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Janusz Tazbir

KATOLICCY OBROŃCY TOLERANCJI

Istnienie faktycznej tolerancji w Polsce lat 1572— 1648 -jest rzeczą
powszechnie wiadomą1, Zainteresowania badaczy dotyczyły jednak
głównie praktycznych przejawów swobód wyznaniowych. Jeśli zaś cho
dzi o teoretyczne uzasadnienia, to zajmowano się traktatami ariańskimi
czy nawet kalwińskimi na ten tem at2, pomijając na ogół wystąpienia
katolików w obronie wolności religijnej. Zarówno więc w historiografii
wrogiej reformacji, jak w pracach jej przychylnych, odnotowywano
tylko pobieżnie istnienie wśród zwolenników Rzymu nurtu tolerancyj
nego 3.
Walerian Krasiński, spisując przed przeszło stu laty dzieje polskiej
reformacji, główną swą uwagę skupił na opisie prześladowań, których
doznała ona ze strony katolickiej. W jednym tylko miejscu, wspomina
jąc marginalnie o pomocy okazanej przez franciszkanów ofiarom pogro
mu wyznaniowego w Wilnie 1681, zauważył, że podobnych przykładów
chrześcijańskiej postawy katolików było bez wątpienia więcej. Pamięć
o nich „stronnictwo jezuickie", w którego oczach pomoc okazywana
różnowiercom była godna nagany a nie pochwały, starało się jednak
zatrzeć4.
1 Por. ostatnio J. Tazbir, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji
w Polsce X V I i X V II w,, Warszawa 1967, o-raz P. Skwarczyński, Szkice z dziejów
reform acji w Europie środkowo-wschodniej, Londyn 1967.
2 Z. Ogonowski, 2 zagadnień tolerancji to Polsce X V II wieku, Warszawa 1958,
s. 118 i nast.
3 Na konieczność podjęcia badań nad tym zagadnieniem zwraca ostatnio uwa
gę M, Korolko („Odrodzenie i Reformacja w Polsce” , t. XIII, 1968, s. 232).
4 W. Krasiński, Historical sketch of the rise, progress and decline of the R e
formation in Poland, t. II, London 1840, s. 186, w polskim przekładzie (skrót): ‘Za
rys dziejów powstania i upadku reform acji w Polsce, t. II, cz. 1. Warszawa 1904,
s. 129— 130, w przypisie).
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Podobnie i w rozprawie Sobieskiego, poświęconej pogromom wyzna
niowym w miastach, marginalnie tylko zaznaczono istnienie przeciwnej
im partii „polityków” oraz występowanie objawów „tolerancji i łagod
ności obyczajowej wśród samego duchowieństwa” s. Dopiero Władysław
Czapliński stwierdził, że nawet w dobie „coraz silniejszej kontrreforma
cji i coraz częstszych wypadków nietolerancji
sama idea tolerancji
nie wymarła całkowicie i była w jakimś stopniu uznawana przez po
szczególne jednostki czy nawet całe grupy katolickiej szlachty” 6. Spra
wie tej poświęciłem kilka stron w zbiorze szkiców, zatytułowanym Pań
stwo bez stosów. Zarówno jednak sam. charakter opracowania, jak
szczupłość miejsca nie pozwoliła na omówienie problemu „oziębłych
katolików” (jak ich wówczas nazywano) w sposób odpowiadający wadze
tego zagadnienia 7. Pragnę to uczynić obecnie, przy czym interesują mnie
głównie motywy, którymi uzasadniano istniejące faktycznie swobody
wyznaniowe. Sporadycznych wystąpień w ich obronie było dość wiele,
daremnie jednak byśmy szukali wśród katolików polskich teoretyków
tolerancji na miarę ich współwyznawców na Zachodzie w osobach
Dircka Volckertzoona, Coornherta czy Roberta Persona. Z jednej bo
wiem strony, pogłębione ujęcia tego zagadnienia wychodziły zazwyczaj
z obozu mniejszości wyznaniowej, a więc w przypadku polskim — arian,
z drugiej zaś, w Rzeczypospolitej praktyczne działanie niemal z reguły
wyprzedzało myśl teoretyczną. Wielu więc było rzeczywistych rzeczni
ków swobód wyznaniowych dla różnowiereów, ale mało który z nich
sięgał po pióro, aby zajmowane na sejmie czy w trybunale stanowisko
teoretycznie uzasadnić.
Zwolennicy swobód wyznaniowych rekrutowali się przede wszyst
kim z grona warstwy rządzącej, a więc katolickiej szlachty i magnaterii
Broniąc różnowiereów występowali tym samym przeciwko rozszerzeniu
władzy królewskiej również i na sumienia poddanych, co mogłoby łatwo
doprowadzić do jej wzmocnienia. Od łamania przywilejów stanowych
szlachty kalwińskiej czy ariańskiej z powodu jej wyznania władca mógł
by bowiem łatwo przejść do pozbawienia całej tej warstwy nabytych na
sejmach uprawnień. Z tak nienawistnym modelem absolutyzmu wią
zano nie tylko zepchnięcie szlachty do roli „niewolników”, ale i szerze
nie wiary mieczem. Sprawy te omawiałem obszerniej na innym miejscu 8,
5
W. Sobieski, Nienawiść wyznaniowa tłumów za rządów Zygmunta 111, War
szawa 1902, s. 50— 52 oraz 45—47.
8 W. Czapliński, O Polsce siedemnastowiecznej, "Warszawa 1966, s. 127, Podob
nie w referacie Kultura baroku w Polsce (Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Hi
storyków Polskich w Lublinie, Referaty. 1. Warszawa 1968, s. 205).
7 J. Tazbir, op. cit., s. 188—193.
8 Por. ibidem, s. 57 i nast.
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tu zaś warto może tylko podkreślić, iż szlachty katolickiej nie dzieliły
od różnowierczej żadne inne antagonizmy poza wyznaniowymi.
Podobny był więc styl życia, spotykano się w tych samych stronnic
twach politycznych; kalwini czy arianie nie byli wreszcie zamożniejsi
od katolików. Do sprzeczności religijnych nie dochodziły więc żadne in
ne urazy, które mogłyby się przyczynić do zaognienia konfliktu. Od
miennie przedstawiała się sytuacja np. we Francji, gdzie hugonoci two
rzyli nie tylko odrębną formację obyczajową, ale i należeli do osobnego
stronnictwa, prowadzącego ciągłe walki z obozem katolickim. Opano
wanie zaś przez nich niektórych dziedzin życia gospodarczego (banko
wość, handel) w niemałym stopniu przyczyniło się do spotęgowania na
strojów wrogości. Trudno oczywiście mówić o jednolitej postawie całej
szlachty. Najbardziej tolerancyjnie była usposobiona magnateria, korzy
stająca dość często z usług różnowierców, najmniej zaś drobna szlachta,
zbliżona stylem życia i mentalnością do ludu.
Lud okazywał się najbardziej skłonny do ulegania wpływom kleru,
który plebejskie urazy wyrastające na podłożu społecznym i gospodar
czym wykorzystywał do rozprawienia się ze zwolennikami reformacji.
Znalazło to swój wyraz w pogromach miejskich; w miastach też naj
łatwiej je było wywołać. Ruchawka chłopska przeciwko dworom ariańskim czy kalwińskim wydawała się zawsze całej szlachcie igraniemz ogniem, łatwo bowiem mogła się zakończyć ogólną rewoltą poddanych.
W miastach katolików od luteran dzieliły różnice narodowościowe;
w Koronie pierwsi byli dość często Polakami, drudzy zaś Niemcami. Do
tego dochodziła konkurencja gospodarcza, skoro np. patrycjat Krakowa
czy Lublina był w przeważającej mierze różnowierczy, pospólstwo zaś
i plebs katolickie. Antagonizmy gospodarcze swój najbardziej jaskrawy
wyraz znalazły na terenie Gdańska, gdzie luterańska rada miejska prze
śladowała menonitów, arian i katolików pospołu. Zarówno Toruń, jak
Nowy Sącz w różnicach wyznaniowych znajdowały pożywkę dla nastro
jów antyszlacheckich, skoro pierwszy był otoczony przez posiadłości
szlachty katolickiej, drugi zaś — ariańskiej i kalwińskiej9,
Tam gdzie poza antagonizmami wyznaniowymi nie dzieliło nic wię
cej, łatwo znajdowano wspólny język. Dowodem są zażyłe stosunki łą
czące magnaterię duchowną, a więc biskupów, z kalwińskimi przedsta
wicielami tego stanu. Z licznych przykładów wystarczy tu przypomnieć
biskupa Eustachego Wołłowicza, który spokrewniony z Krzysztofem II
Radziwiłłem, prowadził z nim szereg wspólnych akcji politycznych, a
„najdrażliwsze sprawy wyznaniowe załatwiali pomiędzy sobą w cztery
oczy” . Zrozumiałe tedy, iż śmierć Wołłowicza uczcił kalwiński magnat
9
Por, J. Tazbir, Arianizm na Ziemi Sądeckiej, „Rocznik Sądecki” , t. X III —
1967, s. 316.
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wspaniałą mową pogrzebową; współwyznawca Radziwiłła, Daniel Naborowski, poświęcił biskupowi jeden ze swych najlepszych w ierszy10.
Przedstawiciele episkopatu czuli się dość często raczej sługami państwa
niż kościoła. Nic więc dziwnego, iż w początkach XVII wieku kałwindsta
Krzysztof Kraiński stwierdza: „Wszak niektórzy biskupi polscy niedaw
nych czasów wiele zabobonów papieskich ganili, ewangeliki miłowali, na
konfederacyją się podpisali, jezuitom głównymi nieprzyjacioły byli.
I miano je za iheretyki i obsyłał ich papież” lł.
Różnowiercy powoływali się na tych biskupów, którzy — jak Fran
ciszek Krasiński (1573) czy Piotr Myszkowski (1587) — podpisali zobo
wiązanie utrzymania pokoju ze zwolennikami reformacji. Wszyscy w y
żej wymienieni odznaczali się niewątpliwie tolerancyjnym usposobie
niem, co zarówno wyrobiło im złą opinię w Rzymie, jak i wywołało nie
chęć ze strony gorliwszych współwyznawców. Krasiński, który jako je
dyny z biskupów podpisał w 1573 r. konfedenrację warszawską, musiał się
z tego faktu gęsto tłumaczyć przed kapitułą krakowską oraz Stanisła
wem Hozjuszem, Marcinem Kromerem i Wincentym Laureo 12.
Nastroje wśród niższego kleru były oczywiście inne; szczególną gor
liwością wyróżniały się zakony. I tu jednak trafiali się sporadyczni zwo
lennicy tolerancji, że wymienimy franciszkanina Mikołaja Ławrynowi
cza (zm. 1651) czy prowincjała jezuitów litewskich, Mikołaja Łęczyckie
go. Dowiedziawszy się o napadzie dwóch studentów jezuickich na jed
nego z ministrów kalwińskich w Wilnie, pisze on (8.VI.1632 r.) list do
Krzysztofa II Radziwiłła, w którym donosi, że polecił ich usunąć z ko
legium. Zawiadomił również o tym poufnie kasztelana wileńskiego, aby
ten mógł ich ukarać (jednak bez rozlewu krwi), .gdyż inaczej nie położy
kresu tym wystąpieniom. Co prawda, Łęczyckiego (notabene syna słyn
nego drukarza kalwińskiego, Daniela z Łęczycy) cechowała rzadka wśród
konwertytów, pełna tolerancji postaw a13. Ponadto z możnym i wpły
wowym rodem Radziwiłłów duchowieństwo zawsze się musiało poważ
nie liczyć. Co więcej, zakony chętnie korzystały z jego protekcji; tak
więc dominikanie proszą Krzysztofa Radziwiłła o wstawiennictwo u bi
skupa Wołłowicza, który odnosił się nieprzychylnie do ich projektu ufun
dowania klasztoru w Nowogródku. Księcia łączyły różnorakie kontakty
10 J. Dürr-Durski, Daniel Naborowski. Monografia z dziejów manieryzmu
i baroku w Polsce, Łódź 1966, s. 112— 113,
11 K. Kramski, Postylla, Łaszczów 1611, fol. 630 verso.
12 T. Gostyński, Franciszek Krasiński, polityk złotego wieku, Warszawa 1938,
s. 144—150, oraz Akta poselskie i korespondencja Franciszka Krasińskiego, wyd. I.
Janicki, Kraków 1872, s. 364.
13 St, Kot, La Réform e dans le Grand-Duché de Lithuanie. Facteur d’occiden
talisation culturelle, Bruxelles 1953, s. 62— 63.
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również z innymi zakonami — m. in. jezuici dziękowali mu za jał
mużnę u :
Obok interesów gospodarczych i powiązań osobistych, w wystąpie
niach po stronie tolerancji dużą rolę grały względy taktyczne. Klasycz
nym przykładem może tu być Mikołaj Kossobudzki, pozostający na,usłu
gach Stanisława Karnkowskiego od chwili objęcia przezeń biskupstwa
włocławskiego. Kossobudzki prowadził w 1573 r. energiczną akcję wy
mierzoną przeciwko konfederacji warszawskiej; m. in, odmawiał Walezeg-o od jej zaprzysiężenia. U schyłku 1574 r. pisze zaś list do Karn
kowskiego z fikcyjną datą 1.XII.1572 r., w którym zamieszcza gorącą po
chwałę panującej w Polsce tolerancji. List ten znajdujemy we wstępie
do dzieła Kossobudzkiego Psalmi sexagesim i octavi pża et elegans ex~
planatio (Cołoniae 1575)łs. Kiedy zaś w XVII w. poczęto w pamfletach
skierowanych przeciwko Rzeczypospolitej, zarzucać jej brak religijności,
tolerowanie przeróżnych sekt oraz anarchię cechującą życie religijne 1S,
wówczas ci nawet, którzy w kraju wypowiadali się za podjęciem wobec
dyskutantów bardziej zdecydowanych kroków, na zewnątrz, broniąc ho
noru ojczyzny; występowali z apologią tolerancji, że przypomnimy zna
ną polemikę Szymona Starowolskiego z Lansiusem czy Krzysztofa Opa
lińskiego z Barclayem, który zarzucał Polakom, iż chcą, aby o sprawach
religii i Boga „mogli myśleć bez obawy i rozprawiać dowolnie {...]. Stąd
rozdarte umysły i zaraza wszelkich błędów, którymi tylko zostały ska
żone obyczaje dawnych wieków” 17,
Jeśli chodzi o motywację tych katolickich wystąpień w obronie tole
rancji, jakie miały miejsce w okresie od uchwalenia konfederacji war
szawskiej do momentu wybuchu pow-stania Chmielnickiego, to na czoło
wybija się niewątpliwie element realizmu politycznego. Szlachta była
już wówczas w dużym stopniu przeniknięta sui generis pacyfizmem w y
wodzącym się z przekonania, iż dalsze zdobycze terytorialne są zby
teczne, przegrane wojny mogą przynieść zemstę przeciwnika, zwycięskie
zaś — wzmocnienie władzy króla. Nastroje te, jak wynika z badań Maciszewskiego, znalazły -swój wyraz już w czasie polskiej interwencji
w Moskwie w początkach XVII wieku 1S. Szlachta szczególnie obawiała
14 H. Wisner, Dysydent protektorem zakonów. Z działalności Krzysztofa II
Radziwiłła (1585— 1640), „Odrodzenie i Reform acja w Polsce” , t. X III, 1968, s. 215—
217. Por. również na ten temat J. Tazbir, op, cit., s. 234—236; W. Czapliński, op. eit.,
s. 129 oraz M. Sipayłło, Ze starych książek, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” ,
t. X I, 1966, s. 151— 152.
15 Karnkowski był wujem matki Kossobudzkiego — por. jego życiorys w PSB
pióra H. Kowalskiej, zesz. 65, W rocław 1969,. s. 304.
16 Por. S. Kot, Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu, K ra
ków 1919, s. 103—104.
17 Cyt. wg Ł. Opaliński, W ybór pism, oprać. S. Grzeszczuk, Wrocław 1959,
s. 212, Biblioteka Narodowa, seria I nr 172.
18 J. Maciszewski, Polska a Moskwa, 1603— 1618, Warszawa 1968, passim.
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się wojen domowych, w których jedne rody szlacheckie przelewały krew
innych; natomiast solidaryzowała się łatwo we wspólnych wystąpieniach
przeciwko królowi w czasie rokoszów.
Stąd też i na czoło katolickich wystąpień w obronie tolerancji wy
suwają -się dwa zasadnicze argumenty: po pierwsze fakt, iż prześladowa
nia wyznaniowe ściągnęły na Francję, Niderlandy czy Niemcy wojny
religijne z ich wszystkimi, zgubnymi dla kraju konsekwencjami. Po dru
gie, jak przypominano nieustannie, represje nie powstrzymały rozwoju
reformacji. Mimo wielu walk, zniszczeń i ofiar katolicyzm nie odzyskał
już stanowiska wyznania panującego. Nie tędy więc wiedzie droga do
restauracji jego wpływów.
Kossobudzki przypomina, iż za pomocą ognia i miecza nie zdołano
utrzymać Anglii w posłuszeństwie wobec -papieża. To samo da się też
powiedzieć o dużej części Francji. Bóg najwyraźniej nie sprzyja tym
poczynaniom; herezja jest bowiem chorobą duszy, a nie ciała, i bez le
czenia -duszy niczego się nie osiągnie. Właściwa droga wiedzie więc po
przez nauczanie, modlitwę, dobre uczynki i praktykowanie cnót chrze
ścijańskich. Naukę Chrystusa należy szerzyć nie przy -pomocy -oręża, zło
ta czy przepychu. „Nemini vim intulit
pisze Kossobudzki — nemini
coegit, ut se sequeretur, sed quia potens erait in verbo, potens in opere,
assiduusque in oratione, tanta fecit, quanta nemo unquam regum vel
imperatorem facere po-tuit” 19. Również i biskup Krasiński, mając na
uwadze siłę różnowierców oraz stanowczą postawę szlachty, obawiał się,
iż odrzucenie konfederacji może wywołać krwawe zamieszki, podobne
•do tych, które nękały Francję. Ustawa nie zwalcza przecież relgii i nie
znosi prawdziwego kultu Boga. Przeciwstawia jedynie większemu złu,
jakim byłby rozlew krwi, mniejsze —■w postaci przyznania różnowiercorn pewnych uprawnień. Francuskie i niemieckie przykłady dowodzą,
iż herezji nie da się wykorzenić mieczem; nic tu nie mogą zdziałać ja
kiekolwiek egzekucje, ponieważ herezji, jak hydrze, wyrastają wciąż
nowe głowy. Jedynie więc dobry przykład i słowo Boże są w stanie za
hamować postępy reformacji 20.
Powyższe przekonanie podzielała większość katolików piszących na
temat tolerancji. Między innymi król Stefan Batory w swym znanym
wystąpieniu -stwierdził, iż „we wszystkich królestwach, gdzie religia jest
szerzona przy użyciu siły, ognia i miecza, nie zaś przy pomocy naucza
nia i dobrych obyczajów, zawsze z tego wynika okropny rozlew krwi
i zaraza wojny domowej” 21. Również i katoliccy przeciwnicy przymuso18 M, Kossobudzki, Psalmi sexagesimi octavi, ze wstępu.
20 Por. przyp. 12.
21 Cyt. wg przekładu w polskim wydaniu Ledera, Historia tolerancji w wieku
reformacji, t. I, Warszawa 1964, s. 401.
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wegp nawracania na unię wskazywali, jak to czyni kanclerz Lew Sa
pieha w liście do. arcybiskupa połockiego, Józefata Kuncewicza, że po
dobne postępowanie przynosi szkodę Rzeczypospolitej, wprowadza bo
wiem do niej zamieszanie i niepokój oraz -odstręcza Kozaków, Stąd też
prawosławni mówią, iż wolą się „Turkowi poganinowi poddać, niż taką
opresyją na sumieniach swoich cierpieć” 22. Podobne opinie wygłaszał
Jan Szczęsny Herburt.
W XVI wieku wielu sądziło, iż jedyne użycie „środków bogatych”
może uratować sprawę katolicyzmu. Za panowania Władysława IV
triumf kościoła był już dla wszystkich jasny. Jego wyznawców specjal
ną satysfakcją napawał fakt, że zwycięstwo dokonało się tu innymi me
todami niż na Zachodzie Europy, bez wojen, stosów i egzekucji. Tak więc
senat polski w liście do Urbana VIII, żądającym odwołania nuncjusza
Filonardiego (1643), z dumą podkreśla: „Niechaj się chełpi, kto chce,
krwawymi zwycięstwami i przywróceniem areligii przez mordy i rzezie;
my sądzimy —■stwierdzali senatorzy — że pobożność naszych królów
skuteczniejsza jest niż oręż: i tego jedynie miecza dla nawrócenia here
tyków używamy” 23.
Opaliński, kreśląc genezę konfederacji warszawskiej, stwierdza, że
tego płomienia, który przedostał się z Niemiec, nie sposób -było ugasić.
„Rozeszło się to zło po całym ciele Rzeczypospolitej i nie dawało się już
powściągnąć za pomocą ustawy” . Dlatego też została uchwalona konfe
deracja, zabezpieczająca różnowiercom bezpieczeństwo, „Konieczne było
zachowanie umiarkowania, aby środki -zaradcze nie pogorszyły choroby,
której usunąć nie mieliśmy możności” .
Powyższa ustawa nie naruszyła jednak praw kościoła, przywilejów
kleru ani samej religii. „Przez tę tolerancję chciano osiągnąć jedynie -po
kój i zgodę wśród obywateli w miejsce rozruchów i zamieszek, wzajem
nych morderstw i klęsk, które dotąd trawią -całą Europę i gnębią ją
straszliwie” . Tym sposobem uzyskano stopniowe uśmierzenie sporów
wyznaniowych i wielu nawrócono na -drogę prawdy. „Przywrócono ko
ścioły, w nich zaś służbę bożą, wiara katolicka się wzmogła, a herezja
w poważnej części podupadła” . Można więc żywić nadzieję, że i reszta
obywateli „przyjdzie do rozumu i będzie jedna wiara, jeden chrzest, je
den nier-ozdziełny kościół, byle Polska żyła -trwale w braterskiej zgo
dzie i pokoju” u .
Daleko rzadziej niż do argumentów politycznych sięgano w Polsce
do słów Ewangelii oraz przykładów czerpanych z pierwszych wieków
28 E. Likowski, Historia unii kościoła ruskiego z kościołem rzymskim, Poznań
1875, s. 237— 244. List ten datowany jest 12.111,1622 r. z Warszawy.
“ M. Buliński, Historia kościoła polskiego, t. III, Kraków 1874, s. 79.
21 Ł, Opaliński, op. cit., s. 212—216,
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chrześcijaństwa. Tak więc Kossobudzki przypomina, iż z dawnymi, groź
nymi przecież herezjami, kościół pierwotny walczył przy pomocy bo
skiej, a nie ludzkiej. Jan Szczęsny Herburt tłumaczył, iż przywracanie
jedności kościelnej winno się odbywać bez użycia siły i wojska. Powo
łując się na znaną opinię Zamoyskiego pisał, że choć pragnie pojednania
prawosławnych z kościołem katolickim, to „jeśli gwałtem chcą was przyniewolić, zdrowie swoje 1 przy was i przed wami położymy” . Jeśli księża
pragną ich nawrócić, winni to czynić „jako pan Zbawiciel kazał, ucząc,
prorokując, cuda czyniąc” , a nie „hajdukami cerkwie brać, pozwami na
trybunał tropić, popy łapać, czerńce wyganiać” . Cele duchowe należy
bowiem osiągać duchowymi środkami, nakazanymi nam przez Chrystu
sa; rzekomym dobrem wiary zwolennicy unii nie powinni osłaniać żą
dzy wzbogacania się zs.
Podobnych argumentów używa cytowany już Lew Sapieha, który
stwierdza — w liście do Kuncewicza, że choć sam był jednym z inicja
torów unii, nie może się zgodzić na używanie przemocy wobec prawo
sławnych, gdyż Bóg „gwałtem przymuszonych sług nie potrzebuje i nie
przyjmuje” . Nawracanie winno się prowadzić z małością chrześcijańską,
cierpliwie, łagodnie i roztropnie, z namysłem „jako w sprawie, która
a libero arbitrio dependet, zwłaszcza w naszej Rzp litej, gdzie nie służy
ono z Ewangelii: compelle intrare” . Nie godzi się więc wytaczać prawo
sławnym spraw sądowych, pieniaczyć się z nimi po trybunałach i sej
mach, zamykać cerkwi, obrażać wymyślaniami, słowem „na sumienie
ludzkie następować gwałtem” 26. Nawet Starowolski pisał: „Dopuszcza
my wolność sumienia, ponieważ przymuszać go nie można a światło wia
ry przychodzi z niebios i rozszerza się li tylko .przez nauczanie, pisanie
i dysputy według świętego zwyczaju dawnych ojców ” . Dlatego też
w Polsce nie ma ateistów ani renegatów; nie toczą się w niej również
w ojny religijne 27.
Byli zaś i tacy katolicy, którzy swobodne istnienie w Polsce różnych
sekt wyprowadzali z woli Bożej. Opatrzność nie życzy sobie ich likwi
dacji. Batory stwierdzał więc, iż Bóg przewidział, że „przed końcem
tego świata nie obędzie się bez zgorszenia i herezji” 28. Obszerne uza
25 J. Szczęsny Herburt, Zdanie o narodzie ruskim. Dokumenty objasniajuszczyje istoriu zapadno-russkago kraja i jego otnoszenia k’Rossii i k'Polszi, S. Peterburg 1865, s. 218 i nast. Utwór ten przedrukował w poważnym skrócie J. Łukasze
wicz (Dzieje kościołów wyznania helw eckiego na Litwie, t. I., Poznań 1842, s. 169—
1/72) jako rzekomą mową Krzysztofa Zbaraskiego na sejmie 1627 r. B łąd,ten po
wtórzyli za nim St. Załęski i K. Chodynicki, który cofa wystąpienie Zbaraskiego
do r. 1623 (Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska, 1370— 1632, Warszawa
1934, s. 472—473).
26 E. Likowski, op. cit., s. 237— 244.
27 S. Starowolski, Declamatio contra obtrectatores Poloniae, Cracoviae 1631,
fol. Bj.
23 Por. przypis 21.
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sadnienie tego poglądu znajdujemy w panegiryku Ławrynowicza napi
sanym na cześć Tomasza Zamoyskiego. Autor wychodzi z założenia, iż
podobnie jak w przyrodzie ogień z wodą, tak i w społeczeństwie ludz
kim zawsze będą istnieć żywioły skrajnie sobie przeciwne. Tak więc,
choć na świecie nie ma żadnej sekty, która by się nie znajdowała rów
nież i w Polsce, a nawet krzewi się w niej pogaństwo, to jednak w y
chodzi to na chwalę Panu Bogu. Albowiem „jako różnica elementów,
która się pod szyrokim niebem znajduje, niebu i światu nic nie szkodzi,
i owszem, z niezgodnych rzeczy rodzi się jedna piękna harmonia, jakby
lutnia z stron różnych a prawie przeciw sobie grających, tak i różnica
tych sekt, które się w Koronie znajdują, do tych czas Koronie nic nie
szkodziła i nie szkodzi i owszem przeciwieństwem i kontradycyją swoją
do dobrego oceasio podaje i rozumy gorących katolików jako kamień
żelazo przeciw sobie ostrzy i wyprawuje” 29.
Ta niezwykła, zważywszy na autora,’ wypowiedź, stanowi opinię dość
na owe czasy zaskakującą. Uderza ona nowoczesnym, można śmiało rzec,
sposobem ujęcia zagadnienia, zrozumieniem, że swobodne ścieranie się
opinii może być pożyteczne dla poziomu samych katolików. Co ważniej
sze, traktowanie herezji nie jako zgrzytu, czegoś zasługującego na na
tychmiastowe usunięcie, lecz jako jednego z elementów, niezbędnego
V' ogólnej harmonii świata, pozostaje w wyraźnej sprzeczności z całym
'tenorem ówczesnej propagandy katolickiej. Podobnie zresztą jak mnie
manie, iż istnienie przeróżnych sekt dotychczas „Koronie nic nie szko
dziło i nie szkodzi” .
Poważnym argumentem, który przemawiał za tolerancją wobec zwo
lenników herezji, było przekonanie, iż wkradła się ona do kościoła nie
za sprawą przywódców reformacji, lecz złych kapłanów. Zdaniem Ko-ssobudzkiego, rozbicie wyznaniowe kościoła stanowi karę Bożą za nasze
występki i grzechy. Powstańmy z nich, a wtedy los się odwróci; dużo
tu zależy od starań samych biskupów, którzy winni zabiegać o realiza
cję uchwał trydenckich. Opinię, że to źli księża są głównymi winowaj
cami rozwoju reformacji, podzielało zresztą wielu przedstawicieli kato
lickiej szlachty. Na sejmie 1605 r. kasztelan poznański, Jan Ostroróg,
tłumaczył duchowieństwu,' że powinno zgodzić się na kompromis z różnowiercami. Skoro bowiem we właściwym czasie zaniedbało' .pielenia
kąkolu, musi teraz dozwalać mu róść aż do żniwa. Ostroróg, który w mło
dości był kalwinistą, dodawał: „chwała Bogu, że nie pełto [sc. owego ką28 M. Ławrynowicz, Stella quasi cadens, Lw ów 1639, fol. B2 verso. Postać au
tora charakteryzuje obszernie K. Kantak, Franciszkanie polscy, t. II: 1517—1795,
K raków 1938, s. 301— 303.
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kołu], nie siedziałbym tu drugi w radzie, bo i mnie samego ścięto by
było albo obdeszono” 30.
Do świadomości, iż istniejąca tolerancja ocaliła wiele głów, dołącza
ło się przekonanie, że łamanie uchwał konfederacji warszawskiej prowa
dzi do bandyckich, niebezpiecznych dla spokoju publicznego wykro
czeń 31. Spotykamy-je nawet w literaturze sowizdrzalskiej — oto jeden
z przykładów 82;
Gdy konfederaeyja ono w -Polszczę była,
Dobrze było, nikogo Nędza nie trapiła.
Teraz, jako poczęli na wiarę nawracać
Heretyków i wiary po kadłubach macać,
Nauczyli bojaźniej, ba i z dobrą wiarą
Nie mógł się drugi zostać w domu żadną miarą.
Lutra w Polszczę nie pytaj, bo ich wymacali.
Kiedy sklepy i lochy, skrzynie wywracali.
Nie żołnierze to byli, lecz właśni złodzieje.
'B o w Turczech tego nie masz, co się w Polszczę dzieje.

Pomijamy tu już ostre potępienie tumultów, zawarte w znanym
pamflecie antyjezuickim Equitis Poloni in lesuitas A ctio prima (1590),
ponieważ dotychczas nie wiadomo ostatecznie, z jakich kół wyznanio
wych wywodzili się autorzy tego utworu. Katolikiem bez wątpienia był
natomiast Herburt, surowo- piętnujący tych, którzy wbrew konfederacji,
odważają się burzyć domy protestanckie, „groby na koniec rozwalać
i ciała zacnych łudzi psom do szarpania wymiatać” 33.
Często występującą w przytoczonych przez nas wypowiedziach wol
ność -sumienia katolicy rozumieli na -ogół dość szeroko jako swobodę
kultu religijnego. Tak więc Jakub Sobieski podczas rokowania ze Szwe
dami w Sztumsd-orfie domagał się dla mieszkańców Inflant swobody
urządzania nabożeństw przynajmniej w domach prywatnych. Posłowie
szwedzcy byli skłonni przyznać im j-edynie „wolność sumienia”, na co
Sobieski zareplikow-ał, iż nikt człowiekowi nie może zabronić, aby „wie
rzył w to, co chce, i w myślach Boga uwielbiał, Ale taka religia to- za
mało i trzeba kultu zewnętrznego, aby Boga chwalić i duszą i cia
łem” 34, Nic więc dziwnego-, iż w swym dzienniku podróży po Niderlan
30 A. Strzelecki, Sejm g r. 1605, Warszawa 1921, s, 114, oraz W, Czapliński,
O Polsce, s. 128.
81 Opinię tę spotykamy m. in. w uchwałach wielu sejmików z końca XVI
wieku, stale podkreślających, iż „nam na pokoju wnętrznym wiele zależy, którego
konfederacja [,..] broni” (J. T-azbir, Antyariańska polityka w epoce reakcji kato
lickiej, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” , t. II, 1954, s. 255—256).
32 S. Grzeszczuk, Klecha i pleban, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” ,
t. X III, 1968, s. 105.
33 Pisma polityczne z czasów rokoszy, Zebrzydowskiego, 1806—1608, wyd.
J. Czubek, t. III, Kraków 1918, s. '89.
34 K. Ogier, Dziennik podróży do Polski (1835—1636), cz. I, Gdańsk 1950, s. 211.
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dach z oburzeniem odnotowuje, iż „Holendrowie sami, którzy by się ka
tolikami pokazali, wielce bywają uciśnieni i karani” , ponieważ nie po
zwala im się na odprawianie nabożeństw 3S,
Większość katolickich zwolenników tolerancji ograniczała ją przede
wszystkim do szlachty. Obok wspólnych interesów stanowych i przywi
lejów łączyły ją także ścisłe więzy rodzinne, — Ostroróg powiada, iż
różnowiercy „się tak wkorżenili i spowinowacili z nami [...] zbracieli się
z nami, trzeba im pokoju” 3#. Choć liczba małżeństw mieszanych wyznaniowo w XVII w. maleje, szlachta katolicka nadal współżyje blisko ze
szlachtą protestancką 37.
Tolerancję dość często starano się zacieśnić do wyznań współistnieją
cych również i w zachodniej Europie, należących do tzw. oficjalnej re
formacji, a więc takich, jak luteranizm czy kalwinizm; równocześnie
domagano się wyłącznie spod dobrodziejstw tolerancji wyznawców sekt
radykalnych społecznie (anabaptyści) i dogmatycznie (antytrynitarze).
Publicyści francuscy, zarówno kalwińscy jak katoliccy, szczególnie gor
szyli się tolerowaniem w Rzeczypospolitej tych właśnie, grup wyznanio
wych 38. Takie same stanowisko zajmuje i polski polemista schyłku
XV I w., Hieronim Baliński, który „godzi się bez zastrzeżeń na pozosta
wienie swobody wyznaniowej luteranom i kalwinom, wzywa ich do
współdziałania z katolikami w akcji przeciw .skrajnym odłamom pol
skiego różnowierstwa, którym odmawia tolerancji” . Postulując wypę
dzenie arian i odmawiając konfederacji mocy prawnej, domaga się od
protestantów zwrotu ziem kościelnych oraz nie budowania zborów po
miastach. „Trzeba komu zboru, niech wybuduje na swym gruncie i fun
duje, a będzie miał pokój i mendykowie nie będą nachodzić” — pisał
35 Wysłuchał on również mszy odprawionej w Lejdzie potajemnie w piwnicy;
uczestnicy „nam w oczach prawie prezentowali onyeh dawnych pierwszych chrze
ścijan w persekucjach kościoła Bożego” (Dwie podróże Jakuba Sobieskiego ... od
byte po krajach europejskich w latach 1607— 13 i 1638, wyd. E. Raczyński, Poznań
1833, s. 31— 33). O tym, iż Sobieskim powodował nie zelotyzm katolicki, lecz
szczere przywiązanie do tolerancji, świadczy jego wystąpienie na sejmie 1623 r.,
kiedy to przypominając zaprzysiężenie przez króla konfederacji warszawskiej
stwierdził: „Ban Bóg tam o złą wiarę sędzia nasz będzie, a nam się tu po brater
sku potrzeba obchodzić, a szukać media, jako by te rzeczy uspokoić” (W. Czapliń
ski, O Polsce, s. 128—129).
38 A, Strzelecki, loc cit. Jerzy Ossoliński w mowie do papieża, Urbana VII,
wygłoszonej 6,XII,1£>33 r., podkreślał, iż Polska zawsze była wierna katolicyzmowi
i żadne herezje nigdy z niej nie wyszły „chociaż dziś złym czasom i miłości bra
terskiej cokolwiek pobłażać się zdamy” (L, Kubala, Jerzy Ossoliński, Lw ów 1924,
s. 55).
87 Tak np. Jeremi Wiśniowiecki nie tylko oddawał majątki w dzierżawę
arianom, ale i pozwalał im na odprawianie nabożeństw w swoich dobrach (W. Tom 
kiewicz, Jeremi Wiśniowiecki, 1612—1651, Warszawa 1933, s. 105— 106).
38 Por. S. Kot, Rzeczpospolita Polska, s. 33 i 41.
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Baliński. Jeśli luteranie i kalwini spełnią te postulaty, mogą się zwać
„synami koronnymi” i „bracia synów szlacheckich” 39.
Obok stanowego i wyznaniowego ograniczenia tolerancji, dość często
traktowano też ją jako coś przejściowego, mniejsze zło, które z czasem
da się całkowicie zlikwidować. Tak więc Józef Wereszczyński w swym
pouczeniach dla władcy chrześcijańskiego narzeka na napływ do Polski
ogromnej ilości heretyków, wśród których nie brak w nic nie wierzą
cych „świniopasów epikurowych” . Władca nie powinien oczywiście dać
się uwikłać w te błędy oraz dopuszczać do ich krzewienia się. W Polsce
jednak zwolennicy herezji wywodzą się przeważnie ze szlachty i „ledwie
do tego nie przyszło, aby katolicy nie prosili o pokój heretyków i mało
już z obudwu stron nie jednakie jest niebezpieczeństwo” . Dlatego też
Wereszczyński, choć z żalem (jak stwierdza), godzi się z faktem, iż „to
musimy aprobować, czego Bóg i Kościół powszechny nie aprobuje” .
W tej sytuacji również i król chrześcijański, będąc skrępowany istnieją
cą w Polsce ustawą, nie ma nic innnego do wyboru „jedno, że ustąpi
złym a nieszczęśliwym czasom [...] aż Pan Bóg raczy zdarzyć, że może
sprawić i zjednoczyć pokój duchowny bez rozlania krwie” . Monarcha,
dając jednocześnie stale poznać, iż brzydzi się herezji i nie sprzyja jej,
winien przestrzegać konfederacji dla dobra „powszechności chrześcijań
skiej i dla synów je j” 40. Podobnie i Opaliński ma nadzieję, iż zjednanie
dla kościoła szlachty umożliwi zignorowanie nieprzejednanej w spra
wach wiary postawy plebejskich zwolenników reformacji, mianowicie
ministrów i mieszkańców miast.
Jak staraliśmy się wykazać, katolickie wystąpienia w obronie tole
rancji wynikały przede wszystkim z realnej oceny rozwoju wydarzeń za
granicą i w Polsce. „Francuskie przykłady” stanowiły natchnienie pol
skich „polityków” nie tylko w negatywnym sensie, skoro uczyły, do cze
go prowadzą prześladowania wyznaniowe, ale i pozytywnym,. gdyż słu
żyły jako wzór kompromisu hugenocko-katolickiego, zawartego dla do
bra wspólnej ojczyzny. Obok. tego sięgano do historii; dość często więc
pisano o zgodnym współistnieniu różnych wyznań w Polsce X V wieku 41,
a Herburt wzywał Zygmunta II Wazę, by szedł śladami Zygmunta I Sta
rego, który nie tylko nie zwalczał prawosławia, ale i sam fundował cer
kwie w swoich dobrach. Najrzadziej korzystano z Ewangelii; nie często
39 S. Bodni ak, Hieronim Baliński, nieznany polemista katolicki ze schyłku
X V I w., „Reform acja w Polsce” , V, 1928, s. 110— 111.
40 J. Wereszczyński, Reguła to jest nauka albo postępek dobrego życia króla
każdego chrześcijańskiego, Braków 1587, s. 25—28.
41 Jakub Zawisza polemizując w 1613 r. z tym poglądem przypominał, iż „ż y 
dowska ani tatarska sekta żadnej szkody w wierze katolickiej nie czyni” , nikt się
bow iem na te wyznania przez kilkaset lat nie nawrócił, podczas gdy zwolennicy
reform acji czynią szkody kościołowi (W skrócenie prawnego procesu koronnego,
wyd. A. Winiarz, Kraków 1899, s, 18, Biblioteka Pisarzów Polskich, nr 36).
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więc przytaczano tak popularną na Zachodzie przypowieść o pszenicy
i kąkolu 48.
W wystąpieniach katolickich rzeczników choć nieraz krótkotrwałej
i ograniczonej, ale jednak tolerancji, pobrzmiewają również wyraźne
echa poglądów lansowanych na Zachodzie. Monografista Krasińskiego,
Tadeusz Gostyński, podkreśla, iż był on bardziej politykiem niż duchow
nym; dążąc zaś do osiągnięcie „powszechnej zgody religijnej” poprzez
pojednanie różnowierców z kościołem, godził się równocześnie na przy
znanie im szerokich swobód wyznaniowych43. Gostyński nie zwrócił jed
nak uwagi na fakt, iż zarówno te dążenia, jak i powoływanie się na do
bro publiczne oraz traktowanie tolerancji jako mniejszego zła — sta
nowią przeniesienie na grunt polski poglądów polityków francuskich.
Siady ich wpływów odnajdujemy w liście Jana Zamoyskiego do Jaku
ba I, wstawiającym się za prześladowanymi w Anglii jezuitami. Het
man stwierdza, iż reformacja przyniosła zgubne dla chrześcijaństwa roz
darcie. Powaśnionych przez nią chrześcijan winna jednoczyć miłość i to
lerancja; uchroniła ona Polskę od w ojen religijnych oraz pozwoliła Za
moyskiemu współżyć w zgodzie z siostrą-kalwinką. Nie należy więc
prześladować jezuitów z powodu ich wyznania, chociaż nie powinni się
oni mieszać do polityki4ł,
W pewien sposób oddziałała także propaganda różnowiercza; pogląd,
iż kościół pierwotny w walce z herezją nigdy nie uciekał się do pomocy
władzy świeckiej, dość często występuje bowiem u polemistów ariańskich. Podobnie zresztą jak opinia, iż odstępstwo od wiary jest chorobą
duszy, a nie ciała, należy więc ją leczyć jedynie „lekami dusznymi” .
Różnowiercy i tolerancyjnie usposobieni katolicy odwoływali się do tych
samych miejsc Pisma św. dla uzasadnienia swoich poglądów oraz powo
ływali się na te same francuskie czy niemieckie przykłady, jak również
znane już przodkom tradycje współistnienia wyznań.
Poglądy Krasińskiego czy Wereszczyńskiego są w dużym stopniu
zbieżne z zapatrywaniami teologa jezuickiego, Marcina Becanusa. Twier
dził on, iż tolerowanie w państwie heretyków może być moralnie do
42 Czyni to m. in, kasztelan krakowski, Janusz Ostrogski, na sejmie 1605 r.
Tłumaczył on królowi, iż przestrzeganie konfederacji warszawskiej nie jest sprzecz
ne z sumieniem katolika. „Trzeba każdego w swem prawie zachować i violenter
nic nie poczynać. A za tym pójdzie wszystko snadniej” — mówił Ostrogski
(A. Strzelecki, op. cit., s. 120— 121 oraz rkps 341 Biblioteki Czartoryskich, fol. 26).
43 T. Gostyński, op. cit., s. 109 i 144,
44 S, Łempicki, Wielki tolérant, jezuici i Skarga, Zamość 1920, s. 31 oraz rkps
1623 Biblioteki Czartoryskich, fol. 203. Warto przypomnieć, iż znanemu powiedze
niu Zamoyskiego, że oddałby za nawrócenie różnowierców połowę życia, ale nie
pozwoli na stosowanie wobec nich przemocy, odpowiadają analogiczne słowa Jienryka IV. Król francuski, już po przyjęciu katolicyzmu, oświadczył bowiem, że od
dałby ramię za połączenie swych poddanych w jednej wierze, ale gwałtu im nie
pozwoli czynić — por. E. G. Léonard, Histoire générale du protestantisme, t. II:
L’ établissement (1564—1700), Paris 1961, s. 325.
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puszczalne, m. in, wtedy gdy władza nie jest w stanie ich pokonać ze
względu na liczebną i orężną przewagę zwolenników reformacji — mo
gliby oni szukać pomocy za granicą, dzięki czemu byliby zdolni pokonać
katolików45. Becanus traktuje więc tolerancję jako mniejsze zło od te
go, które mogłoby wyniknąć z nie przestrzegania jej. Stosunki polityezno-prawne panujące w Rzeczypospolitej sprawiły, iż polscy polemiści
i działacze'katoliccy, choć nie znali jego pism, dochodzili częstokroć do
tych samych co i Becanus wniosków. Wystąpienia w obronie tolerancji
nie zawsze szkodziły im w opinii władz zwierzchnich. Breve Grzego
rza XIII z 9.XI.1581 r. chwaliło Kossobudzkiego za zasługi dla obrony
wiary; nic nam też nie wiadomo, by jakieś sankcje zakonne dotknęły tak
oryginalnego i śmiałego obrońcę tolerancji, jakim był franciszkanin
Ławrynowicz. Poglądy na to zagadnienie nie wkraczały bowiem w obręb
zagadnień dogmatycznych i nie trąciły herezją. W drugiej połowie XVII
wieku wystąpienia katolickie w obronie tolerancji ustają niemal zupeł
nie 46, a Młodzianowski chwali szlachtę, że „nawet z ujmą tak umiło
wanej wolności” postanowiła wygnać arian 4r. Tolerancja jest zaś aż do
czasów Oświecenia przedstawiana jako hańbiący epizod naszych dzie
jów. Nawet zresztą u schyłku XVIII wieku ks. Teodor Ostrowski pisał
w historii kościoła katolickiego, iż wolność sumienia „otworzyła granice
polskie najbezbożniejszym nowatorom” . Tragiczne konsekwencje „zlać
się miały na ojczyznę z powszechnej tolerancji” 4S.
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LES DÉFENSEURS CATHOLIQUES DE LA TOLÉRANCE
Résumé
Au seizième siècle et dans les débuts du dix-septième la Pologne était célèbre
en Europe pour ses libertés religieuses. On a beaucoup écrit sur le sujet, en souli
gnant que les catholiques se prononçaient également pour la tolérance envers les
dissidents. Cependant on s’est plutôt préoccupé jusqu’à présent d’étudier les mani
festations pratiques de cette tolérance de leur part, que de leurs prises de posi
45
Por. J. Lecler, Historia tolerancji w wieku reformacji, t. I, Warszawa 1964,
s. 307— 309.
„ 4» Nie jest jednak wykluczone, iż dalsza kwerenda źródłowa, m. in. w litera
turze panegirycznej i dewocyjnej, pozwoli na ujawnienie wypowiedzi w stylu cy
towanego przez nas Ławrynowicza.
47 T. Młodzianowski, Kazania i homilie na niedziele doroczne, także święta
uroczyste, t. I, Poznań 1681, s. 324.
48 T. Ostrowski, Dzieje i prawa kościoła polskiego, t. III. Warszawa 1793,
s. 187—188.
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tion théoriques en faveur des libertés religieuses. C’est à ce dernier problème
qu’a étêconsacré cet article.
Il
serait vain de chercher en Pologne de grands théoriciens catholiques de la
tolérance, comme il serait vain de les chercher dans tous les autres pays où la
confession catholique était dominante. On peut aisément toutefois, en analysant
les propos tenus en cette matière par certains nobles, magnats et hauts dignitaires
de l’église, déceler les motifs qui leur faisaient prendre la défense de la tolérance
de fait. Il est vrai qu’en règle générale ils voulaient en restreindre l’emploi à cer
tains groupes confessionaux et la considéraient comme un moindre mal qu’il con
vient de supporter tant qu’on ne peut faire autrement. L ’argument qui prévalait
largement dans leur raisonnement tenait au réalisme politique et d’abord à la
crainte que les persécutions religieuses n’entraînent le déclenchement des guerres
civiles. On avait vu les ravages que les guerres de religion causèrent en Europe
Occidentale.
Un autre argument tenait à la nécessité de veiller aux privilèges castaux de
la noblesse, dont la liberté de religion était partie intégrante,' On arguait aussi
de l’exemple de l’histoire, en démontrant que dans la Pologne du XVèm e siècle,
avant la Réforme, diverses religions coexistaient en Pologne, Cela n’ avait pas
empêché l’Etat Polonais de grandir en puissance. On invoquait l’Ecriture Sainte,
entre autres la parabole du bon grain et de l’ivraie. Très souvent on feignait de
voir dans la tolérance la volonté manifeste de la Providence, qui désire que la
soi-disant hérésie soit combattue par la parole et non pas par l’épée. Enfin on
faisait valoir que la nécessité de la lutte oratoire avec les adversaires de l’Eglise
n’avait pour effet que d’élever le niveau intellectuel des catholiques eux-mêmes.

