrynitaryzm u w różnych regionach Rzeczypospolitej i poza
nią. Tak więc z niemieckich badaczy, którzy badali arianizm w Wielkopolsce, Luckfiel pisał o unitaryzm ie na całym jej obszarze. T. Wotschke
zajął się w szczególności Poznaniem, a M. Adelt Śmiglem. O arianizmie
w Lublinie i Lubelskim pisał Aleksander Kossowski w swej obszernej
rozprawie na tem at rozwoju protestantyzmu na tym terenie. Braćmi Pol
skimi na Podgórzu zajął się w chaotyczny i nader bałam utny sposób
Szczęsny Morawski, losy soeynianizmu na Rusi przedstawił Orest Le
wicki. Ślązaków wśród arian przypomniał Ludwik Chmaj. O pobycie
egzulantów ariańskich w Kluczborku pisał T. Wotschke. Losami banitów
w Ziemi Mazurskiej zajęli się kolejno Sembrzycki, H. Merezyng i E, Sukertowa-Biedrawina. Dzieje pobytu Braci Polskich na Ziemi Lubuskiej
przypomniał Michał Sczaniecki. Daje się jednak dotkliwie odczuć brak
monografii stolicy Braci Polskich — Rakowa. Przydałby się też zarys
historii arianizmu w Gdańsku i Krakowie, nie mówiąc już o dziejach zbo
rów antytrynitarskich w całej Małopolsee. Jest wreszcie rzeczą zawsty
dzającą (choć w pewnym stopniu zrozumiałą), iż losami emigracji ariań
skiej n a . zachodzie Europy i w Ameryce zajmują się, jak dotąd, prace
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obce z tak zasłużonymi dla znajomości dziejów diaspory ariańskiej- książ
kami E, Wilbura na czele.
Sprawa wydawnictw źródłowych do historii arianizmu wymaga także
dalszej i to energicznej kontynuacji. Opublikowane przez S. Zachorowskiego synodałia, a przez S. Kota dysputacje, wyczerpują — jak ,się zda
je *— cały zachowany zasób tego typu źródeł. Na uwagę zasługują nato
miast pisarze i polemiści antytrynitarscy: przed wojną ukazał się z tej,
serii Szymon Budny (O urzędzie miecza u żyw a ją cem ) jako pierwszy
i ostatni tom redagowanej przez Stanisława Kota biblioteki Zabytków
literatury z doby reformacji. Po wojnie wyszły z kolei w publikowanej
przez I. B, L. „Bibliotece Pisarzów Polskich” dwa traktaty Grzegorza
Pawła (O prawdziwej śmierci i O różnicach teraźniejszych) we wzorowej
oprawie edytorskiej Konrada Górskiego i Władysława Kuraszkiewicza.
Biblioteka Klasyków Filozofii (wydawana przez PWN na zlecenie Komi
tetu Filozoficznego PAN) wydała już rozprawę J. Crella O wolność su
mienia (w opracowaniu Zbigniewa Ogonowskiego). Ostatnio- ukazało się
tamże Religio rationalis Wiszowatego. Listy tego- filozofa do Lubienieckiego i Sorbiera zostały opublikowane przez Zbigniewa Ogonowskiego.
Wreszcie założona przy Instytucie Filozofii i Socjologii „Biblioteka Pi
sarzy Reformacyjnych” opublikowała Cztery broszury polemiczne z po
czątku XVII w ieku, a jako następną pozycję listy Fausta Socyna w wy
daniu 2-tomowym (w opracowaniu Ludwika Chmaj a). Pomimo tych
osiągnięć program edytorski w zakresie literatury ariańskiej jest daleki
od wyczerpania. Wiele unikatów, sprowadzonych z zagranicy spoczywa
nadal w mikrofilmach. Z XVI-wiecznych myślicieli na edycję czekają
jeszcze dzieła takich koryfeuszy, jak Marcin Czechowic i Piotr z Gonią
dza (nie mówiąc już o pomniejszych), z XVII-wiecznych zaś (w całości
i w wyborze) Andrzej Wiszowaty, Jan Vólkel, Walenty Szmale i Samuel
Przypkowski. Skoro już mowa o wyborze, to opublikowana ostatnio przez
Lecha Szczuckiego i Janusza Tazbira antologia literatury ariańskiej
XVI wieku winna się niewątpliwie doczekać swego XVII-wiecznego od
powiednika. Z historiografii Braci Polskich na dokończenie przekładu
i reedycję w całości zasługują dzieje naszej reformacji w opracowaniu
Stanisława Lubienieokiego. Ze spraw drobniejszych warto rozsypujące
się z dnia na dzień zabytki ariańskie upamiętnić osobnym albumem,
aby to, co nie może przetrwać w rzeczywistości, zachowało się choć
w fotografii. Podobnie też na staranne, fotooffsetowe wydanie zasługuje
L iber am icorum Andrzeja Lubienieckiego.
Dalsze badania nad arianizmem nie są możliwe bez kwerend w, archi
wach i bibliotekach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych: holender
skich (z których tak wiele interesującego materiału wydobył Stanisław
Kot), rumuńskich (Siedmiogród) i radzieckich (zasoby Lwowa i Kijowa
13*
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nie zostały jeszcze do końca zbadane). Konieczne jest też zapewnienie
regularnego dopływu tak obficie ukazującej się na Zachodzie historio
grafii reformacyjnej. Niezbędne jest powiększenie kadry badaczy aktualnie
nader szczupłej oraz wzbudzenie większego zainteresowania dla proble
m atyki arianizmu szczególnie wśród historyków. Nasuwa się wreszcie
potrzeba organizowania wspólnych badań z uczonymi, zarówno zachodni
mi (nad emigracją ariańską), jak i radzieckimi (nad rozwojem judaizantyzmu na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej, a także nad
dziejami arianizmu na Rusi).
Na zakończenie parę uwag natury ogólniejszej. Jak wskazuje po
wyższe zestawienie postulatów badawczych, jesteśmy jeszcze niezmier
nie daleko od jakiejś ogólniejszej syntezy dziejów polskiego arianizmu.
Powstaje więc pytanie, czy korzystne i celowe byłoby tworzenie takiej
syntezy przy obecnym stanie badań. Badania te należy prowadzić paralelnie ze studiami nad całokształtem dziejów polskiej reformacji,
a w dalszej prespektywie także i — kontrreformacji. W ten. tylko bo
wiem sposób zapobiegniemy izolacji ruchu antytrynitarskiego od roz
woju innych kierunków wyznaniowych. Ponadto dokładniejsze studia
i publikacje do dziejów np. kałwinizmu (że wymienimy przykładowo
synodałia z okresu lat 1562—1565) wyjaśnią nam wiele z problematyki
ariańskiej1. I wreszcie, badając historię Braci Polskich należy się pozbyć
tendencji idealizujących, widocznych w niektórych, szczególnie ostatnio
publikowanych, pracach. Są one niezgodne z postulatem obiektywności
badań naukowych. Z drugiej zaś strony sekciarstwo- i utopijność rady
kalizmu ariańskiego, bezwzględność niektórych szlacheckich patronów
tego ruchu wobec chłopów, czy przyjazna Szwedom postawa większości
Braci Polskich, nie- powinna nam przesłaniać zasadniczych zasług całe
go ugrupowania dla kultury polskiej i ogólnoludzkiej.
Powyższe zestawienie postulatów badawczych dokonane po-d kątem
potrzeb przyszłej syntezy może nasunąć niesłuszne wrażenie, iż w stu
diach nad arianizmem zrobiono dotychczas niewielki postęp. Nic bar
dziej mylnego. Tak szczupła kadra badaczy zdołała bowiem w ciągu
zaledwie pół wieku, i to przerywanego dwiema wojnami światowymi,
stworzyć wiele cennych dzieł, dotyczących zarówno społecznej i filozo
ficznej doktryny arianizmu, jak i działalności Braci Polskich oraz lo
sów ich czołowych przywódców. Dzieł wolnych od konfesjonalnych
uprzedzeń widocznych m, in. w pracach angielskich i amerykańskich unitanan. Fakt ten usposabia optymistycznie, jeśli chodzi o dalsze per
spektywy rozwojowe polskiej arianologii.
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RESEARCH ON ANTITRINITARISM IN POL AND

Summary

The purpose of the paper conce-rning the subject was to 'p o in t out the most
important shortcomings of the historical studies on the A rian Moyement in Poland.
Tfaere is .no idea of diseussing here the €ontroversial profolems, nor evałuating
them,
Historical -studies on the Antitrinitarian doctrine, more or less free of a eonfessional Was, w-ere practically initiated towards the end of- the 19th century. la
Polish historiography they ,we.re appea-ring mainly because of the work of Aleksan
der Bruckner. That emlnent polihistor war tfirst to- stres© <the iculitural and social
róle of the Polish Arians. -Since that time, though, the studies on the history of
Polish antitrinitarian movemerut were dominating the interest in other trends of the
Reformation to Poland. '
The cause was the doctrine of the Polish Brethren bei-ng fairly modern, as eoncerned its rad i cal, political and social aspects, Besides, the community of the
Brethren had maintained international connectio-ns of intellectual naturę and led
polemic with the -forerunners of the Age of Englihtenment,
Of impo-rtance ,was also the extrem ely ponderous contribution of the not-toonume-rous Antitrinitarians to the Polish -culture, especially to the -b-elles-lettres.
The tw enty years .that elaps-ed between the two World Wars had been a period
of adm need resear-ch on -the Arian movement in Poland. PuWish-ed were mluaible
works by Ludwik .Chmaj, Konrad .Górski, .Stanisław Kot, Marek Wajsblum and
others, A fter 19Ś5 young scientists joined the older o-nes, both specalists in history
and in- Polish ■culture anid Iditeraiture. Studies on th-e history of IPoMsh Brethren
has raade amazing advancement in half a century, ta .spite of the two World Wars.
■■Newertheless, the research up-to-date has left some yet untouched apot-s, that
ha,ve to (be filled. We .know, for instance, fairly w ell the social and political doctri
ne of the Antitrinitarians, ibut we a.re rather not acąuainted with its practical
aspect. Necessary would be a deeper knowledge of the bonds existing between the
doctrine and the social conditions that gave birth to it.
The róle of the Polish theological thought in forming the Arian ideology has to
be deeper penetrated into. We do not .know welle enough the connections between
the dogmatic -side of the Antitrinitarian and the Anabaptist doctroni in Germany
and Bohemia (Moravia). We do not .know mu-ch, too, atoout the Judaic influences
up-on the Polish Brethren and their bond with the „judaisant” trend in (Russia and
Transylvania..
Necessary also would be some introductory outline of the Arian dogmas and
theology in the century and in the Socinian period.
The research on Polish Breth.ren’s literatura might be greatly developed by
puiblishing comprehensive ibiographies of its founders. As eoncerns the century
chief Polish antitrinitarist, it would be worth-w hile to publdsh the life and works
of M arcin Czechowic and Jan Niemojewski (once agam), and as to the 17th -century
ones — the biographies of Jan Crell, Jona.s Schlichting and Ludwik Wolzogen.
Separate monographies should appear also, escpecially those of Walenty Szmale
(the polemi-st), of Hieronim Moskorzowski (also polemist and of Stanisław Lubie
nie oki, jnr. (the histor-ia-n).
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■Continuing studies on the rationalism of the Polish Brethren and on their
ideas concerning religious tolerance should help to establishing the real contribution of the Polish Arians to the achievem ents of the early Enlightement Age,
The analysis of their doctrine ought *be axcompanied by an elu-cidation of their
practical a.ctivities.
There is a ąuestion of the parliamentary struggle- waged <by the Polish Brethren
of the Warsaw confederation. One should analyse the Airian’s role played in the
camp- of the gentry-democracy durin-g the time of striving for the execution of
their rights, as w ell as in the later .period.
Insufficiently known until now is the -Socinians action against the edfet that
ha,d banned their aetM ty, and ais© the Soeinian role in the diplomatic game played
by the Protestant Powers in Europę.
Ainother ąuite unknown problem is the inner structure of Polisch ©rethiren’s
communities. Doubtfull is until now the exact number of chuirches fcelonging to the
Polish Brethren. The same concerns the social structure of the Arian group. Some
authors stress the gentry’s paxt in the Minor Church’s movement, whereas some
other maintain ąuite an opposite theory — that of the middle class sructure of the
group of adherents of the doctrine.
The school-system of the Polish Brethren should ais o be an object of investigation, the main subject here being the organisation of the Academy in Raków —
a topie of a separate naturę to be studied. Te same concerns the Antitrinitarian
communities in the so-called Minor Poland.
■From among the 16th century writers worth to be published are the works of
Marcin Czechowic a.nd Piotr of Goniądz. As to the 17th centrury ones, we should
revive, w holly or partially the writings of Andrzej W iszowaty, Jan Volkel, Joa
chim Stegman -(senior) and Sam uel Przypkowski).
The hdstory of the Antitrinitarian m>ovement is to be studied in a close conn-ection with the developm ent of other trens in the Polish Reformation.' One should
avoid, though, an anti-scientific idealisation of the antitrinitarianism whęn writing
monographies on the topie.
The radical Arian tenden-cies were an Utopia,; some representatives of the
A ntitrinitarian -gentry did beha.ve> roughly, as concerned he peasants, and the majo-rity of the Polish Brethren had been friendly towards the Swedish invadesrs. Ali
that should not screen off the rnerits of the Antitrinitarians in the domain of culture in Poland and all the hum>anity.

