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Socynianizm, jeśli chcieć sięgnąć do najpopularniejszego dzisiaj źródła wiedzy, 
czyli wikipedii, nie istnieje. Natomiast mniej popularne portale utwierdzają obiego-
we przeświadczenie nie mające zbyt ścisłego związku z  faktami. Nie jest od takich 
uproszczeń wolne hasło na portalu pistis poświęcone socynianizmowi jako doktrynie 
tolerancji religijnej i wolności sumienia autorstwa Jerzego J. Kolarzewskiego1. Stąd 
znaczenie monografii autorstwa Zbigniewa Ogonowskiego, Socynianizm. Dzieje, po-
glądy, oddziaływanie, która wieńczy jego blisko sześćdziesięcioletnie okres zajmowania 
się tytułowym tematem.

Lekturę, z wielu powodów, warto zacząć od dwóch końcowych rozdziałów; Wielcy 
aktorzy sceny filozoficznej u schyłku XVII i na początku XVIII wieku i ich stosunek do socy-
nianizmu i Uwagi końcowe: echa socynianizmu w historii intelektualnej wieku XVIII i XIX. 
Przede wszystkim dlatego, że prezentowana monografia, jak pisze o niej sam Autor we 
Wprowadzeniu, została napisana „nie dla specjalistów, ale dla tych: 

... którzy, interesując się dziejami kultury intelektualnej wieku XVII, a o socynianizmie 
niewiele wiedząc, zapragną poinformować się o tym ciekawym w naszych dziejach fe-
nomenie z wykładu systematycznego i uporządkowanego. 

I właśnie taki nieprzygotowany czytelnik może się zagubić w labiryncie nazwisk, 
tytułów i ideowych sporów. By zdać sobie sprawę z ich ważności i aktualności, trze-
ba poznać siłę i trwałość ich oddziaływania i to na umysły pierwszej wielkości, które 
współokreślały kształt przemian w  nowożytnej Europie. A  w  grę wchodzą Spinoza 
(1632-1677), Leibniz (1646-1716), Bayle (1647-1706), Locke (1632-1704) i Newton 
(1643-1727).

Czy w istocie socynianie wpłynęli na główny zrąb przekonań Barucha Spinozy wy-
łożony w Traktacie teologiczno-politycznym, jak powtarzał w ślad za innymi badacza-
mi już w 1924 roku Ludwik Chmaj, znakomity znawca myśli Fausta Socyna, to teza 
zdaniem Ogonowskiego wielce wątpliwa i  trudna do przyjęcia, co łatwo stwierdzić, 
porównując podejście Spinozy do cudów. Dla socynian były one do przyjęcia jako 
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zjawiska ponad naturalne (supra naturam), ale nie sprzeczne z naturą (nie były ich 
zdaniem contra naturam). Przy czym, należy podkreślić, że ich stanowisko nie było 
odosobnione, ale podzielane niemal przez wszystkich w tym czasie, a i później przy-
chylał się do niego np. Leibniz. Zaś fakt, że dla Spinozy samo takie rozróżnienie było 
absurdalne, należy przypisać jego oryginalności i nowatorstwu. Zresztą swoją opinię 
wyraził Spinoza w  prywatnym liście, co też jest ważne. A  mówiąc wprost: „Spino-
za na żadnym etapie swej filozoficznej drogi nie mógł traktować socynianizmu jako 
poważnej propozycji filozoficznej” (s. 471). Stosunek Leibniza do socynianizmu był 
bardziej złożony. Z jednej strony uważał go za zjawisko ważne, ale z drugiej za wysoce 
szkodliwe. A powodem takiej oceny była niemożność pogodzenia poglądów socynian 
z  własną filozofią. Szczególnie interesująco przedstawia się relacja myślicieli Pier-
re’a Bayle’a i Johna Locke’a. Ten pierwszy wyjątkowo wnikliwie przemyślał propozycje 
uczniów Socyna, a choć nie zostawił na ten temat systematycznego wykładu to pisał 
na ten temat na tyle często, że można go traktować jako istotne ogniwo w recepcji tych 
poglądów. Natomiast filozoficzne przemyślenia Locke’a w wielu punktach zdradzają 
mocne związki z socynianizmem. Zauważyli je zresztą już współcześni, jak anglikański 
duchowny John Edwards, który w 1696 roku nazwał Locke’a  „rabinem z Rakowa” 
(s. 479). Nie był Edwards odosobniony w swych oskarżeniach, wystarczy wspomnieć 
Leibniza, który miał Locke’owi za złe przejęcie od socynian koncepcji duszy. Zdaniem 
Ogonowskiego: 

... w traktatach socynian Locke znalazł podnietę do rozwijania swych własnych prze-
myś leń i potwierdzenie dla słuszności wielu swych poglądów teologicznych, a także do-
kumentację z zakresu egzegezy Pisma św. (s. 483). 

Te powinowactwa nie czynią jednak z Locke’a socynianina, owszem on sam zde-
cydowanie się od socynianizmu odcinał. Można jeszcze dodać, że jednym z głównych 
powodów owego odcinania była zwykła i zresztą zrozumiała ostrożność. Po prostu 
chciał uniknąć kłopotów, w jakie niewątpliwie by popadł, gdyby się do socynianizmu, 
wówczas postrzeganego jako „niebezpieczna sekta”, przyznał. 

Kwestia związków Izaaka Newtona z socynianizmem jest ciągle otwarta, jak o tym 
przekonują liczne studia kanadyjskiego historyka Stephena Davida Snobelena. Po-
dobnie otwartą sprawą jest zakres oddziaływania socynianizmu w kolejnych wiekach 
w krajach Europy Zachodniej, zwłaszcza we Francji, Niemczech i Holandii. Zgodzić 
się trzeba, że ten temat nie tylko zasługuje na „obszerne omówienie, a nawet na osobny 
tom”, zasygnalizujmy więc, że to właśnie w Niemczech socynianie byli czytani w spo-
sób gruntowny i budzili mocne emocje, zwłaszcza w środowiskach protestanckiej or-
todoksji. Na odnotowanie zasługuje przypadek Lessinga (1729-1781), który podobnie 
jak wcześniej Leibniz krytykował socynian głównie za te poglądy, które nie dały się 
wkomponować w  jego własny system filozoficzny, a  pomija inne (np. ideę toleran-
cji), które było identyczne z jego przekonaniami. Jednak tak naprawdę solidna debata, 
oparta na gruntownej znajomości tekstów socyniańskich, rozpoczęła się w Niemczech 



Recenzje 125

z chwilą publikacji w 1847 roku monografii Otta Focka, która do dzisiaj zachowała 
swoją wartość. Do niej odwoływał się też Wilhelm Dilthey (1833-1911) w swoich tek-
stach na temat protestantyzmu.

Po tych uwagach na temat końcowych rozdziałów wróćmy do początków, a ści-
ślej do „Wprowadzenia”, w którym Ogonowski wskazuje nie tylko na najistotniejsze, 
jego zdaniem, aspekty historii socynianizmu, ale również na specyfikę swego ujęcia. Po 
pierwsze pisze nie dzieje ruchu, ale historię myśli. Po drugie, wskazuje na wewnętrzne 
zróżnicowanie samych socynian, których zwykło się traktować jako jednolitą całość. 
Po trzecie wreszcie, wskazuje na ważną cezurę, bez uwzględnienia której nie można 
zrozumieć, dlaczego ruch odwołujący się do inspiracji włoskiego myśliciela i określany 
jego nazwiskiem, pozostaje jednak ruchem z gruntu polskim. Choć Autor powołuje się 
na zdanie włoskiego badacza Delio Cantimoriego (1904-1966), to można je uznać za 
wyraz jego własnych przekonań: 

Bez udziału Polaków, bez ich bogatego zaplecza religijnego i  społecznego, bez ich 
ogromnej przedsiębiorczości i  energi nauki Włocha pozostałby tylko abstrakcyjnymi 
i wyizolowanymi z realnej rzeczywistości ideami, które – owszem – mogłyby wzbudzić 
zainteresowanie tu i ówdzie, ale w historii Europy byłby bez znaczenia (s. XVIII). 

W  moim przekonaniu to jedno z  kluczowych stwierdzeń w  całej książce, które 
wskazuje na swoistą współzależność idei i kontekstu, w jakim są głoszone.

Teraz możemy przystąpić do lektury części pierwszej, czyli do „Preludium”, w któ-
rym Autor dokonuje rekonstrukcji dziejów antytrynitaryzmu przed przybyciem Fau-
sta Socyna do Polski. Jest to część niejako przygotowawcza, w której zostały zebrane 
i szczegółowo zreferowane wyniki badań „szkoły Stanisława Kota” (1885-1975). Uj-
muję tę nazwę w cudzysłowu, bo nigdy się z nią nie spotkałem, ale myślę, że jest ona 
uprawniona ze względu na to, że to sam Kot i jego uczniowie przyczynili się w stopniu 
decydującym do systematycznego badania historii polskich arian. Najważniejsi z nich 
to Konrad Górski i Marek Wajsblum (1903-1962), a z poza tej szkoły Ludwik Chmaj 
(1888-1959). Istotnym dopełnieniem ustaleń polskich historyków są dzieła dwu ba-
daczy amerykańskich unitaryzmu Earl Morse Wilbur (1866-1956) i George Huntson 
Williams (1914-2000), nie wspominając o  polskich badaczach, którzy po II wojnie 
światowej podjęli tradycję okresu przedwojennego. Mam na myśli oczywiście przede 
wszystkim ściśle ze sobą współpracujący triumwirat, autor omawianej monografii (ur. 
1924), Janusz Tazbir (ur. 1927) i  najmłodszy Lech Szczucki (ur. 1933). Przy czym 
chodzi tu nie tylko o studia historyczne, ale i o ogromną robotę edytorską i tłumacze-
niową dokonaną w  minionym stuleciu, której szczegółowe omówienie zasługuje na 
oddzielne opracowanie. Poza tym wspominam tylko tych najważniejszych badaczy, ale 
już z tej listy widać, że mamy do czynienia z jedną z najważniejszych odsłon badań nad 
historią polskiej przeszłości. Wyłania się z niej obraz nader żywych i ogromnie inten-
sywnych sporów wewnątrzariańskich, które tylko częściowo oddają takie terminy, jak 
trydeizm, dyteizm, unitaryzm, antytrynitaryzm, arianizm czy wreszcie Bracia polscy, 
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tylko w nikłym stopniu opisują temperaturę ideowego fermentu w drugiej połowie XVI 
wieku. To właśnie wtedy powstał tzw. „pierwszy Katechizm Rakowski” autorstwa Grze-
gorza Pawła z  Brzezin (1525-1591) i  Jerzego Szomana (1530-1591). „Ranga [tego 
katechizmu] polega na tym, że był on pierwszym całościowym ujęciem, a jednocześnie 
bardzo zwięzłym wykładem credo polskich unitarian, ujętym w postać jednolitej dok-
tryny” (s. 42). W tym czasie jednak to nie Kraków ani Raków, gdzie działali wspomnia-
ni teologowie, ale Lublin i Łosk wyznaczały rytm debat wśród wyznawców arianizmu. 
Na Litwie (Łosk) działał Szymon Budny (1530-1593), zaś w Lublinie ton nadawali 
Jan Niemojewski (ok. 1526-1598) i  Marcin Czechowic (1532-1613). Choć począt-
kowo szala zwycięstwa przechyliła się na korzyść Lublina, to niebawem pojawił się 
przybysz, który zdecydował o kierunku zmian w zborach ariańskich Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów: „Gość ten traktowany zrazu przez przywódców zboru: Czechowica 
i Niemojewskiego, jako usłużny i  cenny pomocnik, wspierający ich swą teologiczna 
wiedzą, szybko zaczął w zborze zdobywać sympatię i szacunek, a niebawem autorytet, 
zwłaszcza wśród młodszych członków zboru” (s. 58). Trudno się więc dziwić, że od 
połowy lat dziewięćdziesiątych XVI wieku to właśnie Faust Socyn nie tylko „stawał się 
wyrocznią w  sprawach teologicznych”, ale przejął faktyczne przywództwo duchowe 
ruchu. Stąd, podkreślmy to jeszcze raz, uzasadnienie nazwy – socynianizm.

W tym pierwszym okresie polskiego arianizmu Ogonowski odnotowuje również, 
z  dużą sympatią zresztą, dzieło Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1503-1572). Jest 
to o tyle ważne, że sam Modrzewski jest niezwykle istotny w badaniach nad ruchem 
antytrynitarskim, bo jak wiadomo odegrał niezwykle ciekawą i ważną rolę jako jego ko-
mentator. Pisali o tym już dawno Stanisław Kot, Konrad Górski, sam Zbigniew Ogo-
nowski i Lech Szczucki, a z najnowszych studiów warto wspomnieć oryginalną pracę 
Steffena Hubera, Polifonia Tradycji. Filozofia praktyczna i  teoretyczna Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, opublikowanej w 2014 roku. Choć dla specjalistów to sprawy dobrze 
znane, to warto je tutaj przywołać. Chodzi mianowicie o Sylwy, powstałe wprawdzie 
z namowy króla, ale stanowiące zapis czy raczej komentarz do wielogodzinnej dyskusji 
arian z kalwinistami. Choć sam Modrzewski nigdy do obozu arian nie przystąpił, to 
jego dzieło było przez samego Socyna nie tylko uważnie czytane (nazwał Sylwy „książ-
ką wspaniałą”). Modrzewski zmarły przed przybyciem Socyna do Polski był traktowa-
ny przez polskich arian jako ważny punkt odniesienia i dlatego zapewne Sylwy zostały 
opublikowane przez rakowską oficynę w 1590 roku gdyż „[unitarianie polscy] potrak-
towali samego Frycza jako pisarza czcigodnego i jako ‘świadka prawdy’, tj. tego, który 
torował drogę rodzącej się doktrynie unitariańskiej” (s. 66).

Wielu dzisiejszych entuzjastów Braci polskich chętnie widziałoby w nich prekurso-
rów idei oświeceniowych, a zwłaszcza racjonalizm w podejściu do religii. Warto w tym 
kontekście odnotować trzeźwą uwagę Autora omawianej książki: „Przypisywanie pi-
sarzom arianizmu przedsocyniańskiego postawy racjonalistycznej w religii, mianowi-
cie na tej zasadzie, że atakowali oni dogmat Trójcy Świętej, byłoby nieuzasadnione. 
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Stanowisko ich określić by raczej należało jako przejaw irracjonalizmu takiego, któ-
ry w krytyce dogmatu Trójcy nie wyrzeka się argumentów rozumowych” (s. 75). Tak 
więc można by ten rodzaj racjonalizmu określić jako racjonalizm w granicach wiary, 
choć sam fakt odrzucenia dogmatu był wówczas aktem niezwykłej odwagi. Z tego też 
powodu „nie da się przedstawić [postawę arian S.O.] jako nurt prekursorski wobec 
racjonalizmu religijnego” (s. 77). W tym kontekście trzeba też odnotować omówienie 
stosunku pierwszego pokolenia polskich arian do kwestii tolerancji, która jest znacznie 
bardziej złożoną niż się powszechnie zakłada. Przede wszystkim należy wprowadzić 
konieczne rozróżnienia, o  których będzie jeszcze mowa. Nade wszystko zaś trzeba 
pamiętać o tym, że regulacje dyscyplinarne wewnątrz własnego zboru nie można trak-
tować jako wyraz braku tolerancji wobec zróżnicowania poglądów wewnątrz ruchu 
antytrynitarskiego. Owszem znane są przypadki głoszenia takich, z którymi nie utoż-
samiali się jego przywódcy (przykład odrzucenia, a nawet okresowego wyrzucenia ze 
zboru jednego z najwybitniejszych myślicieli – Szymona Budnego), ale wtedy można 
było po prostu zmienić wspólnotę. A już na pewno autorom odmiennych poglądów nie 
groziły żadne sankcje, jakie znamy w przypadku takich Kościołów, jak katolicki (indeks 
ksiąg zakazanych czy wręcz palenie na stosie) lub kalwiński (głośna sprawa Michała 
Serweta spalonego w 1553 roku w Genewie).

Przejdźmy teraz do głównego korpusu omawianej monografii, czyli do socyniani-
zmu właściwego. Obfita literatura przedmiotowa zachęca do zatrzymania się dłużej 
nad postacią Fausta Socyna, który choć przybył do Polski dopiero w 1578 roku, to 
nie był dla polskich arian postacią anonimową. Zresztą ten pierwszy pobyt był zwią-
zany z  jego wyprawą do Siedmiogrodu i właśnie u polskich arian zasięgał rady jak 
się zachować w skomplikowanych splotach polityki i religii w tamtym regionie. Mimo 
ostrożności i dyplomatycznych zabiegów jego udział w tzw. „sprawie Franciszka Da-
vida” był różnie oceniany. Zresztą sam Socyn odegrał w niej rolę raczej marginalną 
a głównym spiritus movens był znany i wpływowy również w Polsce lekarz Jerzy Blan-
drata (1515-1588), którego rola w upowszechnianiu idei antytrynitarskich jest nie do 
przecenienia. Nawet jeśli jest to w istocie „epizod”, to jego poznanie rzuca sporo świa-
tła na tragiczne uwarunkowania ówczesnych debat religijnych (s. 97-103) i na podziały 
wśród samych unitarian.

Odnotujmy, posługując się dłuższym cytatem, jak to się stało, że polscy antytryni-
tarze stali się socynianami: 

U  schyłku lat osiemdziesiątych autorytet Socyna-teologa był w  środowisku polskich 
unitarian tak ugruntowany, że – ku oburzeniu starszyzny zborowej – poczęto go trak-
tować jako rozjemcę w sporach teologicznych. W latach dziewięćdziesiątych autorytetu 
tego nawet starszyzna zborowa kwestionować już nie mogła, a od synodu w Lublinie 
(maj-czerwiec 1593), na którym zostały oficjalnie zaakceptowane jego tezy teologiczne 
w  sprawie usprawiedliwienia, odkupienia i  Wieczerzy Pańskiej, unitaryzm Braci pol-
skich stał się praktycznie socynianizmem (s. 107). 
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Należy jednak podkreślić, że mimo tego uznania dla doktryny, to sam Faust So-
cyn (1939-1604) nigdy nie był traktowany jako przywódca polskich arian. A fakt, że 
w ostatnich latach był uważany za nauczyciela ministrów ariańskich w Rakowie, gdzie 
prowadził dla nich wykłady, nie czyni go jedynym nauczycielem. Tych wykładowców 
było więcej. Dla porządku przypomnijmy, że nie zapomniała o nim Inkwizycja Rzym-
ska, która skazała go zaocznie w  1591 roku na karę śmierci i  na konfiskatę całego 
majątku, o czym interesująco informuje Lech Szczucki2 

Jak wiemy ze studiów przywoływanego już Delio Cantimoriego, nie tylko siła idei 
Socyna była ważna w rozwoju ruchu do nich się odwołującego. Ważne były też czyn-
niki materialne; jak dziś wiemy istotnym impulsem do rozkwitu ruchu socyniańskiego 
było przejście w 1579 roku z kalwinizmu na arianizm właściciela Rakowa Jakuba Sie-
neńskiego (?-1639). To właśnie dzięki jego poparciu od początku XVII wieku Raków 
stał się na pewien czas jednym z ważniejszych ośrodków życia umysłowego w Europie, 
a okres jego rozkwitu przypadł na lata 1616-1630. Oprócz regularnej działalności pe-
dagogicznej, wykładowej (sława jej nauczycieli sięgała daleko poza granice Rzeczpo-
spolitej i  to dzięki nim nazywana była Akademia Rakowska „sarmackimi Atenami”) 
niezwykle istotne była działalność wydawnicza. Dzięki znakomitym studiom Alodii 
Kaweckiej-Gryczowej wiemy, że w drukarni rakowskiej 

... od r. 1602 do chwili jej zlikwidowania w r. 1638 ukazało się 246 tytułów (które łącznie 
obejmowały 3825 arkuszy), z tego aż 173 tytuły związane bezpośrednio z działalnością 
zboru” (s. 114). 

A  oto najważniejsi działacze i  pisarze socyniańscy tego okresu, szczegółowo 
omówieni przez Ogonowskiego. Najpierw pochodzący z  terenów Rzeczpospolitej: 
Hieronim Moskorzowski (ok. 1560-1625), Adam Gosławski (ok. 1577-ok. 1642), An-
drzej Wojdowski (ok. 1565- po r. 1619), Tomasz Pisecki ( połowa lat 70-1642), Piotr 
Morzkowski (ok. 1595-ok. 1646), Samuel Przypkowski (1592-1670) i Jonasz Szlich-
tyng (1592-1661). A następnie pochodzący z terenów Niemiec, z tej grupy wymieńmy 
szczególnie wybitnych Johanna/Jana Crella (1590-1633), którego dorobek jest wprost 
imponujący i Marcina Ruara ( 1587-1657), który, choć sam nie zostawił znaczących 
dzieł, był jednak niezwykle zasłużony jako wydawca i ambasador socynian na Europę 
Zachodnią.

Co sprawiło, że tak wspaniale rozwijający się ośrodek umysłowy w kraju znanym 
z  tolerancji w  szybkim czasie podupadł i  został zlikwidowany. Odpowiedzi należy 
szukać w coraz mocniej umacniającym się Kościele katolickim, który po Soborze try-
denckim (1546-1563) podjął szeroką działalność kontrreformacyjną oraz w  brutali-
zacji życia religijnego. Konkretnym przejawem tego drugiego były tzw. tumulty, czyli 
niszczenie zborów protestanckich przez sfanatyzowany tłum. Choć są one oceniane 
przez historyków jako odosobnione ekscesy, to jednak przygotowały grunt pod praw-
dziwy cios, jaki dotknął arian w 1638 roku, czyli zniszczenie Rakowa. Było to możliwe 
dzięki współpracy sił politycznych i kościelnych: bpa krakowskiego Jakuba Zadzika, 
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wojewody sandomierskiego Jerzego Ossolińskiego, nuncjusza papieskiego Mariusa 
Filonardiego i dzięki przyzwoleniu króla Władysław IV. Niespełna dziesięć lat później 
w 1647 roku spotkał arian kolejny cios, skazanie na karę śmierci wspomnianego wyżej 
Jonasza Szlichtinga za wydanie w 1646 roku Wyznania wiary tych, które się w Polszcze 
chrystiańskim tytułem pieczętują; nie trzeba dodawać, że był to tylko pretekst do osta-
tecznej rozprawy z arianami. Choć ostateczna likwidacja zboru ariańskiego miała się 
dokonać za następne dziesięć lat, to brzmienie wyroku niczego dobrego nie zapowia-
dało, przywołajmy więc odautorski komentarz Ogonowskiego: 

Oskarżony Jonasz Szlichting, szlachcic polski, został skazany na karę śmierci, konfiska-
tę majątku, a książka – na publiczne spalenie ręka kata. Jednakże to nie wyczerpywa-
ło jeszcze treści sentencji. Wyrok nakazywał ponadto: zamknięcie wszystkich szkół 
i  drukarni ariańskich (podkreślenie Z.O.). Odtąd drukowanie, rozpowszechnianie 
i przekazywanie książek ariańskich zagrożone było karą wygnania z kraju i konfiskaty 
majątku (s. 148).

Jest rzeczą zrozumiałą, że sejmowa uchwała o banicji arian z 1658 roku była czy-
stą formalnością, do której pretekstu dostarczyło dodatkowe oskarżenie o zdradę poli-
tyczną. Zważywszy na fakt, że ten właśnie pretekst jest do dzisiaj powtarzany jako ko-
ronny argument za wypędzeniem arian – zdrajców ojczyzny, warto przywołać również 
i ten komentarz, gdyż rzuca sporo światła na panujące w ówczesnej Rzeczpospolitej 
stosunki religijne: 

Sam przebieg sejmu z 1658 r. świadczy wymownie, że tym, co zdecydowało o wygnaniu 
arian, był nie akt przestępstwa politycznego. Wszak ten sam sejm jednocześnie uchwalił 
amnestię dla wszystkich byłych kolaborantów: tak katolików, jak i protestantów, i w ro-
zumieniu tej uchwały amnestią tą mogli zostać objęci ci spośród arian, którzy zdecydują 
się zmienić wyznanie wiary. Uzmysłowić sobie też trzeba, że liczba szlachty katolickiej, 
która w początkowej fazie wojny przeszła na stronę szwedzką, była zapewne znacznie 
większa niż liczba wszystkich arian żyjących w tym czasie na terenie Rzeczypospolitej 
(s. 150).

W tym trudnym, a nawet tragicznym okresie dziejów arianizmu polskiego doszła 
do głosu najmłodsza grupa działaczy, urodzona już w wieku XVII. Oni też stali się 
ogniwem łączącym polski socynianizm z  innymi krajami Europy (głównie zresztą 
zachodniej, choć część z  nich przeszło również na południe do Siedmiogrodu i  na 
północ do Prus Książęcych). Można się zastanawiać, czy w  omówieniu książki ma 
sens przywoływanie listy nazwisk wraz z datami urodzin i śmierci. Jeśli je potraktować 
jako zachętę do lektury pełnych biogramów opracowanych przez Autora, to chyba 
tak. No więc w tym czasie działali Andrzej Wiszowaty (1609-1678), Stanisław Lubie-
niecki młodszy (1623-1675), Jan Ludwik Wolzogen (1599-1661). Joachim Stegmann 
młodszy (1618-1678) i Daniel Zwicker (1612-1678). To właśnie w ich życiu uchwała 
banicyjna z 1658 roku otworzyła nowy, emigracyjny okres działalności. Godzi się przy-
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pomnieć, że społeczność ariańska w połowie XVIII wieku liczyła ok. 10 000 członków, 
skupionych w ponad dwudziestu ośrodkach. Około połowa z nich opuściła Rzeczpo-
spolitą, druga połowa zdecydowała się na zmianę wyznania i przeszła bądź na kato-
licyzm bądź na kalwinizm. Sprawą otwartą pozostaje kwestia na ile te wymuszone 
konwersje były szczere, a na ile podyktowane zwykłym oportunizmem.

Część druga poświęcona rekonstrukcji poglądów głównych przedstawicieli so-
cynianizmu jest najbardziej oryginalnym i  pionierskim przedsięwzięciem Zbigniewa 
Ogonowskiego. Jest rzeczą oczywistą, że nawiązuje w niej do swoich wcześniejszych 
prac, jednak z wykładem tak systematycznym i wyczerpującym mamy do czynienia po 
raz pierwszy. I to właśnie ta część w sposób oczywisty uzasadnia pomysł przełożenia 
całej pracy na język angielski jako bardziej dostępny dla wszystkich badaczy interesu-
jących się myślą socyniańską. Przedłożona analiza jest zupełnie odmienna od opubli-
kowanej w 1939 roku przez Delio Cantimori, Eretici italiani del Cinquecento. Ricerche 
storiche (wydanej po raz drugi w 1967 roku już po śmierci autora) dotyczącej pojedyn-
czych heretyków włoskich i nie mającej ambicji całościowego opisu zjawiska. Również 
słusznie uchodzące za klasyczne ujęcia, prace wspomnianych badaczy amerykańskich 
Earla Morse’a  Wilbura, A History of Unitarianism: Socinianism and Its Antecedents 
i monografia radykalnej reformacji George’a Huntsona Williamsa, Radical Reforma-
tion, i tego samego autora dwutomowa historia The Polish Brethren nie zawierają tak 
systematycznego wykładu i szczegółowej analizy poszczególnych dzieł socyniańskich. 
W tym sensie, warto to powtórzyć, jest to dzieło pionierski i nowatorskie. Nie sposób 
nie odnieść monografii Socynianizm. Dzieje, poglądy, oddziaływanie do wcześniejszych 
prac samego Ogonowskiego i studiów zbiorowych, w których brał czynny udział. Za-
cząć wypada od opublikowanych w 1959 roku Studiów nad arianizmem opublikowa-
nych pod redakcją Ludwika Chmara. Wśród ważnych artykułów wielu autorów znala-
zła się też w tym dziele rozprawa Ogonowskiego Wiara i rozum w doktrynach religijnych 
socynian i Locke’a. Była to pierwsza próba Ogonowskiego zmierzenia się z właściwym 
rozumieniem pojęcia racjonalizmu religijnego i pierwsza próba porównania poglądów 
w tej materii z jednej strony myśli socynian, z drugiej Johna Locke’a, wyłożonej przez 
tego filozofa w jego głośnym traktacie Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego (An Es-
say Concerning Human Understanding 1690). Wspomnijmy też najgłówniejsze prace 
naszego Autora związane ściśle z omawianą książką. Tak więc opublikował m.in. Z za-
gadnień tolerancji w Polsce XVII wieku (1958), Socynianizm a Oświecenie. Studia nad 
myślą filozoficzno-religijną w Polsce w XVII wieku (1966), Locke (1972), Filozofia i myśl 
społeczna XVII wieku. 700 lat myśli polskiej, cz. I i II (1979), Zarys dziejów filozofii w Pol-
sce. Wieki XIII-XVIII (współautor i  red.) (1989), Myśl ariańska w Polsce XVII wie ku. 
Antologia tekstów (1991), Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji 
europejskiej (1992). To długie obcowanie z dziejami i myślą Braci polskich uczyniło go 
najlepiej przygotowanym do przedstawienia ich zbiorowego portretu i wyczerpującego 
omówienia głównych zarysów ich doktryny.
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Pięć rozdziałów, na jakie rozpisana jest część analityczna poświęcona myśli socy-
niańskiej, można sprowadzić do trzech podstawowych zagadnień: po pierwsze omó-
wiony zostaje problem stosunku rozumu do wiary, a więc relacja filozofii do teologii. 
Jednak najważniejszym problemem i  najdokładniej omówionym jest kwestia tole-
rancji, której Ogonowski poświęca aż trzy osobne rozdziały. I wreszcie trzeci zespół 
problemów, które dla uproszczenie zwykliśmy nazywać ideologią społeczno-politycz-
ną. W tych trzech blokach tematycznych zastosował Autor metodę, którą w literatu-
roznawstwie zwykło się określać jako close reading, czyli uważne odczytanie tekstu 
bez narzucania mu interpretacyjnej siatki kategorii obcych samemu tekstowi. Ramy 
recenzji uniemożliwiają wejście w  szczegóły. Jednak od razu warto przywołać dwie 
zasady konstytuujące niejako cały system socyniański: po pierwsze chodzi o wysoką 
ocenę przyrodzonych i rozumnych zdolności człowieka, a po drugie uznanie wartości 
moralnych za autonomiczne i niezależne nawet od bożych objawień. Inaczej mówiąc 
mamy tu do czynienia z racjonalizmem religijnym z jednej strony i z autonomią war-
tości moralnych z drugiej. Nie muszę dodawać, że obie te zasady czynią myśl Fausta 
Socyna wysoce atrakcyjną również dla człowieka XXI wieku.

Jeśli chodzi o kwestię tolerancji to Autor słusznie rozpatruje ją dwojako; jako to-
lerancję cywilną (a więc jako element władzy państwowej) i jako tolerancję kościelną, 
czyli regulującą życie wewnętrzne związków religijnych. Dziełem najbardziej znanym 
i być może najważniejszym, jaki wyszedł spod ręki autora socyniańskiego, jest traktat 
Jana Crella, O wolność sumienia z 1632 roku (Vindiciae pro religionis liberate). Choć 
napisany po śmierci Zygmunta III i przewidziany jako głos w toczącej się debacie na 
temat wolności religijnej w Rzeczpospolitej, która po długim panowaniu „jezuickiego 
króla” z coraz większą niechęcią patrzyła (oczyma katolików) za zdobycze tolerancji, 
to ukazał się drukiem w Holandii dopiero w 1637 roku i  tak naprawdę nie odegrał 
żadnej roli w polskiej debacie. Natomiast inaczej było na Zachodzie: 

Adresowany w zasadzie do elit katolików polskich, traktat przez sposób, w jaki temat 
został ujęty, stał się traktatem o tolerancji w ogóle, i jako taki mógł być przez zwolen-
ników tolerancji poczytywany za użyteczny i  aktualny zarówno w katolickiej Francji, 
zwłaszcza w czasie po odwołaniu Edyktu nantejskiego, jak i w krajach, gdzie dawała 
się we znaki nietolerancja inspirowana fundamentalizmem protestanckim (325-326). 

Obok Crella, drugim teoretykiem tolerancji był Samuel Przypkowski, autor wielu 
pism, z których warto wspomnieć Rozprawę o pokoju i zgodzie w Kościele z 1628 roku 
i Braterską deklarację na niebraterskie napomnienie z 1646 roku. To drugie pismo było 
polemiką z Szymonem Staropolskim.

Jeśli chodzi o ideologię społeczno-polityczną Braci polskich to ogólnie można po-
wiedzieć, że jej rekonstrukcja nie nastręcza większych trudności. Wprawdzie nie ulega 
kwestii, że ulegała ona ewolucji, również ci sami autorzy nieraz modyfikowali zwoje 
poglądy pod wpływem krytyki wewnątrz zboru ariańskiego (przykładem jest Szymon 
Budny). Jednak zasadniczy zrąb tej ideologii pozostał niezmienny. Ostatecznie można 
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powiedzieć, że przeważyło stanowisko umiarkowane i zapewne nie jest to sprawą przy-
padku, że wypracował je Samuel Przypkowski, który łączył pisarstwo z działalnością 
polityczną. W każdym razie na pewno użyteczne jest odesłanie w tym punkcie do stu-
diów Stanisława Kota, który tej sprawie poświęcił bodaj najwięcej uwagi.

Mniej obszerna część trzecia i ostatnia poświęcona została chyba najciekawszej 
dla dzisiejszego czytelnika kwestii oddziaływania myśli socyniańskiej na inne kra-
je i w późniejszych wiekach. Nie muszę dodawać, że to oddziaływanie nie dotyczyło 
środowiska religijnego w Rzeczpospolitej, która coraz bardziej oddalała się w swojej 
religijności od reszty Europy Zachodniej. Jest to też część najbardziej zwięzła (mniej 
niż 50 stron). Każdy z pięciu rozdziałów tej części podejmuje kwestię oddziaływania 
z odmiennej perspektywy. Najpierw jest mowa o sposobach rozpowszechniania dru-
ków socyniańskich, przede wszystkim w Holandii i Anglii. Tu szczególnie trzeba odno-
tować międzynarodową karierę Katechizmu Rakowskiego oraz monumentalne wydanie 
wielotomowej Biblioteca Fratrum Polonorum, której posiadanie, w kręgach elity intelek-
tualnej, uchodziło za swoistą nobilitację i świadczyło o otwartości teologicznej. Na-
stępnie autor omawia walkę ortodoksji protestanckiej w XVII wieku z socynianizmem 
w Niemczech, Holandii i Anglii oraz o wpływie tej myśli na środowiska liberalnego 
protestantyzmu (arminianie, mennonici i kolegianci). Przedstawienie zostali w kolej-
ności Dirk Rafaelsz Comphuysen (1586-1627), Hugo Grocjusz (1583-1643) i Filip van 
Limborch (1633-1712). Poza tym wspomniane zostało arcyciekawe środowisko „Tew 
Circle” w Anglii. Ostatnie dwa rozdziały zostały zaprezentowane na początku naszego 
omówienia.

W sumie otrzymaliśmy prawdziwą summę dziejów polskich arian i doktryny socy-
niańskiej jak też jej recepcji w wiekach XVII, XVIII i XIX. Został też rzetelnie i wyczer-
pująco przedstawiony stan badań nad historią tego fascynującego fermentu intelek-
tualnego i religijnego, który został sprowokowany w Rzeczpospolitej i w całej Europie 
przez Braci polskich i ich zwolenników. Jest ona oczywistym punktem odniesienia dla 
każdego, kto w przyszłości zechce się socynianizmem i dziejami jego oddziaływania 
zajmować. 

Przypisy

1 http://www.pistis.pl/socynianizm-doktryna-tolerancji-religijnej-i-wolnosci-sumienia 
(dostęp 5.02.2015)

2  Zob. Z. O g o n o w s k i , Socynianizm, s. 112, przyp. 27.
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