
Univerzita Pardubice 

Fakulta filozofická 

 

 

 

 

 

 

Akademie polských bratří v Rakowě 

(1601-1632) 

 

 

 

 

Petr Levinský 

 

 

Bakalářská práce 

2016 



Univerzita Pardubice 

Fakulta filozofická 

 

 

 

 

 

Akademie polských bratří v Rakowě 

(1601-1632) 

 

 

 

 

 

Petr Levinský 

 

 

Bakalářská práce 

2016



 

Prohlášení autora: 

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, 

které jsem v práci využil, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byl jsem seznámen 

s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., 

autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavření 

licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60odst. 1 autorského zákona, a 

s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému 

subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněná ode mne požadovat přiměřený příspěvek na 

úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné 

výše.  

 

Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně.  

 

V Roudnici dne 14. listopadu 2016 

 

Petr Levinský 

 

 

Poděkování: 

Dovolte mi zde poděkovat za odbornou pomoc a průběžnou konzultaci k bakalářské práci 

vedoucímu své práce Mgr. Michalu Térovi, Ph. D. Jeho aktivní přístup a ochotná spolupráce 

během psaní této bakalářské práce mně velmi pomohly vypracovat toto dílo. Poděkování patří 

rovněž Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, kde mně byly tamní knihovnice 

nápomocny při vyhledávání literatury a její poskytnutí mé osobě. Velké poděkování si 

zaslouží moje rodina, která mě podporovala během celé doby mého studia.  

 

 

 

 

 

 

 



Název:  

Akademie polských bratří v Rakowě (1601-1632) 

 

Anotace 

Tato bakalářská práce se věnuje náboženskému hnutí Polských bratří, kteří se zasloužili o 

intelektuální rozvoj polské vzdělanosti v 15. a 16. století. Práce by měla poskytnout adekvátní 

vysvětlení o jejich náboženském smýšlení a doktríně uvnitř církevního hnutí. Tolerantní 

postoj tohoto hnutí k ostatním věřícím se projevuje při jejich působení v Polském království.  

Akademie v Rakově byla založená představiteli tohoto hnutí v roce 1602. Tato škola se 

vyznačovala svým toleratním přístupem vůči široké skupině lidí různé náboženské víry.  

 

Klíčová slova: Polští bratři, Akademie v Rakově, tolerance, reformace a protireformace, 

Varšavská konfederace. 

 

Annotation. 

This bachelor thesis is dedicated to religious movement of Polish Brethren, who contribute to 

intellectual development of polish education in the 15th and 16th century. The thesis should 

give an adequate explanation of their religious opinions and doctrine in religious movement. 

The tolerant attitude of this movement to other believers is evidenced in their activity in the 

Kingdom of Poland. The Racovian Academy was founded by representatives of this 

movement in 1602. This school was characterized by her tolerant attitude to the general 

public with different religious orientation.  
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Úvod: 

 V úvodní části této bakalářské práce vysvětlíme základní náplň této práce a její 

hlavní téma. Pro začátek se musíme zmínit o důvodu, proč byla tato práce napsaná. Důvod, 

který mě dovedl k napsání této práce, spočívá v nedostatku české literatury o důležitém 

náboženském hnutí Polských bratří. O tomto hnutí založeném v roce 1562 nepojednává velké 

množství česky napsaných publikací. Čeští historici nevěnují tomuto tématu pozornost. 

 Širší veřejnost o tomto hnutí nemá velký přehled, jelikož přístupnost publikací o 

tomto tématu není vysoká. Velká část publikací byla napsána v polském jazyce. Myslím si, že 

by bylo dobré vědět alespoň základní informace o tomto hnutí. Důležitost tohoto hnutí 

spočívá v jeho vlivu na vzdělanost nejen v Polském království. Ovlivnilo myšlení celé řady 

důležitých osobností mezinárodní úrovně. Názory tohoto hnutí se objevují v práci Johna 

Locka a Johna Miltona. John Lock se zařadil mezi významné postavy britského osvícenství, 

které položilo základ moderního britského státu.  

 Hnutí Polských bratří, které se oddělilo od zbytku kalvinistů, pomohlo k rozvoji 

polské vzdělanosti v 16 a 17. století. Založili důležitou vzdělávací instituci gymnáziálního 

typu v malopolském Rakově, která poskytovala vzdělání širokému okruhu lidí různé 

náboženské víry. Tolerance vůči ostatním věřícím vytvořila v této škole příjemné prostředí 

pro možnost vlastní seberealizace. Toleratní prostředí umožnilo inteligenci vytvořit celou 

řadu literárních prací včetně překladu Bible, která poskytovala hlavní oporu pro Polské bratry 

při vytváření své náboženské nauky. Jejich učení se odlišovalo od ostatních protestantských 

vyznání odmítáním Svaté Trojice. Společně s ostatními protestanty nepřipouštělo existenci 

jakýkoliv kultů (obrazů, relikvií). Nepraktikovali žádné ceremonie a rituály.
1
  

 Typickým symbolem tohoto hnutí se stala tolerance a racionalismus. Umění 

využívat při řešení náboženských otázek racionálního myšlení se učili studenti na akademie 

v Rakově. Období existence této istituce se neslo v duchu reformačního úsilí církve. Počátek 

reformace se nachází v 16. století a pokračoval v 17. století. V této době mohli naplno 

rozvinout svoji činnost protestantští učenci, kterým se povedlo pozvednout polskou kulturu a  

vzdělání.
2
 V této době dochází rovněž k rozvoji polského jazyka, který získává modernější 

podobu. Velký rozmach zážívá v této době i literární činnost.  

                                                
1 Webová stránka o polských bratřích. Bracia Polscy. Online, [cit. 16.listopadu 2016]. URL: < 

http://www.omen.aplus.pl/strony/bracia_polscy/>. 
2 Text výkladu z populárně naučné konference o reformaci v Polsku. SNOEIJER, Pedro. Początki reformacji w 

Polsce. Oraz wpływ reformacji na kulturze polski. Online, [cit. 16.listopadu 2016]. URL: < 

http://www.inderechtestraat.nl/media/files/1.%20Poolse%20documenten/Artykuly/Reformacja/Wyklad%20Hist

oria%20Reformacja%20w%20Polsce.pdf>. 
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Můžeme zmínit, že o rozvoj literatury a jazyka se zasloužili především autoři z řad 

protestantů. Jak už bylo řečeno, v této době dochází k překladu Bible (Nového Zákona) do 

polského jazyka. Hlavní motiv této práce spočívá ve snaze zprostředkovat hlas Boha široké 

skupině lidí včetně těch méně vzdělaných.  

 Období reformace se totiž vyznačuje svým humanistickým pojetím, které cílí na 

člověka. Autoři publikací se v této době zaměřili na šíření svých myšlenek v národním jazyce, 

aby zpřístupnili vzdělání i lidem bez znalosti latinského jazyka. Za hlavního autora této doby 

právem považujeme otce polské literatury Mikołaje Reje. Vedle něho najdeme celou řadu 

dalších protestantských autorů, kteří začali publikovat ve svém národním jazyce např. 

Andrzej Frycz Modrzewski a Krzysztofa Kraińského.
3
 

 Významným způsobem se přidali rovněž i autoři z řad Polských braří, kteří 

vydávali svá díla ve své vlastní tiskárně v Rakově. Důležitým literárním počinem se stalo 

vydání díla nazvaného Rakovský katechismus. V tomto díle můžeme nalézt vyznání víry 

Polských bratří, kteří v něm prosazovali myšlenku tolerance a racionalismu. Zajímavostí je, 

že toto dílo neslo v pozdější době svůj podíl na formování ustanovení ústavy Spojených států 

amerických. V této bakalářské práci jsem si dal za úkol přiblížit situaci v období reformace 

v Polském království. Záleželo totiž na postoji šlechty a panovníka vůči reformaci. Panovník i 

šlechta vyjadřovaly svůj souhlas s reformačním úsilím. Situace se změnila až za vlády 

Zikmunda III Vasy, který podporoval protireformační politiku.
4
  

 V Polském království se v době reformace vyskytovala i velká skupina 

pravoslavných obyvatel, kteří rovněž museli najít shodu s ostatními věřícími. Ve své 

bakalářské práci popisuji vztah mezi různě smýšlejícími věřícími. Během reformace dochází 

v Polsku k vydělení tří různých protestantských směrů, které ovliňovaly každodenní život 

obyvatel Polského království. Práce popisuje především vznik a vývoj hnutí Polských bratří. 

Mezi cíle této bakalářské práce patří shrnout jejich vývoj od samého počátku až po jejich 

konec v Polském království. Věnoval jsem zde prostor pro osobnost italského reformátora 

Fausta Sozziniho. Učení tohoto italského duchovního mělo velký vliv na formování 

myšlenkového programu Polských bratří. Mezi základní věci, které od něho Polští bratři 

přijali do své nauky, bylo odmítání dogmatu o Svaté Trojici a náboženských rituálů. Na učení 

Fausta Socyna navazovali a rozvíjeli další osobnosti pocházející z řad ariánů například Symon 

Budny nebo Grzegorz Paweł z Brzezin. 

                                                
3 Tamtéž.  
4 Internetová encyklopedie PWN. Grzegorz Paweł z Brzezin. Online, [cit. 16. listopadu 2016]. URL: < 

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Zygmunt-III-Waza;4002613.html>. 
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 Polští bratři se snažili hledat názorovou shodu i u ostatních protestantů ať už 

kalvinistů nebo luteránů. V kapitole o postavení ariánů v první polovině 17. století se krátce 

zmiňuji o jejich vztahu s holandskými remonstranty a polskými kalvinisty. Cílem bylo zjistit, 

jestli byla možná názorová shoda mezi těmito věřícími. Zároveň popsat i jejich postavení 

v zahraničí, kde navazovali Polští bratři kontakty s ostatními věřícími. 

 Velkou pozornost věnuji ve své bakalářské práci vzdělávací instituci Polských 

bratří Akademii v Rakově, která se zasloužila o rozvoj polské vzdělanosti v 16. století. 

Kapitola pojednávající o této instituci podává ucelený souhrn o její vlastní činnosti. Úkolem 

bylo popsat její činnost od počátečního vývoje až po její konec v roce 1638. Působila zde totiž 

celá řada významných osobností, které zde poskytovali vzdělání svým studentům. Studenti se 

zde učili celé řadě různých předmětů, které jim pomáhaly rozvíjet jejich osobnost. Široká 

nabídka předmětů poskytovala všestranné vzdělání. Musíme zmínit, že sem přicházeli učit 

vzdělanci z celé Evropy. Mezinárodní přesah odlišoval tuto instituci od ostatních. Českou 

veřejnost jistě zaujme, že svůj podíl na rozvoji tamní vzdělanosti měl i Jan Ámos Komenský. 

Rostoucí vliv této instituce však vedl rovněž k jejímu zániku. O jejím zániku pojednává 

rovněž tato kapitola, která shrnuje příčiny vedoucí k definitivnímu uzavření této instituce.  

 Společně s tímto vzdělávacím střediskem existovala v Rakově i tiskárna Polských 

bratří. Tato tiskárna umožňovala vzdělancům vydávat a publikovat svá díla. Chtěl jsem v této 

kapitole popsat její vydavatelskou činnost a nejznámější vydaná díla. Zaměřil jsem se rovněž 

na vlastníky této tiskárny, kteří se zasloužili o zveřejnění řady známých publikací. Vyšla zde 

totiž taková významná díla, jako byl překlad Bible do polštiny nebo zmiňovaný Rakovský 

katechizmus. Tiskárna pomáhala rovněž v rozvoji Akademie v Rakově, protože vydávala 

učebnice pro tamní studenty. Sdílela totiž společný osud se školou, která s ní byla úzce 

svazaná. Konec Akademie znamenal rovněž ukončení činnosti této instituce. 

 Závěrečná kapitola uzavírá příběh Polských bratří a jejich odchod do exilu 

v zahraničí. Cílem bylo vysvětlit příčiny, proč došlo k vyhnání těchto věřících z Polského 

království. Kapitola nastiňuje další osud tohoto hnutí ve vyhnanství. Zmiňuji zde hlavní 

místa, kam Polští bratři odcházeli a jaký vztah měli s tamními věřícími. Vyhledávanými místy 

se staly země se silným protestantským zastoupením na východě i na západě Evropy. Dostalo 

se jim zde podpory u protestanské šlechty, ale často narazili i na odpor svých náboženských  

protivníků. Polští bratři se však dokázali prosadit i v zahraničí a publikovali zde celou řadu 

svých prací. Úspěšně dokázali navázat na svou činnost v Polském království a podporovali 

tamní vzdělanost u široké skupiny obyvatel.  
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1. Vývoj náboženské tolerance v Rzeczpospolitě 

 Můžeme říci, že i přes názorové neshody existovala v šlechtickém Polsku stále velká 

náboženská tolerance vůči hlásání takových reformačních myšlenek. Podobně tolerantní bylo 

pouze prostředí v Sedmihradsku a na Moravě. Reformační snahu se přesto snažili polští 

panovníci spíše mírnit než podporovat. Platí to obzvláště v případě období vlády Zikmunda I. 

Starého a raného období vlády jeho syna Zikmunda II. Augusta.
5
 Za jejich vlády běžně byly 

vydávány dekrety zakazující šíření propagandistických myšlenek nové víry. Podobný postup 

však nebyl v souladu s dosavadním zákonodárstvím a ustálenými tradicemi v Polském 

království. Šlechta odmítala přijmout nařízení pocházející z královské vůle. Celkové 

postavení šlechty bylo poměrně na silné úrovni, jelikož žádný šlechtic nemohl být uvězněn a 

vyhnán bez řádného soudu.
6
  

 Silné postavení šlechty se projevilo i ve vztahu k reformačnímu hnutí. Mezi šlechtou 

se nacházelo velké množství šlechticů, kteří podporovali novou víru. Prosadit svou vůli jim 

umožňovaly získaná privilegia a též možné vyvolání občanské války z jejich strany. Dokázali 

proto prosadit v roce 1552 i pozastavení existence církevního soudu. Světskou vládu tak 

přestalo omezovat rozhodnutí církve. Z tohoto důvodu si proto nezískala ve větší míře vliv 

inkvizice a její zástupci, což byl velký rozdíl oproti zemím západní Evropy.
7
 V době 

reformace neměla žádnou velkou váhu a jejich činnost neomezovala činnost reformátorů. 

Jedinými událostmi, ve kterých se mluvilo o využití inkvizice, se staly synody uskutečněné 

v Łęczycy v roce 1527 a Piotrkowě Trybunalském v roce 1530. Zde bylo požadováno po 

biskupech potrestat heretiky za použití inkvizičního řízení. Stíhání heretiků bylo v Polském 

království záležitostí biskupů. Činnost šlechty v této záležitosti přiměla krále Zikmunda II. 

Augusta zastavit činnost inkvizice v Polském království.  

 Na svém odmítavém postoji vůči zastáncům reformace z okruhu prostého lidu a 

cizinců však neustoupil. O čemž svědčí i parczewský edikt vydaný v roce 1564. Podle něho 

prosté obyvatelstvo nemohlo přestoupit z katolicismu na jinou víru. Cizinci šířící herezi měli 

okamžitě opustit Polské království.
8
 O dva roky vznikl při jednání sejmu další projekt 

                                                
5 TAZBIR, Janusz. Reformacja w Polsce: Szkice o ludziach i doktrynie. Warszawa: Wydawnictwo Książka i 

Wiedza, 1993, s. 191. ISBN 83-05-12613-7. 
6 Tamtéž.  
7 Fundamentální portál Patriota.pl. WARECKI, Krysztof. Inkwizycja dla opornych – Inkwizycja w Polsce. 

Online, [cit. 16. dubna 2016]. URL: < http://www.patriota.pl/index.php/hic-et-nunc/75-evergreen/323-

inkwizycja?start=4>. 
8 Internetová encyklopedie PWN. Parczewski edykt. Online, [cit. 17. dubna 2016]. URL: 

<http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3954348>. 
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dekretu, který se týkal vyhnání všech ariánů a jejich podporovatelů ze strany šlechty. Projekt 

vzešel z hlavy kalvínských magnátů. 

 Proti projektu se postavili biskupové a král zaujal neutrální postoj. Kalvinisté se 

zařadili mezi největší nepřítele Polských bratří. Určitou dohodu se přesto povedlo prosadit, 

jelikož v řadách kalvinistů se nacházeli vlivní magnáti a šlechtici, se kterými dokázali Polští 

bratři jednat. Dohodu usnadňoval též společný zájem na zachování náboženských svobod. 

Projevilo se to v roce 1573, když se povedlo prosadit Varšavskou konfederaci.
9
 Tato úmluva 

podpořila toleranci vyznání v Polském království a zajistila svobodnou volbu konfese. Ve své 

době šlo o průlomovou záležitost ve věcech náboženského vyznání a první takovou v Evropě. 

Povedlo se ji prosadit v období po smrti krále Zikmunda II. Augusta a jejím úkolem bylo 

zažehnání chaosu, který ovlivňoval v této době bezvládí.
10

 Shromáždění nejvýznamnějších 

představitelů šlechty a měšťanstva navíc jednalo na sněmu o stanovení podmínek ve věci 

zvolení nového panovníka a udržení jednotné Polské království. 

 Náboženská tolerance nebyla jedinou projednávanou věcí. Šlechta totiž požadovala, 

aby nový panovník splnil ustálená, stará práva v Polském království a potvrdil rozhodnutí 

předešlých vládců v době reformace. Řada šlechticů nahlížela na křesťanskou doktrínu 

odlišným způsobem, proto důležitým požadavkem bylo zachovat náboženský klid v době 

bezvládí. Jeden z možných nástupců na trůn Jindřich III. Francouzský pocházel z katolické 

Francie a podílel se na událostech během Bartolomějské noci.
11

 Tato událost neslavně 

vstoupila do dějin masakrem hugenotů v roce 1572. Pro řadu polských šlechticů 

protestantského vyznání mohl nástup spoluviníka tohoto masakru znamenat v budoucnosti 

možné ohrožení. Masakr ve Francii se stal podnětem k vytvoření tzv. Jindřichovských článků, 

které stanovovaly podmínky pro budoucího polského krále. Dalším přínosem konfederace 

bylo větší bezpečí pro obyvatele Polského království a větší soulad mezi jednotlivými 

vyznáními. Základy náboženské tolerance však vznikly dříve, už za vlády Zikmunda II. 

Augusta v letech 1563-1565 a potvrdila je v roce 1570 sandoměřská dohoda.  

 Varšavská konfederace pouze rozšířila stejné zásady a umožnila všem lidem bez 

ohledu na vyznání přístup ke všem hodnostem, úřadům a církevním příjmům. Podepsání 

smlouvy o Varšavské konfederaci však vyvolalo bouři nevole mezi katolickým 

duchovenstvem. Jejich nesouhlas se projevil nejen protesty ale i absencí podpisů katolických 

senátorů. Jedinou  

                                                
9 TAZBIR, Reformacja w Polsce. ...,cit. d., s. 196. 
10 Historický portál Histmag.org. ADAMKIEWICZ, Sebastian. Czym (nie) była konfederacja warszawska? 

Online, [cit. 17. dubna 2016]. URL: < http://histmag.org/Czym-nie-byla-konfederacja-warszawska-7557;1>. 
11 Tamtéž.  
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výjimkou, která přistoupila na podmínky konfederace a uvolila se k podpisu, byl krakovský 

biskup Franciszek Krasiński.
12

  

 Čtyři roky po podepsání smlouvy o Varšavské konfederaci, se v roce 1577 sešlo 

katolické duchovenstvo na synodě v Piotrkowě. K hlavním odpůrcům náboženské tolerance 

patřili především duchovní z řad jezuitů, kteří reagovali uvalením klatby na Varšavskou 

konfederaci a její podporovatele. V čele těchto odpůrců konfederace stanul římskokatolický 

kardinál Stanisław Hozjusz a zdatný polemista Piotr Skarga.
13

 Protestanti se naopak snažili 

prosazovat náboženskou toleranci v praxi, proto vydávali nařízení podporující činnost 

tolerantně smýšlejícího duchovenstva. 

 Polští panovníci přijali závěry Varšavské konfederace a Jindřichovských článků, které 

poskytovaly práva protestantským věřícím. Na druhou stranu zůstali katolicky smýšlejícími 

vládci země. Už Zikmund II. August přijal za svého života závěry Tridentského koncilu z let 

1545-1563. Na Tridentském koncilu položili katolicky smýšlející duchovní základ 

protireformačního programu a schválili vnitřní reformaci římskokatolické církve.
14

 V roce 

1576 po krátkém období vlády Jindřicha III. Francouzského nastoupil na polský trůn 

sedmihradský kníže Štěpán Báthory, který podporoval jezuitské školství. Navázal na svého 

předchůdce Zikmunda Augusta a rovněž souhlasil s rozhodnutím Tridentského koncilu. 

Katolické duchovenstvo se zabývalo rozhodnutím Tridentského koncilu na synodě 

v Piotrkowě v roce 1577 a vyjádřilo s ním souhlas.
15

 Štěpán Bathory byl s jednáním na 

synodě srozuměn a neměl žádné námitky. Svým rozhodnutím řadu zákonů pocházejících 

z katolických a jezuitských okruhů posvětil. Podílel se na založení Vilniuské univerzity, 

jelikož se rozhodl v roce 1579 povýšit dosavadní Vilniuskou akademii na univerzitu. Prvním 

rektorem se stal nám známý jezuitský polemista Piotr Skarga. Nově povýšená škola se stala 

střediskem, kde se soustředila katolická a jezuitská vzdělanost ve východní části Polského 

království.
16

 Štěpán Bathory se kromě povýšení této významné vzdělávací instituce podílel i 

na iniciování založení protiturecké ligy a úspěšnému boji proti rozpínavé Osmanské i ruské 

                                                
12 OGONOWSKI, Zbigniew. Z zagadnień tolerancji w Polsce XVII wieku.  Warszawa: Państwowe 

wydawnictwo naukowe, 1958, s. 18. 
13 MATYSZKOWICZ, Mateusz. Konfederacja Warszawska. In Teologia Polityczna. Filozofický ročník a 

internetový časopis informující o dění na rozhraní teologie, politiky a filozofie. [Online], 7, 2014, s. 3-17. [cit. 

30. dubna 2016]. URL: < http://comiesiac.teologiapolityczna.pl/assets/Uploads/07-14-TP-Co-Miesiac-

Konfederacja-warszawska.pdf>. 
14 Internetová encyklopedie PWN. sobór trydencki. Online, [cit. 30. dubna 2016]. URL: 

<http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sobor-trydencki;3977047.html >. 
15 MALESA, Wojciech. Synody piotrkowskie a polskie zwyczaje liturgiczne: zachowane po przyjęciu 

trydenckiej reformy liturgii. In Kultura – media – teologia [Online], 17, 2014, s. 94-106. [cit. 30. dubna 2016]. 

URL: < http://www.kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2014_17_Malesa.pdf>. 
16 Oficiální stránka polského periodika Nasz Dziennik.pl. RYBA, Mieczysław. Oaza Tolerancji. Online, [cit. 30. 

dubna 2016]. URL: < http://www.naszdziennik.pl/mysl/22644,oaza-tolerancji.html>. 
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říši. Pomohl tak vytvořit účinný obranný val proti islámu a pravoslaví přicházejícím 

z východu.  

V domácí politice sice výrazným způsobem podporoval jezuity, ale zároveň se jeho politika 

vyznačovala silnou tolerancí vůči protestantům.
17

 V Krakově se mu podařilo potlačit rozbroje 

ze strany katolíků proti protestantům. Protesty vypukly v roce 1579 a vyústily v zničení 

tamního evangelického sboru. V době panování Štěpána Báthoryho se protestantům dařilo 

poměrně dobře, jelikož nedocházelo k žádnému velkému pronásledování jinověrců. Situace se 

měla změnit po roce 1586, kdy tento vladař zemřel.
18

 Před jeho smrtí odešel z funkce též jeho 

blízký spolupracovník polský primas Jan Uchański, který stejně jako Štěpán Bathory 

vystupoval tolerantně vůči protestantům.  

 Rok po smrti Štěpána Bathoryho 19. srpna 1587 byl korunován jeho nástupcem 

Zikmund III. Vasa.
19

 Panovník, kterého vychovávali jezuité a ovlivňovali jeho vládnutí. Jeho 

korunovace proběhla za asistence nového polského primase Stanisława Karnkowského, který 

se zařadil mezi největší zastánce katolické církve. Svým vystupováním se mu podařilo 

výrazně působit na vládu nového polského panovníka.  

 Ve věci vlivu na panovníka vedl spor s vlivným šlechticem a magnátem Janem 

Zamojským, který plnil funkci poradce krále v době panování králů Zikmunda III. Augusta a 

Štěpána Báthoryho. Jan Zámojský se stal významnou osobou, která chtěla určovat dění 

v Polském království. Za vlády Štěpána Báthoryho se mu dařilo ovlivňovat rozhodování 

panovníka a tím i snižovat jeho autoritu.
20

 V takové činnosti hodlal pokračovat i za vlády 

nového polského panovníka Zikmunda III. Vasy. Podařilo se mu zorganizovat významné 

šlechtice a vytvořit silnou stranu magnátů. V této době probíhaly časté spory mezi 

panovníkem a šlechtou, které vyústily ve svolání inkvizičního sejmu. Důvod ke svolání tohoto 

sejmu poskytlo obvinění panovníka z údajné spolupráce s Habsburky. 

 Jednání se s Habsburky se vedlo v otázce jejich podpory Zikmunda III. Vasy ve věci 

jeho nástupnictví na švédský trůn. Získání švédské koruny mělo být podmíněno zřeknutím 

koruny polské.
21

 Tato údajná spolupráce poskytla účinný argument ke svolání výše 

zmíněného sejmu, který byl svolán za účelem rozsouzení královy viny v otázce vlastizrady.  

                                                
17 Tamtéž.  
18 Internetová encyklopedie PWN. Stefan Batory. Online, [cit. 30. dubna 2016]. URL: < 

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Stefan-Batory;3979389.html>. 
19 Internetová encyklopedie PWN. Zygmunt III Waza. Online, [cit. 30. dubna 2016]. URL: < 

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Zygmunt-III-Waza;4002613.html>. 
20 Historický portál Histmag.org. PIEŃKOWSKA Anna – PIEŃKOWSKI, Maciej, Adam. Czy Zygmunt III 

Waza zasłużył niesławę?. Online, [cit. 1 května 2016]. URL: <http://histmag.org/Czy-Zygmunt-III-Waza-

zasluzyl-na-nieslawe-cz.-1-7680>. 
21 Tamtéž. 
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 Cílem bylo očernit panovníka v očích veřejnosti. V srpnu 1589 Zikmund III. Vasa na 

určitou dobu Polské království opustil a vydal se za svým otcem,  

švédským panovníkem Janem III. Vasou do hlavního estonského města Tallinu.
22

 Opuštění 

polského trůnu však vedlo k výraznému zhoršení polsko-švédských vztahů. Snahou bylo tento 

konflikt urovnat a zamezit možné válce. Uskutečnila se řada jednání v otázce návratu 

Zikmunda III. Vasy na polský trůn a nakonec se podařilo dosáhnout konečné dohody. 

 Švédsko-polské usmíření se naplnilo v roce 1592, jelikož v tomto roce zemřel 

Zikmundův otec Jan III. Vasa a švédský trůn se uvolnil. Umožnilo to Zikmundovi vydat se do 

Švédska a chopit se vlády nad Švédskem. Uskutečnila se korunovační výprava do Švédského 

království.  

 Zikmund určil své společníky a správu Polska předal do rukou hnězdenského 

arcibiskupa Stanisław Karnkowského. V době nepřítomnosti krále se řízení země ujal 

přesvědčený katolík, který základní věci týkající se řízení země konzultoval s představiteli 

senátu. Zikmund III. Vasa, se ve Švédsku ujal v roce 1592 trůnu, ale musel souhlasit 

s respektováním práv tamních luteránů. Švédský trůn mu přinesl řadu komplikací a po 

porážce u Linköpingu v 1599 byl z trůnu sesazen.
23

  

 Během jeho vlády v Polském království došlo k dalším událostem, které stojí za 

zmínění. Především se jedná o uzavření brestlitevské unie v roce 1596. Cílem této dohody 

bylo sjednotit obyvatelé žijící na pravoslavném území s římskokatolickou církví. Po vzniku 

v roce 1569 polsko–litevské unie se nacházelo v nově vzniklém státě velké množství 

vyznavačů pravoslaví. Katolická církev se snažila v této unii získat převahu nad pravoslavnou 

církví a potlačit její vliv na území Polského království.
24

 

 Zatímco Štefan Báthory vystupoval ve vztahu k pravoslavné církvi tolerantně a 

nesnažil se omezit její fungování. Jeho nástupce Zikmund III. Vasa patřil mezi přední 

zastánce 

                                                
22 Historický portál Ciekawostki historyczne. ZARPUTKO-JANICKA, Aleksandra. Kolejny Henryk Walezy? 

Zygmunt III. Waza też chciał uciec z Polski!. Online, [cit. 1 května 2016]. URL: 

<http://ciekawostkihistoryczne.pl/2011/07/15/kolejny-henryk-walezy-zygmunt-iii-waza-tez-chcial-uciec-z-

polski/>. 
23 Internetová encyklopedie PWN. Zygmunt III Waza. Online, [cit.7 května 2016]. URL: < 

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Zygmunt-III-Waza;4002613.html>. 
24 DYLĄGOWA, Hanna. Unia brzeska i unici  w Królewstwie Polskim. Warszawa: Kuria Metropolitalna 

Warszawska, 1989, s. 7. 
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katolické víry. Ve vztahu k ostatním vyznáním poslouchal své jezuitské přátelé.
25

 Na jejich 

radu inicioval svolání synodu v Brestu, kde se mělo rozhodnout o budoucnosti pravoslavných 

věřících. Byla zde vyjádřena podpora těm, kteří se připojili ke katolické církvi. 

 Polsko nehodlalo dopustit, aby ruský patriarchát uplatňoval svoji jurisdikci ve vztahu 

k pravoslavným věřícím na polském území.
26

  

Organizace pravoslavných věřících však byla ve velmi špatném stavu. Spojení s dobře 

organizovanou katolickou církví se přímo nabízelo. S takovou reformou souhlasili i 

pravoslavní biskupové, kterým bylo slíbeno ze strany katolické církve zachovat vlastní 

východní rituály a juliánský kalendář. 

 Uzavření unie podporovali především pravoslavní biskupové Kirill Těrleckij a Ipatij 

Pocej z Vladimiru. Dostalo se jim slibu, že pravoslavní biskupové budou mít stejná privilegia 

jako latinské duchovenstvo a stávající organizace jejich církve zůstane zachována. Kirill 

Těrleckij a Ipatij Pocej se zúčastnili 22 října 1595 zasedání příznivců uzavření unie 

v Krakově, a poté se vydali do Říma. Účelem této cesty bylo získat formální souhlas papeže.
27

 

Setkání s papežem se odehrálo ve slavnostní atmosféře a oba biskupové složili vyznání víry. 

Celý ceremoniál byl stvrzen jejich podpisem a přísahou. Našla se však celá řada 

pravoslavných biskupů, která s unií nesouhlasila a její ustanovení odmítala. Mezi takové patřil 

i kníže Konstantin Vasil Ostrožský a biskupové ze Lvova a Přemyšle.
28

 Svůj nesouhlas 

vyjadřovala pravoslavná šlechta a měšťané. Nesouhlasné stanovisko se projevilo v květnu 

1596 při zasedání sejmu ve Varšavě, kde protivníci unie požadovali odvolání obou biskupů 

Těrleckého i Poceje. Neuznávali jejich autoritu a dohodu uzavřenou v Římě s papežem. 

K celé záležitosti se vyjádřilo stavropigiální bratrstvo ve Vilniusu, které podpořilo knížete 

Konstantina Vasila Ostrožského. Vytvořila se tak opozice vůči uzavření unie. Obě strany se 

navzájem obviňovaly a vznikaly časté spory. 

 V zájmu zachování klidu v zemi a utlumení nepokojů vyzval Zikmund III. Vasa obě 

strany ke svolání synodu, který měl celou záležitost vyřešit. Zastánce unie metropolita 

Michail Rahoza nechal svolat synodu do dnešního běloruského Brestu, kde se uskutečnilo  

                                                
25 Běloruská internetová knihovna Kamunikat. org. MIRONOWICZ, Antoni. Wokół sporu o przyczyny unii 

brzeskiej. [cit.8 května 2016]. URL: < http://kamunikat.org/download.php?item=2142-4.pdf>. 
26 Tamtéž, s. 32. 
27 Podlaska digitální knihovna. LIKOWSKI, Edward. Unia brzeska (r. 1596). Warszawa: Skład główny w 

Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1907, s. 133. [cit.20 května 2016]. URL: < 

http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=2104&dirids=1>. 
28 DYLĄGOWA, Hanna. Unia brzeska i unici...,cit. d., s. 8.  
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shromáždění ve dnech 6 až 10. října roku 1596.
29

 Možnost svolání synody využili příznivci 

unie pod vedením obou zmíněných biskupů a jezuitů k prosazení svého stanoviska. Druhá 

strana požadovala možnost odvolání se k sejmu, pokud by se jednání na synodě nesetkalo 

s úspěchem. Tento požadavek se nesetkal s úspěchem, pravoslavným a ostatním jinověrcům 

však mělo být povoleno zúčastnit se synodu. Skutečnost však byla jiná, jelikož pravoslavným 

nebylo přiděleno žádné místo ke konání porad a hlásání svých názorů.  

 Nakonec nebyli pozváni ani na koncil.
30

 Rozhodli se tedy uspořádat vlastní 

shromáždění, které by mohlo rozhodovat samostatně a nezávisle na královské synodě.  

 Obě strany se nedokázaly vzájemně dohodnout. Pravoslavní projevili zájem setkat se 

s metropolitou Michailem Rahozou, ale ten setkání odmítl. Nepomohla ani iniciativa 

Konstantina Vasila Ostrožského a vyslání delegace k papežskému legátovi. Z katolicko-

uniatské strany nebyla projevena žádná snaha se dohodnout. Pravoslavní se rozhodli 

považovat uzavření unie za nelegitimní a pro ně nezavazující záležitost. 

 Katolická strana zastoupená jezuitou Piotrem Skargou takové vzepření vyhodnotila 

jako zradu pravoslavných věřících proti vlastnímu státu. 9. října 1596 se uskutečnilo 

shromáždění katolíků a zastánců unie v kostele svatého Mikuláše, aby odsouhlasilo podepsání 

dohody o unii.
31

 V rámci tohoto shromáždění došlo k vyloučení zrádců z řad pravoslavných, 

kteří odmítli souhlasit s podepsáním dohody. Byli též odvoláni ze svých funkcí, které zaujali 

uniati. Pravoslavní věřící byli nuceni uznat papežskou jurisdikci a vnitřní uspořádání 

katolické církve. Odpůrci unie se však s takovým výsledkem jednání neuspokojili. Požadovali 

přehodnocení této dohody a obrátili se na krále s prosbou o zbavení funkce vyloučených 

biskupů z pravoslavné církve. Zikmund III. se však postavil na stranu katolíků a potvrdil 

platnost dohody. Odmítl garantovat pravoslavným jakákoliv jejich práva.
32

 

 Pravoslavní odpověděli uspořádáním vlastního synodu, který byl zaměřený proti 

dohodě o unii. V čele zasedání tohoto pravoslavného shromáždění stáli dva biskupové 

Balaban ze Lvova a Michal Kopystěňskij z Přemyšlu. Spolu s nimi zasedal na koncilu i 

Konstantin Vasil Ostrožský, který se stal jednou z hlavních tváří protestního shromáždění. 

Protiunijně zaměření představitelé vyjádřili svůj nesouhlas a odmítli přijmout výsledky 

                                                
29 Běloruská internetová knihovna Kamunikat. org. MIRONOWICZ, Antoni. Kościół prawoslawny w latach 

1596 – 1632. [cit. 20 května 2016]. URL: <http://kamunikat.org/download.php?item=4255-

2.html&pubref=4255>. 
30 Internetová stránka ortodoxního Polska, Pravoslavní a katolíci. HAJDUK, Mikołaj. Unia brzeska 1596. 

Białystok: Bractwo Prawosławne św. św.Cyrila i Metodego, 1995, s. 49. [cit.21 května 2016]. URL: < 

http://prawoslawnikatolicy.pl/wp-content/uploads/2014/03/Unia-Brzeska-1596.pdf>. 
31 Tamtéž, s. 51. 
32 Tamtéž, s. 52. 
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dohody o unii. Přes jejich odpor polský sejm unií v roce 1597 ratifikoval.
33

 Můžeme však říci, 

že uzavření unie rozhodně náboženský zklidnění nepřineslo a rozpory ve vztahu obou církví 

přetrvaly. Unie se stala projevem netolerance mezi jednotlivými církvemi. V obou církvích 

došlo k rozdělení na zastánce unie a její odpůrce.  

Nejvýraznějším projevem nevraživosti mezi pravoslavnými a zastánci unie se stal incident 

z roku 1623. Obětí tohoto incidentu se stal unijní biskup Josafat Kuncevič, který byl 

zavražděn rozbouřeným davem. Jeho násilná smrt znamenala v pozdější době jeho 

svatořečení. Proti této unii se stavěli odmítavě rovněž kozáci, kteří nepřijali závěry dohody. 

Unie vedla rovněž k navázání bližší spolupráce pravoslavných s protestantskými představiteli, 

kteří se rozhodli pro vzájemnou spolupráci v roce 1598. 

 

2. Význam a původ Polských bratří. 

 Polští bratři patřili na přelomu 16. a 17. století mezi důležité zástupce církevního hnutí 

v Koruně. Takové hnutí se však muselo nejprve zformovat a položit základy své ideologie, 

která ovlivňovala myšlení a tvůrčí činnost Polských bratří. Pro správné pochopení je potřeba 

vysvětlit jejich původ a vznik jejich uskupení. Kdo patřil k iniciátorům vzniku tohoto hnutí a 

jaké myšlenky vytvořily základ ariánské tvůrčí činnosti? Představíme počáteční vývoj tohoto 

hnutí a jeho postupné usazení v Koruně.  

 Základem, který umožnil vytvoření takového hnutí, byl proces zvaný reformace. 

Reformační proces probíhal v Polském království v průběhu 16. a 17. století. Jednalo se o 

náboženské uvolnění poměrů a civilizační rozvoj v celé zemi. Státní zřízení nebylo svázáno 

přísnými církevními nařízeními a tradicemi. Osobnosti mohly svobodně publikovat a rozvíjet 

své myšlenkové pochody. Vydávání prací reformátorů by však neprošlo bez souhlasu 

panovníka, který rozhodoval o politice státu vůči církevním hnutím. Vždy docházelo ke střetu 

zájmů panovníka a katolické církve o vliv ve státě. Řím a jeho hlavní představitel papež se 

snažil upravovat církevní podmínky ve všech evropských státech. Polsko nebylo žádnou 

výjimkou. Představa panovníka a katolické církve se mnohdy výrazně odlišovala. V čele 

Polského království bylo několik panovníků, kteří nesouhlasili s politikou Říma. Pro přehled 

můžeme uvést Kazimíra III. Velikého, Vladislava II. Jagella a Kazimíra IV. Jagellonského. 

                                                
33 KRASIŃSKI, Józef. Unia brzeska: kontekts i treść aktu uniijnego, uni. In: Studia Theologica Varsaviensa. 

Vědecký půlročník Fakulty teologické Univerzity Kardinála Stefana Wyszyńskiego ve Varšavě. [Online], 35/1, 

1997, s. 143-170. [cit. 26. května 2016]. URL: < 

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Theologica_Varsaviensia/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1997-

t35-n1/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1997-t35-n1-s143-170/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1997-t35-n1-

s143-170.pdf>. 
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„Reformace se však naplno uplatnila až za vlády krále Zikmunda II.“
34

 Jeho vláda se 

výrazným způsobem opírala o podporu z okruhu šlechticů. Šlechta se chtěla podílet na 

vládnutí a prosazovat svoji vlastní vůli v církevních záležitostech. „Jednalo se o přístup 

k zásadám Bible a Evangelia spojenému s rozdělením světských a církevních pravomocí.“
35

 

Podle výkladu Evangelia vznikly postupně tři důležité reformované církve. Tyto církve jsou 

pojmenovány podle jejich zakladatelů Martina Luthera, Jana Kalvína a Ulricha Zwingliho.
36

 

 V Polsku se tedy ustálily tři reformačně zaměřené náboženské směry, ke kterým se 

hlásili protestantsky smýšlející lidé. Každé z těchto vyznání se větší měrou prosadilo 

v rozdílných oblastech Polského království. „První zmínka o luteránství na území Koruny 

pochází z roku 1518. Za hlavní střediska reformace můžeme označit Krakov a Poznaň.“
37

 

Z okruhu luteránsky smýšlejících obyvatel se postupně vyčlenili důležití představitelé. Mezi 

luteránské reformátory patřili bratři Erazm i Mikołaj Glicznerové. Erazm Gliczner přispěl 

velkou měrou k rozvoji polské vzdělanosti, jelikož napsal první pedagogicky zaměřenou 

polskou knihu a rovněž se účastnil v roce 1570 na tvorbě sandoměřské dohody o toleranci. 

Luteránství se prosadilo ve větší míře mezi německy mluvícím obyvatelstvem v západní části 

země. „V Pruském knížectví se stalo natolik rozšířeným, že mu byla na základě ústavy z roku 

1544 přisouzena role hlavního náboženství.“
38

 

 Kalvínství se stalo dalším z protestantských vyznání, které si získalo v Koruně své 

příznivce. V jistém ohledu navazovalo na luteránství, ale ve své podstatě se vyznačovalo větší 

radikálností. Radikalismus se projevoval ve větším důrazu na slovo Boží a též otázku víry. 

Podstatu kalvínství můžeme nalézt v jeho vlastnostech, které ovlivňovaly myšlení lidí a jejich 

víru. Podle učení Jana Kalvína existuje základní předurčení, které určuje budoucí osud 

konkrétního člověka. Osud člověka buď směřuje k zatracení, nebo ke spáse. „Do základní 

kalvínské nauky patří rovněž střídmost a prostota života. Kalvín sází na prostý život bez 

většího pobavení.“
39

 Na rozdíl od luteránství se nesetkalo kalvínství s takovým ohlasem u 

bohatých měšťanů, ale především si toto náboženství osvojila polská šlechta a magnáti. 

V zájmu polské šlechty bylo, aby římská církev nemohla významným způsobem ovlivňovat 

politické dění ve státě. Polská šlechta se snažila získat co největší vliv. Výhodnou volbou pro 

                                                
34 KWIECIŃSKI, Bracia człowieka…, cit. d., s. 10. 
35 Tamtéž, s. 13. 
36 OGONOWSKI, Arianie pol ...,cit. d., s. 19. 
37 Oficiální web luteránské církve v Polsku. O naszym Kościele: Historia Kościoła w Polsce. Online, [cit. 17. 

března 2016]. URL: < http://www.luteranie.pl/o_naszym_kosciele/historia_kosciola_w_polsce.html>. 
38 Tamtéž. 
39 OGONOWSKI, Arianie pol ...,cit. d., s. 23. 
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ně bylo přijmout kalvínství. Velkou podporu nalezlo toto vyznání v oblastech se silným 

šlechtickým  

zastoupením. K takovým oblastem se řadily Malopolsko, Velkopolsko a též Litva, kde 

působila řada významných šlechtických rodů. „Na Litvě působil například známý rod 

Radziwiłłů, z něhož pocházejí dva příslušníci kalvínského vyznání Mikołaj Radziwiłł Czarny 

a Mikołaj Radziwiłł Rudy.“
40

 

 Kalvínství se nesetkalo však pouze s velkým ohlasem mezi polskou šlechtou, která si 

toto vyznání přijala za svoje. V řadách inteligence se rovněž našly známé osobnosti, které se 

přidaly ke kalvínskému vyznání. Na území Malopolska působil otec polské literatury Mikołaj 

Rej, který se aktivně účastnil církevního života. „Další důležitou osobností byl také spisovatel 

Andrzej Frycz Modrzewski, jenž se aktivně zapojil do protestantského hnutí svoji prací pro 

důležité polské státníky Zikmunda I. Starého a primase Polského království Jana Łaského.“
41

 

V dějinách polské reformace existuje další nositel toho jména, který výrazným způsobem 

ovlivnil protestantské hnutí. Jmenovec Jan Łaský byl totiž synovcem tohoto polského velkého 

kancléře a primase Jana Łaského. „Stal se významným reformátorem, který ovlivnil 

anglickou církev a její smýšlení. Jeho přičiněním se anglická církev sblížila více s kalvínstvím 

než s luteránstvím.“
42

 Úzké vztahy navázal též se šlechtickým rodem Radziwiłłů, jelikož 

nějaký čas žil v litevském městě Vilně. V protestantském hnutí se mu podařilo navázat i 

kontakty s Českými bratry, kteří přišli do Polska. Využili toho, že v Polském království v tu 

dobu panovala náboženská svoboda a byli vřele přijati polským obyvatelstvem zejména 

v oblasti Velkopolska (Poznaň a Lešno).
43

 V těchto dvou městech se snažili pokračovat ve své 

činnosti a svým učením rovněž získali na svoji stranu domácí obyvatelstvo. Čeští bratři se 

stali inspirací pro mnohé především kvůli své kvalitní práci. Osoba polského reformátora Jana 

Łaského souvisí s Českými bratry v otázce České konfese, kterou se zabýval a poskytl k ní 

komentář.
44

 

 Jeho reformační činnost zahrnovala rovněž snahu o vytvoření polské národní církve. 

Snažil se sjednotit polské evangelíky a vytvořit tak jednu silnou skupinu v opozici proti 

katolíkům. Taková potřeba silné protestantské skupiny vznikla kvůli snaze dále rozšířit 

protestantské myšlenky. Můžeme totiž říci, že před rokem 1550 se příliš nedařilo dále šířit 

                                                
40 Oficiální web reformovaného, evangelického kostela v Gdaňsku. Krótka historia kalwinizmu w Polsce. 

Online, [cit. 18. března 2016]. URL: < 

http://www.luteranie.pl/o_naszym_kosciele/historia_kosciola_w_polsce.html>. 
41 Oficiální strana Biblioteky literatury polskiej w internecie. KOTARSKI, Edmund. Andrzej Frycz Modrzewski. 

Online, [cit. 18. března 2016]. URL: < http://literat.ug.edu.pl/autors/frycz.htm>. 
42 BRÜCKNER, Różnowiercy polscy…, cit. d., s. 44. 
43 KWIECIŃSKI, Bracia człowieka…, cit. d., s. 13. 
44 BRÜCKNER, Różnowiercy polscy…, cit. d., s. 54. 
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myšlení protestantů. V této věci se snažil Jan Łaský pomoci, aby se úroveň protestantské víry 

pozvedla. „Posílení protestantské víry přinesla sandoměřská dohoda v roce 1570, která byla 

jistou  

realizací myšlenek Jana Łaského.“
45

 Postupně se tak v Polsku ustálily tři důležité reformační 

proudy: luteránství, kalvinismus a Čeští bratři.  

 Před podepsáním sandoměřské dohody došlo k velmi důležité události 16. října roku 

1562. Událost, která ovlivnila celkové dění v Polském království a změnila celkovou 

náboženskou situaci v Koruně.  

 Jak již bylo řečeno, kalvinistické hnutí mělo v Polsku silnou pozici. Postupně však 

nastává situace, kdy někteří z příslušníků kalvinistického hnutí vyjadřují svoji nespokojenost 

se stávajícími poměry uvnitř hnutí. Kalvinistické hnutí se totiž rozděluje na dvě odlišně 

smýšlející části. Jedna část požaduje v otázce náboženství radikální změny a druhá část je se 

stávající situací spokojená. Z radikální části se postupně vytváří úplně nová náboženská 

skupina, která se stane rovněž důležitou v dalším dění. V budoucnosti ovlivní náboženské 

poměry v zemi a bude důležitou součástí polské kultury. Tato skupina se označuje jako menší 

sbor, zatímco kalvinisti jsou tím větším sborem. Příslušníkům menšího sboru říkáme též 

ariáni. 

 Toto označení pochází z doby pozdní antiky, kdy působil v egyptské Alexandrii 

křesťanský teolog Areios (latinsky Arius).
46

 Jeho zásluhou vznikl nový náboženský směr, 

který se vydělil z tradičního křesťanského smýšlení a stal se jednou z nejpopulárnějších herezí 

uvnitř křesťanské církve. Od samého počátku byl tento směr však považovaný za absolutně 

nepřijatelný ze strany pravověrné církve, jelikož odmítal božskou podstatu Ježíše Krista, a tím 

pádem i existenci Svaté Trojice.
47

 

 Existence Svaté Trojice je spojená s naším chápáním podstaty samotného Boha. 

V běžné křesťanské nauce se Svatá Trojice skládá ze tří osob, konkrétně Otce, Syna a Ducha 

svatého.
48

 Tato nauka se stala základem sporu mezi Areiem a jeho katolickým rivalem 

Alexandrem, který vykonával funkci alexandrijského biskupa. Oba teologové se vzájemně 

obviňovali, až došlo v roce 325 na svolání prvního všeobecného koncilu v maloasijském 

městě Nikaia. Tento koncil se konal na popud římského císaře Konstantina Velikého, který 

                                                
45 Oficiální stránka dědictví polské kultury a duchovnosti. KALINOWSKI, Piotr. Kalwinizm, metodyzm, 

anglikanizm i pentakostalizm w Polsce, Rys historyczny. Online, [cit. 20. března 2016]. 

<http://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=4416>. 
46 Oficiální web polského konzervatismu. WIELOMSKI, Adam. Ariusz i arianizm. Online, [cit. 27. března 

2016]. URL: < http://www.konserwatyzm.pl/artykul/4690/ariusz-i-arianizm>. 
47 Tamtéž.  
48 Křesťanský portál Theofil. Nejsvětější Trojice. Online, [cit. 27. března 2016]. URL: 

<http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=711>. 
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mu i předsedal. Hlavní postava sporu Areios při rozhodování o správnosti jeho víry chyběl. 

Jeho myšlenky hájili jeho příznivci a biskupové Eusebios z Kaisareie a Eusebios 

z Nikomédie.
49

 Ani jejich snaha však nepomohla, jelikož sněm rozhodl přes počáteční souhlas 

v neprospěch Areiova učení. Jeho nauka byla prohlášena za bludnou a zavrženíhodnou. 

Takové rouhání se muselo zastavit, proto koncil rozhodl o poslání Areia a jeho příznivců do 

vyhnanství. Ve věci otázky víry ve Svatou Trojici se konal další koncil v roce 381 

v byzantské Konstantinopoli, který přijal usnesení nazvané Vyznání víry 150 otců.  

 Toto usnesení potvrdilo věci přijaté na předchozím koncilu konaném v Nikaji v roce 

325.
50

 Další důležitý koncil, který se týká Svaté Trojice, byl uspořádán v Chalkedonu v roce 

451. Zde se jednalo o potvrzení božské podstaty Ježíše Krista a zároveň též jeho plné lidství.
51

 

O mnoho století později stejný spor ohledně existence Svaté Trojice ovlivnil náboženské dění 

i v Polském království v období reformace. 

 Dogma o Svaté Trojici bylo jedním z hlavních příčin, proč došlo k rozkolu uvnitř 

kalvinistického hnutí. Radikální hnutí uvnitř kalvinistické církve se snažilo navázat na 

myšlenky Areia. Vzhledem k tomu, že odmítalo nauku o Svaté Trojici, se jim dostalo též 

přezdívky antitrinitáři. Další pojmenování pro toto uskupení lze odvodit od jejich chápání 

sama sebe jako bratrstva všech lidí, proto se můžeme o nich dočíst jako o Polských bratřích.
52

 

Hledáme-li počátky tohoto bratrstva, musíme se podívat do doby krále Zikmunda Starého. 

Jeho doba je spojená s obdobím renesance, která se rozšířila do okolních evropských států 

z Itálie v průběhu 16. století. Z Apeninského poloostrova pocházela též šlechtična a manželka 

Zikmunda Starého Bona Sforza, která vládla společně se svým mužem na krakovském 

Wawelu.
53

 Společně s ní přišli do Polska další italští vzdělanci, kteří přispěli k rozvoji 

vzdělanosti na královském dvoře v Polsku.  

 Mezi nimi vynikal osobní doktor královny a zdatný polemista Giorgio Blandrata, který 

si postupně získal v Polsku na svoji stranu vlivné přátelé např. prvního pastora evangelického 

sboru v Krakově Grzegorze Pawła z Brzezin. Tohoto kněze můžeme považovat za jednoho ze 

                                                
49

 SZEWCZYK, Przemysław Marek. O dekretach soboru nicejskiego o wypowiedzi o synodach w Rimini i 

Seleucji. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011, s. 12. 

50
Oficiální web koncilů katolické církve. Sobory Kościoła Powszechnego od Nicejskiego po Vaticanum II. 

Online, [cit. 27. března 2016]. URL: < http://soborowa.strefa.pl/index.html>. 
51 Tamtéž.  
52 Webová stránka o polských bratřích. Bracia Polscy. Online, [cit. 28. března 2016]. URL: 

<http://www.omen.aplus.pl/strony/bracia_polscy/>. 
53ŚMILOWSKI-GRYCZ, Karol. Bracia Polscy Arianie – Unitarianie, Zarys dziejów. Kraków: Jednota Braci 

Polskich, 1977, s. 4 
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zakladatelů hnutí Polských bratří a tvůrce doktríny reformované malopolské církve.
54

 Vedle 

něho dalším ze zakladatelů je kalvínský polemista Stanisław Sarnicki. Jak už bylo řečeno, 

kalvinistické hnutí nacházelo velký počet svých příznivců mezi šlechtou a magnáty. Polští 

bratři se těšili rovněž podpoře bohatých šlechticů a slavných osobností jako byl Mikołaj 

Czarny Radziwiłł a jiný magnát pocházející z Litvy Jan Kiszka. Vedle Bony Sforzy pocházela 

z Itálie další důležitá osobnost, která měla velký vliv na počáteční utváření skupiny Polských 

bratří, byl jí italský reformátor a teolog Fausto Socyn (Sozzini).  

 Podle něho se Polským bratřím přezdívá někdy též sociniáni, jelikož jeho učení velkou 

měrou ovlivnilo doktrínu tohoto náboženského hnutí.
55

 Polští bratři jeho myšlení přijali za své 

a zahrnuli ho do svého ideologického základu. Fausto Socyn byl vynikajícím teologem a 

vyznal se v Bibli, kterou dokázal vykládat. Umožnil Polským bratřím pochopit slova Ježíše 

Krista, která se podle něho neměla brát příliš dogmaticky. Prostřednictvím učení Fausta 

Socyna se rozšířil radikální racionalizmus. Větší toleranci pro víru druhého lze vyčíst ze slov 

Fausta Socyna. Z jeho tvrzení vyplývá, že žádná vnější instituce nemá pravomoc nařídit 

dotyčnému určitou víru, ve kterou on sám nevěří.  

 Další důležitou věcí bylo, že Fausto Socyn odmítal jakékoliv náboženské rituály, které 

dle něho nepředstavovaly žádnou významnou událost. Domníval se, že křest malého dítěte 

neměl žádnou nadpřirozenou moc. V otázkách víry pokládal Bibli za základní zdroj, ale 

základní křesťanská nauka musí být srozumitelná pro všechny věřící.
56

 

 Na základě rozumu se snažil přistupovat ke křesťanské doktríně, kde podle jeho 

názoru byly některé věci nepřijatelné, například Svatá Trojice, vykoupení a prvotní hřích. 

Fausto Socyn se přičinil o to, že Polští bratři začali takové věci vykládat vlastním způsobem. 

Takový způsob myšlení můžeme nalézt v rámci myšlenkového směru nazývaného 

humanismus, který lze považovat za přímého předchůdce reformačního hnutí.  

 Počátek reformačního hnutí se odvíjel rovněž od jejich aktivity, která zahrnovala 

filologickou práci týkající se upřesnění a opravení Nového zákona. Takové filologické práce 

patřily k základním podkladům pro evropské reformátory té doby. Ariáni a kalvinisté ve svém 

sporu se často odvolávali na osobu Erasma Rotterdamského, který byl podle názoru ariánů 

                                                
54 Internetová encyklopedie PWN. Grzegorz Paweł z Brzezin. Online, [cit. 28. března 2016]. URL: 

<http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Grzegorz-Pawel-z-Brzezin;3908466.html>. 
55 Oficiální stránky časopisu Pistis. SAJNA, Cyprian. Doktryna religijna Fausta Socyna. Online, [cit. 28. března 

2016]. URL: < http://www.pistis.pl/doktryna-religijna-fausta-socyna>. 
56 DRZYMAŁA, Kazimierz. Bracia polscy zwani arianami. In Studia Theologica Varsaviensia. Vědecký 

půlročník Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě [Online], 1963, 1/2, s. 264. [cit. 1. dubna 2016]. 

ISNN 0585-5594. Dostupný z http://docplayer.pl/9050902-Kazimierz-drzymala-bracia-polscy-zwani-arianami-

studia-theologica-varsaviensia-1-2-241-306.html. 
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předchůdcem antitrinitářství.
57

 Takové názory zastávaly významné osobnosti ariánství 

Giorgio Blandrata a zastánce sjednocení všech slovanských národů Symon Budny. Jeho 

názory se ve skupině Polských bratří považovaly za blízké humanistickému myšlení. Můžeme 

ho označit za radikála s racionalistickým myšlením. Mezi jeho přednosti patřila velká znalost 

cizích jazyků a hebrejské kultury. Svoji znalost jazyků dokázal využít ve své práci, jelikož 

jeho zásluhou byla přeložena Bible z původního jazyka do polštiny.
58

 Ve vztahu k Bibli se 

snažil přistupovat k ní realistickým způsobem.  

 Domníval se, že Ježíše Krista by věřící neměli považovat za božskou bytost a modlit 

se k ní. Tento názor se však nesetkal s úspěchem ani mezi ariány. Budny zaznamenal větší 

úspěch pouze na litevském území, kde se jeho názory setkávaly s větším ohlasem. V Polském 

království však s tímto názorem narazil a za hlásání takových kontroverzních názorů byl 

v roce 1584 vyloučen ze sboru. 

 Symon Budny patřil do skupiny osobností, které neuznávaly božskou podstatu Ježíše 

Krista. Nesmířili se s jeho zařazením do Svaté Trojice. Považovali Ježíše Krista pouze za 

postavu lidského původu. Název jejich doktríny unitarizmus je spojen s myšlenkou božské 

jednoty. Existuje pouze jeden Bůh zvaný Otec.
59

 Ariáni takovou myšlenku dokázali udržet po 

celou dobu svého působení v Polském království až do jejich vyhnání v roce 1658. Do okruhu 

takto smýšlejících osobností řadíme též Grzegorze Pawła z Brzezin. Tento teolog a polemista 

stál na počátku ariánského hnutí a proslavil se rozdělením Svaté Trojice na tři skutečné osoby. 

Snažil se stavět Boha nad jiné osoby božského původu.  

 Vedle této víry se nacházel odlišný postoj, který uznával pouze existenci dvojího 

božství. Rozdělení na Boha-Otce a Boha Syna. Zastánci této víry tvrdili, že Syn sice pochází 

od Otce, ale je nižšího původu.
60

 Jejich víra v dvojí božství se vyznačovala odmítáním 

božského původu Ducha svatého. Toto rozdělení se uplatnilo především na počátku 

ariánského hnutí, ale později jeho význam upadal.  

 Jako třetí reformační proud vzniká anabaptistické hnutí, které ovlivnilo svým 

způsobem rovněž počáteční dobu reformace. Základním požadavkem se stala rovnost všech 

lidí bez rozdílu na majetek a původ. Důraz se kladl na morální a bohabojný život. Z Bible se 

považovala za správnou ta část, která byla čistou a pravdivou. Takový výklad Písma svatého 

založený na myšlence spravedlnosti a lásky se vyznačoval nutností napravení společenských 

                                                
57 Tamtéž, s. 4. 
58 ŚMILOWSKI-GRYCZ, Bracia Polscy Arianie…, cit. d., s. 6 
59 OGONOWSKI, Zbigniew. Socynianizm polski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1960, s. 9. 
60 Tamtéž, s. 8. 
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vztahů a harmonie mezi lidmi.
61

 Novokřtěnci se snažili vymýtit násilí a útlak, aby mezi lidmi 

nepanovala nenávist. Jejich hnutí se vyznačovalo značnou radikálností, kterou lze 

charakterizovat nedůvěrou v církevní instituce a autoritu papeže. Podle jejich názoru měl mít 

každý věřící možnost nalézt svou vlastní cestu k Bohu. Pronásledování věřících jiného 

vyznání se absolutně neslučovalo s jejich s myšlením. Taková ideologie donutila anabaptisty 

hledat místo pro jejich činnost v zemích, které byly nábožensky svobodné. Novokřtěnci byli 

totiž pronásledování inkvizicí. Kořeny tohoto hnutí musíme hledat ve švýcarském Curychu, 

kde byly položeny samotné základy.  

 Hnutí se zpočátku zformovalo kolem švýcarského reformátora Ulricha Zwingliho a 

jeho přívrženců, ale po určitých neshodách se Zwingli od účasti v tomto hnutí distancoval. 

Radikálně smýšlející představitelé tohoto hnutí byli v roce 1525 z Curychu vyhnáni.
62

 Ze 

Švýcarska museli svoji činnost přesunout do bezpečnějších míst, kde by nehrozilo přímé 

nebezpečí poprav a upálení na hranici. Takovým místem se stala severní Itálie. Kromě Itálie 

se dalším bezpečným místem stalo Polské království, které poskytovalo bezpečný azyl. 

V Polsku se s jejich činností setkáváme v roce 1535.
63

 

 Ani v Polsku však nebyli vítáni ze strany státu s velkým nadšením. Polský král 

Zikmund I. se tvrdě stavěl proti jejich přítomnosti ve své zemi. Nařizoval svým úřadům, aby 

zamezili přístupu těmto věřícím. Obával se dopadu jejich vlivu na své poddané. Anabaptisté 

se dokázali prosadit i přes nesouhlas krále a nalezli v Polsku bezpečné útočiště. Podpora pro 

jejich činnost přišla ze strany velkopolské šlechty. Postupně se usadili na třech místech, která 

se stala jejich úkrytem. Těmito místy byly Královské Prusy, oblast dnešního Lublinského 

vojvodství a Volyň.
64

 Anabaptistické hnutí zaznamenalo ohlas rovněž i u Polských bratří, 

jelikož řada věcí tato dvě hnutí spojovala. Shodovaly se především v otázce křtu, který obě 

hnutí uznávala pouze u dospělých nikoliv u dětí. Každý jedinec má mít svobodnou volbu ve 

věci vstupu do církve.  

 Anabaptismus nalezl své zastánce rovněž mezi prvními zakladateli hnutí Polských 

bratří. Pro ariány i pro novokřtěnce se stal společným městem Lublin, kde působili zastánci 

obou hnutí. Lublin se stal městem, kde se formovalo ariánské hnutí a přicházeli sem i 

anabaptisté.
65

 Nacházíme zde zakladatele Polských bratří Jana Niemojewského a Marcina 

                                                
61 CHMAJ, Ludwik. Faust Socyn (1539-1604). Warszawa: Książka Wiedza, 1963, s. 15. 
62 Tamtéž.  
63 TAZBIR, Janusz. Reformacja – kontrreformacja – tolerancja. Wrocław: Wydawnictwo Dolnosląskie, 1997, s. 

70. 
64 Tamtéž, s. 71. 
65 Multimediální knihovna instituce kultury Brama Grodzka – Teatr NN působící v Lublině. MONTUSIEWICZ, 

Rysazrd. Wokól dramatów i dylematów lat reformacji i kontrreformacji: o konwersji Kaspara Wilkowskiego: 
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Czechowice, kteří zastávali myšlenky anabaptismu, které dokázali uplatnit i v rámci nového 

hnutí. Oba výrazným způsobem ovlivnili počáteční myšlení hnutí a patří mezi přední 

představitele prvotního unitářství. Kujavský šlechtic Jan Niemojewski se stal jednou z prvních 

významných postav ariánství, jelikož se vzdal svého majetku ve prospěch chudých. Snažil se 

žít střídmě a věnovat všechno svoje úsilí ve prospěch sboru.
66

 Spolupracoval s Marcinem 

Czechowicem, který mu pomáhal ve vedení sboru.  

 Další důležitou osobností, která stála na počátku ariánského hnutí, se stal protestant 

Piotr Gieski z Goniądza. Zastánce radikálních názorů s blízkým vztahem k humanismu 

pocházel z historického regionu Podlesí ležícího na východě dnešního Polska. Jednalo se o 

učence pravděpodobně litevského původu, který působil na dvoře Mikołaje Radziwiłła 

Czarnego. V polském prostředí se s ním setkáváme v prostředí krakovské akademie, kde ještě 

patřil mezi studenty k horlivým zastáncům katolicismu. Názorově se nacházel ve sporu s 

profesorem hebrejské kultury Franciszkem Stankarem.
67

 Tento původem italský teolog se 

pokoušel ve své práci vysvětlit Davidovy žalmy. V této práci zpochybňoval vzývání svatých 

v modlitbách. Jeho činnost ve prospěch hebrejského jazyka a hlásání pro katolickou církev 

nepřijatelných názorů ho dovedla nejprve k vyloučení z univerzity a k následnému uvěznění.  

 Vrátíme-li se k osobě Piotra Gieského z Goniądza musíme zmínit jeho zahraniční 

cestu po Evropě a návštěvu významných měst Ženevy a Padovy. Inspirací se pro něho stala 

osoba španělského humanisty Michaela Serveta, který působil v jihovýchodní Francii ve 

městě Vienna a proslul vydáním svého díla Restitutio christianismi.
68

 Tímto dílem podpořil 

evropské reformační hnutí, jelikož stejně jako celá řada dalších protestantů odmítl nauku o 

Boží Trojici a křest dětí. Stal se tak inspirací pro mnoho dalších svých současníků včetně 

Piotra Gieského z Goniądza, který rovněž hájil stejné revoluční názory na krakovském 

synodu v roce 1561. Hlavní slovo si při příležitosti tohoto shromáždění vzali italští 

reformátoři Giorgio Blandrata a Franciszek Lizmanin.
69

 Na synodu se vedly diskuze, kde se 

reformátoři vyjadřovali k jednotlivým církevním otázkám.  

 Ve svém vystoupení Blandrata odmítl božský původ Ježíše Krista. O rok později 

v otázce Svaté Trojice vystoupil se stejným názorem rovněž Gregorz Paweł. Jeho vystoupení 

vyvolalo otevřenou debatu a řada lidí se přihlásila k myšlenkám Piotra Gieského z Goniądza. 

Mezi takové patřil i duchovní, protestant Jerzy Szoman, který se rovněž hlásil k myšlenkám 

                                                                                                                                                   
lekarza. Źródło: Kalendarz Lubelski, Lublin, 1982. Online, [cit. 10. dubna 2016]. URL: 

<http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/9324/Wokol_dramatow.pdf>. 
66 OGONOWSKI, Socynizm. ...,cit. d., s. 12. 
67 GÓRSKI, Konrad. Studia nad dziejami . ...,cit. d., s. 56. 
68 Tamtéž, s. 59.  
69 Tamtéž, s. 71. 
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anabaptismu a přijal v roce 1572 křest Polských bratří. Úspěšná argumentace Giorgio 

Blandraty se setkala s velkým úspěchem i u ostatních ariánů. Zhostil se proto vypracování 

nové konfese, kterou vypracoval v duchu antitrinitářských myšlenek a předložil ke schválení 

na synodu v Pińczowie 2. května 1562.
70

 V kalvínském hnutí se profilují dvě výrazné 

osobnosti: nám známý Gregorz Paweł, který představuje radikální skupinu uvnitř kalvínského 

hnutí, a představitelem umírněné části se stává kalvínský polemista Stanisław Sarnicki. 

Odlišné názory zmíněných teologů vedou k polarizaci uvnitř kalvínského hnutí. Sarnicki se 

snaží umlčet svého protivníka a svolává 16. října 1562 kalvínský synod. 

 Na něm se má jednat o vyloučení Gregorze Pawła ze sboru, ve kterém se neměl 

účastnit zasedání. Radikálové se snaží bránit svého zástupce a svolávají o rok později 

generální synod do pro ně oblíbeného Pińczowa, kde dochází ke konečnému zformování 

antitrinitářské církve.
71

 Radikální přístup této skupiny ariánů v záležitostech doktríny se 

nesetkává s velkým úspěchem u představitelů šlechty. Levicové křídlo ariánů totiž odmítalo 

nevolnictví u rolníků a povinnou účast ve válce. Takové názory se šlechtě samozřejmě 

nelíbily a poskytovaly též argumenty pro katolickou církev, která se snažila co nejvíce omezit 

vliv ariánů. 

 

3. Postavení ariánů v první polovině 17. století  

 V 17. století neplnil Rakov pouze úlohu místa setkávání Polských bratří a pozici 

střediska rozvoje jejich myšlenek. Sloužil rovněž jako místo osobních a písemných kontaktů 

Polských bratří s příslušníky jiných vyznání. „Mnoho informací existuje o vztahu rakovských 

synodů s podobně smýšlejícími antitrinitáři ze Sedmihradska. Byly zde pokusy o založení 

unie s holandskými remonstranty a dokonce nepřátelskými polskými kalvíny.“
72

 Náboženská 

ideologie, která spojovala tuto větev protestantů napříč zeměmi, bylo unitářství, v Polsku 

zpočátku rozšiřované Faustem Socynem a následně takovými teology a polemisty jako byli 

Hieronim Moskorzowski, Walenty Smalc nebo Jonasz Szlichtyng. Jejich touhou bylo 

přesvědčit co nejvíce křesťanů o správnosti jejich víry. Každý křesťan by se měl přidat k 

církvi, jejíž nauka je nejčistší a etické ideály jsou nebližší Evangeliu. Doktrína a dennodenní 

sborová praktika byly důvodem, proč bylo antitrinitářství nejbližší takové nauce.  

                                                
70 CHMAJ, Faust Soc ...,cit. d., s. 39. 
71 Tamtéž, s. 41. 
72 Tamtéž, s. 201. 
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 Duchovní kalvinistů považovali sblížení s doktrínou Polských bratří za 

nepravděpodobné. „Naopak kalvínská šlechta byla nakloněná ke spolupráci v obraně 

ohrožených svobod disidentského táboru. Velice často vystupovala společně s antitrinitáři na 

sejmu a domáhala se dodržování usnesení Varšavské konfederace.“
73

 Dosti nečekaným 

spojencem se mezi léty 1618 až 1619 stal kalvínský šlechtic Andrzej Chrząstowski.  

 Jeho dílo Rozhovor šlechtice evangelíka s evangelickým duchovním z první poloviny 

roku 1618 prošlo též tiskárnou v Rakově. Polemickou debatu vedli Polští bratři rovněž 

s představiteli protestantské teologie v Gdaňsku. Adam Gosławski vystoupil proti útokům 

Bartoloměje Keckermanna a Joachim Stegmann proti útokům Jana Botsacka. Hlavním 

kamenem úrazu v očích katolíků i protestantů bylo pojetí Písma svatého ze strany 

sociniánských autorit v té době.  

 Především Joachim Stegmann a Andrzej Wiszowaty vystoupili s tvrzením, že Bible 

vyžaduje stejně jako trestní zákoník výklad v podobě soudce. „V protikladu proti Socinovi, 

podle kterého hlavní akt víry vycházel z morální podstaty člověka, pozdější generace 

antitrinitářů kladly důraz na rozum.“
74

  

 Podle této logiky patřil rozum na druhé místo antitrinitářské nauky hned za objevením 

zdroje náboženské pravdy. Náboženská ideologie Polských bratří nacházela řadu přívrženců 

v Holandsku zvláště v okruhu remonstrantů a taky mezi tzv. kolegiáty. Tyto dvě skupiny byly 

mluvčími náboženského liberalizmu. Dopouštěli svobodnou diskuzi nad textem Písma 

svatého. „Kromě latinských děl se sociniánské myšlenky šířily prostřednictvím překladů 

vydaných v Amsterodamu.“
75

 Díla ariánů byla velmi dobře známá v holandském prostředí, ve 

kterém se činily zejména takové osobnosti jako Hugo Grotius nebo Baruch Spinoza. 

Z Nizozemí se sociniánské výtisky šířily dále do Velké Británie už ve čtyřicátých letech 17. 

století. Anglické knihovny shromáždily též značný počet rakovských výtisků, mezi kterými se 

vyjímají především díla Fausta Socyna. „V holandských knihovnách lze dodnes nalézt 71 děl 

(113 svazků), které vyšly v tiskárně v Rakově.“
76

 „V roce 1628 se objevila snaha vydat 

sborově díla ariánských písařů, částečným uspokojením se stalo dílo vydané v Amsterodamu 

Bibliotheca Fratrum Polonorum.“
77

 Ne všude byla tyto díla přijímána pozitivně. 

V Norimberku, Holandsku a Anglií byl hromadně pálen především Rakovský katechizmus. 

S tímto jevem souvisely tvrdé dekrety zaměřené obecně proti antitrinitářům a jejich doktríně.  
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 V roce 1648 byl v Anglii schválen tzv. Draconic Ordiance, který stanovil trest smrti 

za šíření antitrinitářských názorů. Ostře postupovali proti takovým názorům i ve Francii a 

královských Prusech. V souvislosti se zahraničím je třeba připomenout poskytnutí pomoci 

lidem z Rakova od litevského opatrovníka kalvinismu Kryštofa Radziwiłła a tamní tiskárny 

vedené v té době Janem Langem. Magnát vyhověl přání ariánů a umožnil jim tisknout svá díla 

v lubczańské tiskárně. „Tiskárny v Holandsku vydávaly dílo Jonasze Schlichtynga například 

v roce 1642 Confessio fidei.“
78

 Dalším možným místem vydávání děl Polských bratří mohla 

být vesnice v Malopolském vojvodství Lusławice. Toto místo sloužilo jako pietní, jelikož zde 

byl pochován autor hlavních myšlenek socinianismu Faust Socyn.  

 Kromě Anglie a Holandska se propaganda Polských bratří dostává do Francie, 

konkrétně do Paříže. V Paříži usiluje o hlubší zapuštění kořenů. Potýká se zde však s většími 

těžkostmi než kdekoliv jinde. Důvodem je katolicizmus, který znovu nabírá na síle. Tvůrčí 

činnost a propaganda Polských bratří se musí odehrávat ještě ostražitěji než třeba 

v Holandsku. Tam v rozmanitější skupině různých vyznání se bylo možné lépe ukrýt. 

„Objevený rukopis korespondence Marcina Ruara a Andrzeje Wiszowateho s francouzským 

filozofem a překladatelem Samuelem Sorbiére'm v Národní knihovně v Paříži nám umožňuje 

poznat tajemnou práci Bratří polských v hlavním městě Francie“
79

 a nastiňuje náboženské 

přesvědčení Sorbiéra, který podlehl nesporným rakovským vlivům. „Bezprostředně po 

synodu v Dordrechtu v roce 1619 začalo pronásledování remonstrantů“,
80

 proto Polští bratři 

odcházeli do Francie navázat kontakty s volnomyšlenkářsky nakloněnými teology. Do určité 

míry viděli v sociniánech spojence i katolíci. V roce 1618 pobýval v Paříži Jonasz 

Schlichtyng jako vychovatel Zbigniewa Sienieńského. O rok později jednal Schlichtyng o unii 

s remonstranty v Amsterodamu. Ve Francii se usadili i Marcin Ruar a Hugo Grotius. Kolem 

Grotiuse se soustředila polská mládež, zvláště ta z Rakova. Ruar se dokázal naučit 

francouzsky i další jazyky. Mohl tedy navázat kontakty s teology například s profesorem 

východních jazyků Samuelem Petitem nebo Danielem Tileniusem, profesorem teologie 

v Sedanu. „Od roku 1631 se stal Ruar řídícím zahraniční propagandy, musel během svého 

pařížského studia rozvíjet tvůrčí činnost v rakovském duchu.“
81

 Po odjezdu z Paříže nepřestal 

Ruar udržovat náboženské vztahy s Paříží.  

 Snažil se, aby získal zájem francouzských teologů o rakovskou doktrínu. Posílal jim 

díla Polských bratří: Jana Crella, Samuela Przypkowského, Joachima Stegmanna a Jonasze 
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Schlichtynga. „Zájem o ariánské knihy projevil též francouzský teolog Marin Mersenne, který 

navázal korespondenci s Ruarem v roce 1640.“
82

 V témž roce se sblížil Mersenne i se 

Sorbiérem. Náboženský postoj přinesl řadu těžkostí Sorbiérovi, který musel počátkem roku 

1642 přemýšlet o výjezdu do Holandska. V Holandsku nepřerušil Sorbiére vztahy s Polskými 

bratry a byl nadále srdečným přítelem Andrzeje Wiszovatého, který se též v červnu téhož 

roku vydal za ním do Amsterodamu. Sorbiére se snažil využít podnětů Ruara, kterého požádal 

o poslání děl Polských bratří. „V roce 1642 obdržel Wiszovaty zprávu z Polska vyzývajícího 

ho k návratu a oznamující mu možnost pracovat jako duchovní v malém městečku Piaski 

v lublinském vojvodství.“
83

 Opustil okamžitě Paříž a přes Amsterodam, Hamburk a Gdaňsk 

se vrátil do Polska. Wiszovaty pomáhal v Piaskách Kryštofovi Lubienieckému. 

 Vedl písemnou konverzaci i s jeho příbuzným, historikem a astronomem Stanisłławem 

Lubienickim, který sehrál důležitou roli v severním Německu. I zde působili ariánští exulanti. 

„V lednu 1661 získal Lubieniecki povolení od dánského krále Fryderyka III souhlas 

s usazením sociniánů ve městě Alton (dnešní součásti Hamburku).“ 
84

 Do této oblasti se 

sociniánská propaganda dostávala přes Gdaňsk už před vydáním rozhodnutí o vyhnání ariánů 

z Polska. Pobývali zde Piotr Statorius, Kryštof Crell Spinowski a Joachim Stegmann. Na 

počátku roku 1661 se zde usadil i s rodinou Stanisław Lubieniecki, který zde rozvíjel 

diplomatickou činnost. „Důležitou úlohu mělo nově založené město Friedrichstadt, malé 

město v severním Šlesvicku, které založil roku 1621 kníže holštýnskogottorpský Friedrich 

III.“
85

 Město mělo poskytnout azyl pronásledovaným remonstrantům po synodu v Dordrechtu. 

Město Friedrichstadt se vyznačovalo celkově svobodou náboženského vyznání. Byla tedy 

možnost pro polské bratry se spojit s přátelskými remonstranty. Není to nic překvapujícího, 

jelikož už za dob pobytu ve své vlasti se snažili sociniáni vytvořit unií s remonstranty. 

Lubieniecki udržoval kontakt prostřednictvím Andrzeje Wiszowatého kontakt s ariány 

pobývajícími v Mnichově. „Důležitým městem pro Lubienieckého byl rovněž Gdaňsk, kde 

vychází v roce 1665 jeho politická brožura Polonia moriens.“
86
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4. Akademie v Rakově 

 Malé městečko Rakov proslulo v 17. století především jako středisko vzdělanosti. 

Přezdívka Sarmacké Atény mu nebyla dána náhodně. V tomto městečku totiž sídlila důležitá 

vzdělávací instituce, kterou prošla řada významných osobností. Přicházeli sem studovat 

studenti i z cizích zemí, aby se seznámili s místním prostředím a získali potřebné znalosti 

předávané místními vzdělanci. V této kapitole se zaměříme na vznik a charakter místní školy, 

která ovlivňovala svým postavením dění v celé Koruně. Soustředila se sem pozornost celého 

státu a její činnosti byla známá i za hranicemi Koruny. O založení této školy začali Polští 

bratři  

 přemýšlet už po svém odštěpení od kalvínské církve v roce 1565. K založení 

Akademie Polských bratří v Rakově přispěla jistě i přátelsky nakloněná náboženská i 

intelektuální atmosféra. V Koruně v té době panovala náboženská volnost. Se založením nové 

školy souhlasil i zakladatel a vlastník malého městečka Rakov, podolský vojvoda Jan 

Sienieński. „V roce 1601 bylo rozhodnuto na lublinském synodě obrátit se na něho s prosbou 

o založení nové vzdělávací instituce v Rakově.“
87

 

 Sienieński obratem souhlasil a synod v Rakově se zhostil výběru kvalifikovaných 

učitelů pro novou školu. Snahou bylo vybudovat tuto instituci na vysoké úrovni, aby sem 

přicházeli skutečně nadaní studenti z různých částí země i ze zahraničí. „V roce 1602 zahájila 

škola provoz a uskutečnily se první vyučovací hodiny.“
88

 Výuka probíhala v nově založené 

budově, kterou nechal postavit majitel Rakova a syn zakladatele města Jakub Sienieński. 

Podařilo se nalézt schopné učitele a rektorem akademie se stal Kryštof Brockajus 

z Vestfálska. Za jeho zástupce byl zvolen Bartoloměj Vigilius, který pocházel ze stejného 

kraje jako Brockajus. „Z učitelů lze jmenovat Pawła Szomana, Michała Gitticha a Daniela 

Franconiuse.
89

“ Rakovská akademie některé věci převzala od svých předchůdkyň. Dá se totiž 

říci, že před existencí školy v Rakově existovaly rovněž podobné instituce v Pińczowie a 

Lewartowie. Vznik těchto ariánských škol přinesla reformace, která výrazným způsobem 

oživila polské školství. Můžeme však říci, že tyto školy neexistovaly dlouhou dobu a 

programově se výrazným způsobem nelišily od jiných škol. Školu v Pińczowie vedl 

francouzský gramatik a teolog Petr Statorius starší. Pod jeho vedením se škola přeorientovala 
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z kalvinismu na arianismus a zaměřila se na humanistické vzdělávání svých studentů. Jeho 

syn byl později jedním z učitelů na akademii v Rakově.  

 Akademie v Rakově navázala na své předchůdkyně a osvojila si stejnou strukturu, 

systém, pětitřídní budovu a především tradici výuky související s ariánskými myšlenkami. 

Základním dokumentem, který upravoval fungování školy, byl dokument s názvem Leges 

scholae Racovianae, podle něhož soudíme, že se jednalo o školu středoškolského typu nikoliv 

o univerzitu. Dá se hovořit o gymnáziu, jelikož škola byla na vyšší úrovni než většina jiných 

středních škol. Ve vztahu ke studiu lze říci, že program studia se výrazným způsobem nelišil 

od předchozí školy v Lewartowie. Byla též humanisticky zaměřená a vycházela ze stejné 

nauky protestantského vzdělance a rektora Štrasburské akademie Jana Sturma. O jeho nauce  

pojednává dílo Schola Lavingana.
90

 Metody obsažené v tomto díle využívala i akademie 

v Rakově.  

 Rakovská akademie využívala i díla dalších významných vzdělanců, mezi něž patří 

římský řečník Marcus Tullius Cicero.  

 Jedním z předmětů, které se zde totiž vyučovaly, byla rétorika. Za jazyk vzdělanců je 

všeobecně považována latina, jejíž gramatika byla dalším z vyučovaných předmětů.  

 V té době se totiž jednalo o dorozumívací mezinárodní jazyk. V neposlední řadě se 

studenti v Rakově rovněž učili dialektice. Mezi další předměty patřily logika, etika, fyzika, 

řecký jazyk a filozofie. Studenti se museli pravidelně věnovat cvičením z filozofie a rétoriky. 

Hlavní snahou bylo, aby dokázali pochopit myšlení vzdělanců například, Cicera. Bohatá 

nabídka předmětů a absence náboženské propagandy dávala možnost se samostatně rozvíjet. 

Jednou z významných osobností, které zde působily, byl Joachim Stegmann. „Můžeme ho 

označit za prvního učitele v Evropě, který začal přednášet poznání slavných astronomů 

Mikuláše Koperníka, Johanna Keplera a Galileo Galilea.“
91

 Jejich vědecké poznání se 

považovalo v 16. až 17. století za průlomovou záležitost, kterou však ostře odsuzovaly církve. 

Náboženská volnost však dovolila Stegmannovi šířit tyto průlomové myšlenky mezi své 

studenty. To lze zařadit ostatně i za jeden z důvodů, proč se akademie v Rakově stala centrem 

ariánského hnutí.  

 Kromě pedagogů a vzdělanců se na řízení školy podílela výrazným způsobem i 

ariánská šlechta. Z mnoha jmen ariánských šlechticů uveďme několik nejvýznamnějších např. 

„zakladatele města Jakuba Sienieńského a vedle něho Erazma Otwinowského, Krzysztofa 
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Wiszowatého, Stanisława Lubienieckého a Jana Stoińského.“
92

 „Do Rakova přicházeli 

vyučovat vzdělanci z řady evropských zemí například z Itálie, Francie, Německa a 

Holandska.“
93

 Úkolem Akademie se stalo poslání připravit studenty na výkon povolání ve 

veřejném sektoru a v církvi. Svoji roli hrála jistě i morální stránka věci, kterou mnozí 

považovali za důležitou ve veřejném životě. Etika se tedy snažila studentům vštípit morální 

zásady. Ariánskou etiku popisuje dílo rektora školy a teologa Jana Crella O Wolności 

sumienia.
94

 K výkonu budoucího povolání v sejmu přispívala výuka rétoriky. Šlechta 

požadovala, aby školní program vycházel i z jejich požadavků. Školu totiž navštěvovala řada 

studentů šlechtického původu. Z významných šlechtických rodů můžeme jmenovat 

„Leszczyńské, Tarłowské,  

 Niemiryczowii, Niezabitowské a řadu dalších.“
95

 Jednalo se o zástupce arianizmu, 

katolíků a Českých bratří. Pro správné fungování školy se zavedla přísná pravidla upravující 

kárné věci a pořádek. Školní řád obsahoval ustavení týkající se příchodu a odchodu ze třídy. 

Student se musel omluvit, pokud byl nepřítomen na hodinách.  

 „Řada věcí byla pro studenty Rakovské akademie zapovězená například opouštění 

domova ve večerních hodinách, zákaz chodit do vsí sousedících s Rakovem bez speciálního 

souhlasu rektora. Byly nastaveny vysoké pokuty za svévolné prodlužování studia.“
96

 Vrátíme-

li se k osobnostem, které zde působily, musíme zmínit především jméno teologa Polských 

bratří Jonasze Slichtinga, který napsal Úvod k Novému zákonu.  

„K dalším řadíme teologa a ideologa Polských bratří Martina Ruara, již zmíněného Joachima 

Stegmanna. Ten se kromě astronomie zaměřoval na matematiku a jako první zavedl do výuky 

matematiky logaritmy. Jeho kolega, též matematik Wincenty Schmalz se proslavil zavedením 

zlomků do polské matematiky. Výrazným způsobem přispěl k rozvoji polského jazyka 

Francouz Petr Statorius, autor první gramatiky polského jazyka.“
97

 Osobnost Fausta Socyna 

ovlivnila celé myšlení ariánského hnutí. Za jednu z jeho hlavních zásluh považujeme 

reformaci sboru Polských bratří a vytvoření základních zásad arianizmu. Fausto Socyn se 

vydal do Rakova na jaře roku 1603 a přednášel ve svých hodinách teologie o tématu, které 

patřilo k základním znalostem katolické církve, byla to součást Nového Zákona, První list 

Janův. Komentář k tomuto listu nebyl jediným, který Fausto Socyn, vedl na svých hodinách. 
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„Fausto Socyn zašel ještě dál a začal zpochybňovat autoritu Písma svatého. O pokračování 

v jeho činnosti ho nakonec připravila nemoc, která mu neumožnila dále pokračovat v jeho 

diskuzi se studenty. Do své smrti stihl napsat ještě zlomky katechizmu a dokázal obhájit svoje 

dílo De Iesus Christo Servatore vůči kritice.“
98

  

 Mezi významné absolventy této školy patří bratři Morsztynové, Andrzej Chrystian 

Moszkorzowski, Samuel Przypkowski, Andrzej Chrząstowski, Klemens Łachowski a Jerzy 

Niemirycz.
99

 Všichni se dokázali později prosadit výrazným způsobem ať už v politice nebo 

v oblasti náboženství. Jednalo se o kazatele, teology a významné spisovatele různých  

písemností náboženského nebo politického druhu. Rovněž tu panovalo jisté rozřazení 

studentů na dvě kategorie na řádné studenty a tzv. alumnáty.  

 Můžeme je rovněž označit za seminaristy, kteří byli zvláštní kategorií studentů, 

kandidátů do stavu duchovního. Prakticky šlo o přípravu budoucích kněží. Mezi alumnáty se 

objevilo později několik důležitých osobností, které ovlivňovali náboženský život Polského 

království.  

 „Pro představu jmenujme několik osob například Slezana Samuela Paladiuse, studenta 

ze Sedmihradska Mikołaje Copeciuse a Rusína Eustachy Gizela. Zvláštní pozornost si 

zaslouží jeden z významných vzdělanců 17. století vnuk Fausta Socyna, Andrzej Wiszowaty. 

Můžeme ho pasovat do role jednoho z nejvýznamnějších filozofů Polského království v 17. 

století.“
100

 

 V Rakově v této době fungovala i veřejná knihovna, kterou navštěvovali a půjčovali si 

zde knihy především studenti z Rakovské akademie. O její založení se v roce 1628 zasloužil 

představitel drobné slovenské šlechty Daniel Lehocki. „Vliv na rozvoj vzdělanosti v Rakově 

měl jeden z předních českých vzdělanců Jan Ámos Komenský, který aktivně působil v Lešně 

v čele náboženského hnutí Českých bratří.“
101

 Za dobu svého působení v Lešně napsal celou 

řadu významných písemností jazykovědného i náboženského charakteru. Ovlivnil svoji 

vzdělaností nejen české ale i polské prostředí. Z jeho publikací se učili i studenti v Akademii 

v Rakově. Při hodinách latiny pracovali s učebnicemi Vestibulum a Janua.
102

 Obě školy jak 
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v Lešně tak i v Rakově se hodně podobaly s vyučovanými předměty. Humanistické zaměření 

opřené o studium jazyků převažovalo v obou školách. Ovšem nebylo to vyloženě pouze 

humanistické zaměření. Na obou školách se totiž začaly vyučovat i předměty přírodovědného 

zaměření především matematika, přírodověda a etika. Jedna věc, která obě školy odlišovala 

výrazným způsobem, byl prostor poskytnutý výuce politiky. Zatímco Rakovská akademie 

považovala politiku za samozřejmou věc, tak Komenský jí takovou váhu nepřikládal. Politika 

byla zahrnuta pouze v rámci hodin geografie, historie a etiky.
103

 Za zmínku stojí i spolupráce 

kazatele Marcina Czechowice a Piotra Giezeka z Goniądza s Českými bratry. Marcin 

Czechowic se proslavil překladem a vydáním Nového zákona v roce 1570. Hlavní období jeho 

literární tvorby spadá do let 1575 až 1583. K všeobecné vzdělanosti přispěl svým latinským 

spisem De erroribus id.
104

  

 Dalším jeho důležitým dílem se ukázal být polský katechizmus, který byl prakticky 

prvním systematickým výkladem ariánské nauky a vyšla i jeho krátká latinská verze. Hlavní 

vliv na jeho tvorbu měl holandský myslitel Erasmus Rotterdamský.  

 Na druhou stranu tvůrčí činnost učitelů a studentů působících v Rakově se setkala 

s velkou odezvou v zahraničí.  

 Jejich myšlení se ukázalo být inspirativním pro vzdělance z celé Evropy. Jedním 

z takových lidí, kteří ovlivnili myšlení evropských vzdělanců, byl Samuel Przypkowski. Jeho 

dílo De pace et concordia ecclesiae
105

 patří k základním literárním počinům upravujícím 

vztah mezi státem a církví. Odraz myšlenek Przypkowského a též Crella najdeme v díle 

jednoho z nejznámějších anglických filozofů Johna Locka. Tento anglický myslitel velmi 

dobře znal myšlení ariánů a inspiroval se jim ve svém díle „Dopis o Toleranci.“
106

 Prakticky 

jím reagoval na projevy náboženské a politické nesnášenlivosti. Myšlení ariánů se odráželo u 

celé řady evropských autorů 17. století. V Anglii se obecně myšlenky ariánů braly dost vážně 

a nebyl to případ jen Johna Locka.  

 Musíme zmínit též Johna Miltona a z francouzského prostředí filozofa a historika 

Pierra Bayla. Z jeho tvorby je známý Historický a kritický slovník.
107

 Pierre Bayle si celkově 

všímal tvorby ariánů, která ho značně ovlivňovala. „Samuel Przypkowski totiž neovlivnil 

pouze myšlení Johna Locka, ale též Bayle čerpal z Przypkowského díla Vita Fausti Socini. 
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Pro svou tvorbu využil i Listy rektora rakovské Akadamie Marcina Ruara.“
108

 Velmi dobře 

znal díla celé řady ariánských autorů včetně Fausta Socyna, Johna Crella a Jonasze 

Szlichtynga. 

 Rakovská akademie zažila svoje nejlepší období v rozmezí let 1616 až 1630. V té 

době se škole dařilo a mohla se zde rozvíjet bohatá tvůrčí činnost učitelů i studentů. 

Akademie byla dlouhou dobu jedním ze středisek vzdělanosti v celém Polském království. 

„Pod vedením rektorů Jonasze Szlichtynga, Johna Crella, Marcina Ruara a  

Joachim Stegmanna zde studovalo až 1000 studentů.“
109

 Existence akademie však byla 

svázaná s osudem města Rakova a událostmi ovlivňujícími dění v celé Koruně. Náboženská 

volnost neměla vydržet věčně. Ozývalo se volání po umlčení ariánských myšlenek, které se 

neslučovaly s myšlením Říma a obecně katolicky smýšlejících zástupců.  

 Především z této strany přichází čím dál tím silnější touha potlačit odlišně věřící, kteří 

se nechovají podle zásad katolické víry. V Polsku šlo o Polské bratry, kteří neuznávali Svatou 

Trojici. Nepřátelé ariánů se však nevyskytovali pouze v řadách katolické církve, ale rovněž i 

někteří šlechtici se nedokázali vyrovnat s úspěchem ariánů v oblasti hospodářství a vlastnictví 

majetku.  

 Rozhodující úder se snažila zasadit ariánům vedle církve i závistivá šlechta, která 

postupovala proti Polským bratrům radikálním způsobem. Čekala na jakékoliv zaváhání a na 

záminku k rozhodujícímu úderu. „V prvé řadě se podařilo zničit sbor Polských bratří ve 

velkých městech tedy v Lublině a Krakově.“
110

 Král Zikmund III. Vasa se snažil chránit 

Polské bratry a neposlechl rady šlechticů, aby nechal Rakov srovnat se zemí. Snažil se 

zachovat náboženskou svobodu a mír. Obrat však přichází po jeho smrti v roce 1632. V roce 

jeho úmrtí se konal sejm a opět naplno se projevuje nevraživost mezi obránci náboženské 

svobody a podporovateli protireformace. Proti ariánům vystoupil obzvláště ostře krakovský 

biskup a kancléř Jakub Zadzik, který sepsal „Varšavský manifest“
111

 v soudních, šlechtických 

knihách. Ariáni neuznávali božství Ježíše Krista, což bylo pro katolíka Zadzika nepřijatelné. 

Varšavským manifestem chtěl docílit vyloučení ariánů ze skupiny tolerovaných odpadlíků od 

katolické církve. Další záminku k likvidaci Rakova mu poskytli sami studenti rakovské 
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akademie, kteří si neuvědomovali vážnost situace a důsledky svého počínání. Bylo obrovskou 

chybou zničit v rámci zábavy kříž stojící podél cesty na hranicích Rakova a Šumska.  

 „Tato událost vyvolala vlnu nevole mezi katolíky, jelikož kříž nechal vybudovat 

katolický kněz a probošt Jerzy Rokicki ze Šumska.“
112

 Takové chování studentů obzvlášť pod 

vedením svých učitelů Salomona Paladiuse a Samuela Przypkowského. bylo absolutně 

nepřijatelné. Zneuctění posvátného kříže a jeho úplné zničení včetně malé sochy Ježíše Krista 

vyžadovalo podle katolíků přísný trest. Takové chování si nemohl nechat líbit ani Jerzy 

Rokicki, protože to byla urážka na jeho cti. Rozhodl se podat hlášení největšímu nepříteli 

ariánů, krakovskému biskupovi Jakubu Zadzikovi. „Katolíci se domnívali, že za vším stojí 

žena majitele Rakova Zofia ze Strusiów Sienieńská.“
113

 Důvodem takového podezření jistě 

byl její  

příbuzenský vztah k matce Krysztofa Ossolińského, nevlastního bratra sandoměřského 

vévody Jerzeho Ossolińského.  

 Mezi Kryštofem Ossolińskim a Jerzym Rokickim panovala určitá nevraživost, která 

mohla přispět k vyhrocení sporu. Celou situaci se snažil urovnat a zachránit tak osud rakovské 

akademie majitel Rakova Jakub Sienieński. Jeho hlavní snahou bylo dohodnout se nějakým 

způsobem na vyřešení celé situace se svým sousedem Jerzym Rokickým. Domluva 

s poškozeným mohla ovlivnit další kroky katolické církve.  

 Majitel Rakova Jakub Sienieński předložil Rokickému nabídku, která měla být 

náhradou za poškození majetku šumského probošta a omluvou za urážku na jeho cti. 

Předmětem nabídky se stalo bezplatné pronajmutí náměstí pod budovou katolického kostela 

v Rakově. Kromě toho učinil Sienieński slib dát do správy Rokickému farnost v Drogowli, 

vesnici sousedící s Rakovem. Snaha zachránit situaci a vyjednat ústupky se však nesetkala 

s úspěchem. Příčina mohla spočívat v tom, že to nebylo zdaleka první provinění spáchané 

Polskými bratry na katolickém majetku. V roce 1626 se totiž stala událost, která rovněž svým 

dílem přispěla k nevraživosti mezi katolickou církví a Polskými bratry. „Tato událost se 

odehrála na Volyni v malém městečku Lachowce.“
114

 Studenti tamní školy se provinili svým 

nesmyslným chováním, když 10. října 1626 zničili krucifix umístěný za městem. Nelze se 

tedy divit, že tolerance vůči takovému chování už nebyla v době rakovského incidentu žádná. 

Takové incidenty jenom utvrdily katolíky v jejich tvrdém postupu proti ariánům. Obzvláště 
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takové osobnosti jako byl krakovský biskup Jakub Zadzik, se snažily prosadit svou vůli. 

Žádné vyjednávání s ariány nepřipadalo v jeho případě v úvahu. Vandalismus rakovských 

studentů jeho postup pouze podpořil a stal se další příčinou ukončení existence rakovské 

akademie. „Za tímto účelem se uskutečnil v roce 1638 soud, kde se projednávala otázka 

ariánů.“
115

 V soudní síni se konalo slyšení, které souviselo se zničením kříže ariánskými 

studenty. Před soudem stanul i vlastník Rakova Jakub Sienieński a musel se zodpovídat za 

způsobenou škodu. Katolíkům se naskytla příležitost zbavit se svého protivníka a na soudu to 

bylo vidět. Jejich velké zastoupení využili k obvinění Jakuba Sienieńského z udržování školy 

a tiskárny, které produkovaly písemnosti zaměřené proti katolíkům. Dalo by se říct, že většina 

katolíků byla pro uzavření rakovské akademie i tiskárny.  

 „Na druhou stranu se i mezi katolíky našly dvě výjimky, které chápaly význam 

rakovské akademie.“ 
116

 To však nestačilo a podpisy disidentů nikdo nebral vážně. Zániku 

střediska vzdělanosti nic nemohlo zabránit. V dubnu roku 1638 bylo jednohlasně rozhodnuto 

o zániku rakovské akademie i tiskárny. 

 Takové rozhodnutí bylo vyřčeno na sejmu, ačkoliv rakovská akademie i tiskárna 

výrazným způsobem přispěly k rozvoji polské vzdělanosti. Polské království tak přišlo o 

významné centrum vzdělanosti. „Svoji budoucnost museli řešit rakovští učitelé a ministři. 

Někteří z nich svoji situací vyřešili odchodem do zahraničí,  

kde jim bylo umožněno dál rozvíjet svoji činnost.“
117

 Postupně totiž došlo v Koruně 

k výraznému omezení činnosti Polských bratří, kteří nemohli publikovat ani se vyjadřovat 

k veřejným věcem.  

 Rakovská akademie nebyla jedinou uzavřenou institucí Polských bratří, kteří se snažili 

po jejím uzavření vykonávat svoji činnost dál na Volyni. Postupně tam vznikla dvě hlavní 

centra ariánského hnutí. První z nich se nacházelo v malé vesnici Kisielině a druhé 

v nedalekém Berestečku. V Kisielině působil nám známý absolvent rakovské akademie a 

teolog Andrzej Wiszowatý. „Ariáni sem přišli na pozvání vlastníka této malé vesnice Jerzyho 

Czaplici.“
118

Pokračování v činnosti jim však nebylo dopřáno na dlouhou dobu, jelikož 

katolíci brzy zamezili vzniku většího střediska vzdělanosti Polských bratří. Stejně jako 

v Rakově rozhodl o osudu střediska ariánů soud s katolickým zastoupením. Museli se dostavit 

profesoři a majitel města Jerzy Czaplica ke slyšení. Obvinění souviselo s činností vyhnaných 

profesorů a ministrů z Rakova v těchto dvou vesnicích, ačkoliv na školách nestudovali pouze 
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studenti z ariánských rodin. Své děti sem posílali i rodiny z pravoslavného prostředí. Tato 

argumentace však nepomohla k zachování činnosti těchto škol. „Stejně jako v Rakově došlo 

k jejich uzavření v roce 1644.“
119

Po uzavření těchto škol už nedovolili katolíci, aby se ariáni 

přesunuli do jiné části země.  

 Katolíci udělali všechno proto, aby byl vydán definitivní zákaz vykonávání činnosti 

Polských bratří v Koruně. Jejich díla nemohla být vydávána a nesměli publikovat. K úplnému 

uzavření všech ariánských škol a tiskáren došlo v roce 1647. Řešení se nabízelo v odchodu do 

zahraničí a vybudování si pozice v nábožensky tolerantnějších zemích. Jednou ze zemí se 

silným zastoupením protestantů se stalo Holandsko.
120

 Jeho hlavním město Amsterodam se 

zařadilo mezi významná střediska ariánů. Znovu vznikla potřeba založit instituci, kde by 

mohla být uchovávaná díla napsaná rukou ariánů. Tato potřeba položila základ nové knihovny 

Polských bratří Amsterodamě v roce 1656.
121

 

 Polské království opustilo velké množství ariánů, ale ne každý měl takovou možnost. 

K odchodu ze země se odhodlali ti, které nevázala rodina a dostatek peněz pro ně neznamenal 

problém. Důležitou roli hrála jistě i známost v zahraničí. Silná rekatolizace donutila ariány 

zůstávající v Polském království k přestupu na katolickou víru.  

 

5. Rakovská tiskárna 

 V 16. století bylo Polské království centrum náboženské tolerance a volnosti. 

Přicházela sem řada učenců ze zemí, ve kterých jim nebylo umožněno naplno vyznávat svoji 

víru. Jedním z center vzdělanosti se stalo i město Rakov (Raków) ležící ve Svatokřížském 

vojvodství. Město bylo střediskem polských bratří, ariánů. Od roku 1606 do roku 1638 zde 

existovala ariánská škola. Soustředila se zde řada vzdělaných učenců, kteří chtěli publikovat. 

Vzhledem k této poptávce vznikla i odpovídající tiskárna. Zaměříme-li se na počátky tiskárny 

sídlící v Rakově, dostaneme se do roku 1574. Tiskárna nejdříve nesídlila v Rakově, ale v 

Krakově, v té době hlavním městě Polského království. Tiskárnu založil polský tiskař Alexsy 

Rodecki, 
122

 pod jehož vedením tiskárna zahájila svoji činnost v roce 1574.  

 Prvním vytisknutým dílem byl katechizmus uspořádaný polským protestantským 

duchovním Jerzym Schomanem. Vydavatelství zpočátku sloužilo především unitářským 
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spisovatelům. Rodecki využíval finanční pomoci světských patronů, patřících do skupiny 

zámožné šlechty. Situace tiskárny však nebyla jednoduchá,  

jelikož docházelo k častým excesům. Jednou z takových situací bylo napadení tiskárny 

skupinou studentů z místní univerzity, kteří byli vyprovokováni agitací papežského legáta 

Stanisława Hozjusze. Rozhodli se zničit řadu úředních spisů a knih. Z důvodu své ochrany i 

ochrany tiskárny se rozhodl Rodecki užívat pseudonymů a fiktivních adres tiskárny. Roku 

1579 došlo k uvěznění Rodeckého. 

 Důvodem zatčení bylo vytisknutí pamfletu s názvem Francisci Davidis in negotio de 

non invocando Iesu Christi in precibus.
123

 Opět byl uvězněn roku 1585. Polský král Štěpán 

Báthory vydal nařízení, aby dílna Rodeckému byla odebrána a bylo mu zamezeno ve 

vykonávání řemesla. Na rozpravě konané 12 října 1585 vystoupil před královským 

majestátem na obranu tiskaře Rodeckého šlechtic Stanisław Taszycki.
124

 Projev tohoto 

šlechtice obhajoval svobodu svědomí a šlechtické svobody. Žádal krále o propuštění věžně a 

navrácení tiskárny do jeho rukou. Tomuto přání nakonec bylo vyhověno. Po návratu z vězení 

roku 1588 tiskne Rodecki díla malopolských ariánů, vychází jim tak vstříc ve snaze najít 

vhodné místo pro vydávání jejich tvorby. Rodecki byl sám jedním z krakovských unitářů. 

Účastnil se synodu v roce 1567 v městě Łańcut
125

. 

 Činnost krakovské tiskárny končí rokem 1600, ale už od roku 1593 se objevuje na 

místě vydání knihy místo Krakova město Rakov. Spuštění provozu tiskárny v městečku 

Rakov úzce souvisí se vznikem rakovské akademie. Jednalo se o potřebný impulz, který 

umožnil rozvoj tamní vzdělanosti. 20. dubna 1600 převedl Rodecki tiskárnu za 1000 polských 

tolarů do vlastnictví svého zetě Sebastiana Sternackého.
126

 Sebastian Sternacki se po získání 

tiskárny do svých rukou, rozhodl jí modernizovat a obohatil její zásobu o spoustu nových 

typografických prvků. Výtisky z rakovské tiskárny vycházely převážně na papíře 

zakoupeným ve vsi Mniszek v papírně patřící příslušníkům řádu cisterciáků.
127

 Tiskárna 

obsadila jedno z předních míst mezi polskými tiskárnami v 17. století. Na odsunutém okraji 

městečka mohlo vydavatelství pracovat značně klidněji než ve velké městské aglomeraci. 
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 Sternacki nebyl zcela nezávislým tiskařem, jelikož vydavatelská činnost sboru spadala 

i pod vedení jednotlivých synodů
128

. Synody vybíraly jednotlivé cenzory a korektory 

publikací.
129

 Všechny synody od roku 1610 se zabývaly rozšiřováním, kritikou a opravou 

vydaných prací. Cenzura bratří byla bdělá a přísná. Synody potvrzovaly přijetí knih do tisku. 

Finanční základ stanovily dotace zámožnějších členů sboru, opatrovníků a autorů děl. Byly 

tak vydávány svazek za svazkem početné traktáty a výkladové doktríny s tzv. Katechizmem 

rakovským a v popředí též stojí i silný svazek J. Völkela De vera religione.
130

 Většina 

publikovaných prací vycházela v latině, společném jazyce pro takové osobnosti jako 

náboženský reformátor Faust Socyn, teolog Jan Crell a duchovní Walenty Smalc.  

 V náboženské polemice objevila se rovněž polština Hieronima Moskorzowského, 

Piotra Stoińského, Józefa Goslawského, Jonasze Schlichtynga. Vedoucí tiskárny v Rakově  

 umožnili využití tisků rovněž svým protivníkům, kalvinistům. Možnost nechat 

vytisknout svá díla měla i řada nepřátel ariánů. Jedním z takových byl i Krzystof Kraiński.  

Příležitost nechat si zde vytisknout svá díla dostali i katolíci, kteří často museli využít služeb 

tiskáren patřících vlastníkům jiného vyznání. Obsah a mezinárodní jazyk (latina) děl 

vytisknutých v Rakově způsobily, že se díla rozšířila široko daleko. Tajnými cestami si našla 

čtenáře v celé Evropě, zvláště v okruhu lidí sdílejících takové myšlenky jako dohoda o smír 

mezi jednotlivými vyznáními a důraz na rozum.  

 Jedním z takových děl, které se rozšířilo po celé Evropě, byl Katechizmus.
131

 O přepis 

tohoto významného díla se zasloužil vlastní rukou hlasitý teoretik mezinárodního práva a 

holandský právník Hugo Grotius. Obyvatelé Rakova zaujali rozhodný postoj k rozšíření své 

nauky. Z tohoto důvodu byl vybrán Katechizmus, který v roce 1608 přeložil teolog Polských 

bratří Walenty Smalc do němčiny.
132

 Neznámí autoři se zasloužili o překlad do latiny v roce 

1609. Účel byl naplněn. Text katechizmu v cizím jazyce se dostal do Německa, Holandska, 

Francie a Anglie. Vyvolal všude široký a bouřlivý ohlas. Obzvláště v Anglii způsobilo 

věnování Moskorzowského anglickému králi Jakubovi I. poprask v oficiálních vládních 

kruzích. Anglický agent sídlící v Gdaňsku po napsání hlášení, požadoval zrekvírování 

exempláře v tiskárně. Tzv. Catechesis Racoviensis „se stal standardním nositelem sociniánské 
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doktríny“.
133

 V díle autor rozebírá deset Božích přikázání, čemuž je věnováno nejvíce místa 

v ariánské etice. Verze katechizmu byla připravována ve zkráceném vydání i pro děti. 

 Jednou z takových dalších významných knih byl překlad Nového zákona, jehož soubor 

27 knih tvoří druhou část křesťanské Bible. Jako předloha posloužil překlad protestantského 

teologa Marcina Czechowice. Úpravu provedli Wincenty Smalc, Hieronim Moskorzowski a 

Jan Licinius. Jejich vydání vyšlo v roce 1620 a německý překlad v roce 1630. Prostřednictvím 

tiskárny vycházely též modlitební knížky: žaltář, zpěvník a modlitební knihy. Žalmy přeložil 

do polského jazyka český duchovní Matěj Rybinský. V tiskárně byly na žádost a náklady 

autora vytisknuty v roce 1605, ačkoliv to nebylo oficiální vydání. Vycházela zde rovněž řada 

náboženských, veršovaných děl.  

 Nejvíce zásobily rakovské tisky různé traktáty, především polemiky významných 

teologů. Tato díla sloužila pro vyjádření svého náboženského vyznání. Ariáni museli bojovat 

na několika frontách. Jejich hlavním nepřítelem v kraji byli jezuiti. Začínalo to slovními 

potyčkami s polským jezuitou Piotrem Skargou, kterého zastoupil Marcin Łasz. Celá řada  

 písemných útoků vycházela od Marcina Śmigleckého. V popředí Ariánů stál 

především Fausto Socyn/Sozzini, který publikoval své polemiky s Covetem, Puccim a, 

Davidem. „V roce 1614 dokoupil majitel tiskárny Sebastian Sternacki sousední dům za 200 

zł.“
134

. Až do dvacátých let 17. století zažívala tiskárna svůj největší rozkvět. Po určitém 

poklesu produktivity dílny, nastal nový rozmach až v letech 1630 – 1632.  

 Polemická činnost neznamenala navíc celou produkci tiskárny. Polští bratři rovněž 

současně nechávali tisknout psaní svých slavných představitelů. Věnovali se vydávání děl 

Fausta Socyna. Vycházely dosud nevydané traktáty, polemiky a dokonce korespondence 

tvůrce oboru. „Čtyřleté období ohraničené roky 1613 až 1616 vyplňovala převážně díla 

Walentego Szmalca (17 titulů).“
135

 Třetí slavný vedoucí ideového uskupení Jan Crell začal 

publikovat své traktáty v Rakově od roku 1623. Své práce si nechávala tisknout i tamní 

akademie. Sternacki nechal vytisknout předpisy této školy Leges Scholae Racovianae
136

 ve 

formě plakátu, pravděpodobně v krátkém čase po otevření školy. „Předpisy upravovaly ve 

škole kázeň a řídili se jimi nejen studenti, ale i rektor a učitelé.“
137

 Pravděpodobně to nebyly 

jediné předpisy vytisknuté za celé období školy. Nemůže uniknout pozornosti, že předpisy 

spojené se školním vyučováním prošly též tiskem. 

                                                
133 Tamtéž. 
134 Tamtéž, s. 56. 
135 Tamtéž, s. 57. 
136 Leges Scholae Racovianae byly předpisy upravující fungování školy.  
137 CYNARSKI, Stanisław. Raków ognisko arianizmu. Kraków: Państwowe wydawnictwo naukou, 1968. s. 108 
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 V souvislosti s výukou lze říci, že ne všechny příručky vytištěné v Rakově byly 

používané tamními studenty. Nejčastěji bylo postaráno, aby studenti měli kvalitní materiály 

na výuku náboženství, etiky a základních zásad latiny spojené s rétorikou. K tomu sloužily 

Katechizmy v různých jazycích, dále dvojverší
138

 přizpůsobené polským básníkem 

Sebastianem Fabianem Klonowicem, Dialektika Piotra Ramuse spojená s Rétorikou Talaeuse. 

„K výuce latinské gramatiky byla od roku 1604 používaná knížka C. Valeriuse. Před koncem 

existence akademie ji nahradila Grammatica Latina
139

. Ve středisku, kam přicházela i mládež 

z cizích zemí, se používala k výuce nejčastěji používaných jazyků rovněž stará mluvnice 

německého teologa Sebalda Hyedena (Colloquia puerilia).  

 Ve třicátých letech 17. století přibyly dvě výborné učebnice: Prima ethices elementa 

od Jana Crella a Insitutiones mathematicae od Joachima Stegmanna. První učebnice se 

zabývá výkladem světské, liberální etiky. Druhá učebnice se opírá o úspěchy evropské vědy a 

zároveň se jedná o výraz současných a praktických směrů výuky v malém sandoměřském  

 městečku. Výtisky se vyznačovaly jednak svoji estetickou kvalitou i dobrým 

technickým zařízením. „Této kvality si všimli i Čeští bratři, kteří schválili na synodě 

v Ostrorogu roku 1609 vydaní svého malého katechizmu s písněmi v Rakově.“
140

 „V letech 

1613 až 1618 prochází tiskem řada písemností Jana Tyneckého, Jakuba Zaborovského, autora 

proslulé knihy proti unijní činnosti Oheň s vodou.“
141

 Tiskařská činnost Sternackého 

zahrnovala i populární, lidovou, poučnou a zábavnou literaturu v polštině. Knihy z rakovské 

tiskárny se tak rozšířily po celé Koruně.  

 Pravděpodobně kvůli tomu se dařilo Sternackému po určitý čas udržet rovnováhu a 

pevnou finanční samostatnost. Ve výsledku to přineslo užitek celé obci, která měla k dispozici 

efektivní dílnu. Každého jistě zaujme, že „Sternacki neoznačoval své výtisky datací.“
142

 

Chybějící datace mohly mít dvojí důvod. Jedním z nich byla možnost uniknout závazkům 

vůči autorovi či jeho dědiců. Druhým důvodem bylo udržovat mezi zákazníky přesvědčení o 

aktuálnosti prodávaných knížek. „Hlavním ozdobným prvkem byly iniciály nebo destičky, 

obzvláště v polských tiskárnách a pečetidlo. Primitivní, lidové dřevořezby byly uváděné do 

některých populárních polských vydavatelství.“
143

  

                                                
138 Dvojverší patřilo do základních učebnic v protestantských školách, mj. vykládal je v roce 1593 Stan. 

Peryczjusz.  
139 KAWECKA-GRYCZOWA, Ariańskie oficyny..., cit. d., s. 62. 
140 Tamtéž, s. 61. 
141 Tamtéž s. 61 
142 Tamtéž s. 63. 
143 KAWECKA-GRYCZOWA, Z dziejów polskiej książki..., cit. d., s. 101. 
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 Sternacki kromě rozmachu a vynalézavosti nedokázal zabránit pomalému úpadku 

vydavatelství. Historické události ovlivňující osud ariánského střediska měly dopad i na práci 

dílny. Hrozící nebezpečí představovala zdemoralizovaná polská vojska po porážce v bitvě s 

turecko-tatarskými vojsky u Cecory na hranicích Moldavského knížectví. V čele poraženého 

polského vojska stáli lisovčíci.
144

 Tito poražení vojáci toužili loupit a zámožné městečko je 

přitahovalo. Od podzimu 1620 do podzimu 1621 převládal velký strach. Z toho důvodu se v 

roce 1621 a i v části toho dalšího nevytisklo v tiskárně nic.  

 Další přestávka spadá do roku 1623, v té době se Rakov neuchránil před drancováním 

lisovčíků. Ve stopách za nimi přišel mor. Proto se stihlo vydat pouze dílo Jana Crella Ad 

librum Hugonis Grotii a to se značným zpožděním. V těchto časech incidentů utrpěl škodu lis 

tiskárny, proto synod v roce 1623 rozhodl zakoupit písmo a papír pro vytisknutí velkého díla 

Völkela. Incidenty a epidemie brzdily rovněž dodávku papíru. Nepodařilo se tak dodržet 

termíny vydání. Všechny tyto překážky vnější i vnitřní povahy způsobily, že tiskárna se 

nedostatečně rozvíjela. V roce 1633 bylo nutné investovat do jejího dalšího rozvoje. Německé 

výtisky se objevovaly ve Sternackého tiskárně zřídka. Od roku 1604 do roku 1612 bylo 

vydáno 6  

takových výtisků. V těchto letech vycházely v Krakově pod vedením Sternackého další díla 

jako tvorba Klonowice, Schotena Vita Honesta, C. Valeriuse Grammaticarum institutionum 

libri IV.  

 V letech 1613 až 1624 nevyšel žádný německý výtisk. Od roku 1625 do roku 1633 

dochází ke zvýšení počtu výtisků. Autory takových děl jsou unitářský učitel Krzysztof 

Ostorodt a ariánský duchovní Joachim Stegmann. „Po usnesení synodu vyšly tiskem 4 

německá díla. Dílo Joachima Stegmanna Kennzeichen, Schäfferovo Bericht a Przypkowského  

F. Socini Leben.
145

 Není vyloučeno, že návrhy na rozdělení tiskárny a rovněž osobní těžké 

starosti přiměly tiskaře Sternackého přenechat firmu synovi z prvního manželství Pavlovi. 

Pavel začal podepisovat výtisky od roku 1634. „Oficiální akt darování dílny a prodej domu 

nad rybníkem (téměř vedle sídlila tiskárna při ulici Židovské) za 600 złp byl zapsán do 

rychtářské knihy 12. ledna 1635.“
146

 Syn řídil odkázanou mu instituci do roku 1638. Udržoval 

dávnou tiskařskou linii z časů svého otce, pouze byla věrnější církevní politice. Tiskárna byla 

v úplném chodu až do vydání dekretu senátu z 1 května roku 1638, tehdy nastal její konec. 

„Přerušení činnosti rakovské tiskárny v roce 1638 přineslo vlnu protestů představitelů všech 

                                                
144 Lisovčíci byli žoldnéřský oddíl polské lehké jízdy během polsko-ruské války 1609 – 1618, jednotku 

zorganizoval plukovník Lisowski.  
145 KAWECKA-GRYCZOWA, Ariańskie oficyny..., cit. d., s. 65. 
146Tamtéž. 
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vyznání, dokonce katolického. Zvítězilo zpátečnictví – tiskárna a proslulé Sarmacké Atény 

přestaly existovat.“
147

 

 Uzavření příběhu této výjimečné instituce lze vyjádřit v číselných údajích jejího 

bohatství. Obecně od roku 1602 opustilo její tisk „246 titulů o 3825 listů, z toho 173 

bezprostředně spjatých s činností sboru, celkem s učebnicemi a 27 písemností kalvínských 

autorů, v rámci unijní činnosti, na světskou literaturu a politickou se složilo nejméně 50 

položek.“
148

 K tomu nutno připočíst jednu jezuitskou. Odborné schopnosti a energie majitele 

tiskárny přinesly věhlasné výsledky. Jeho instituce se přičinila bezpochyby o rozšíření slávy 

malého města, jakým je Rakov. Na počest zásluh Sternackého náleží dodat také to, že neučinil 

z tiskárny pouze dílnu důstojnou sboru, ale také navázal široké kontakty s knihkupci a 

spisovateli. Zajistil publikacím správnou roli v šíření literatury v rodném jazyce, bez vlastního 

užitku, ale ve veřejném zájmu. Tiskárna v Rakově se dostala do popředí polských tiskáren 

v první polovině 17. století. Rozsahem svých výtvorů převyšovala všechny podobné instituce 

v zemi. Převažovala literatura teologicko-filozofická v jazyku latinském, která umožnila 

širokou popularizaci doktríny v celé Evropě. O popularizaci se zasloužil zejména Rakovský 

katechizmus.  

 Na jeho tvorbě začal pracovat italský reformátor Fausto Socyn ve spolupráci se 

ariánským učitelem Piotrem Stoińskim mladším. Bohužel práci na katechizmu přerušila 

Socynova smrt. Práce na katechizmu byla nakonec svěřená do rukou Hieronima 

Moskorzowského, který spolupracoval s Walentem Smalcem na dokončení tohoto díla. „O 

šíření ariánských myšlenek se zasloužili i vyslanci z Rakova v zahraničí, kteří podnikali 

mnohé cesty do Slezska, Německa, Francie a Holandska.“
149

  

 „Hlavními představiteli byli především takové významné osobnosti jako duchovní a 

teolog Marcin Ruar, Andrzej Wojdowski, Jonasz Szlichtyng. a Andrzej Wiszowaty.“
150

 

Prostřednictvím svých vydaných děl a rozmluv získávali v zahraničí nové přívržence. „Knihy 

se dostaly do Holandska, Německa, Francie a Anglie. Rovněž i na východ hluboko na Rus, na 

jih do Sedmihradska. Prodávány byly rovněž na trhu v Toruni, Gdaňsku a taky ve Frankfurtu 

nad Odrou. Lodní dopravou se přepravovaly do Haagu a Amsterodamu.“
151

 Výměna 

                                                
147 KAWECKA-GRYCZOWA, Z dziejów polskiej książki..., cit. d., s. 102. 
148 KAWECKA-GRYCZOWA, Ariańskie oficyny..., cit. d., s. 67. 
149 KOT, Stanisław. Ideologja Polityczna i społeczna braci polskich zwanych arjanami. Warszawa: 

Wydawnictwo kasy im. Mianowskiego, 1932, s. 39. 
150 CYNARSKI, Raków ognisko..., cit. d., s. 93. 
151 TAZBIR, Janusz. Bracia Polscy na wygnaniu: Studia z dziejów emigracji ariańskiej. Warszawa: Państwowe 

wydawnictwo naukowe, 1977, s. 31. 
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myšlenek však fungovala i opačnou cestou. Do Rakova často přicházeli stoupenci doktríny ze 

západu.  

 Jednalo se především o Němce, Francouze, Italy a Angličany. Přitahovala je možnost 

volně publikovat a šířit svoje myšlenky. „O takové lidi bylo dobře postaráno, jelikož je u sebe 

hostili samotný zakladatel města Rakov Jakub Sienieński a rovněž teolog Walenty Smalc.“
152

 

V případě Smalce jde o výborný příklad asimilace cizince v polském prostředí. Smalc přišel 

do Polska v 21 letech po studiích ze Štrasburgu, kde navázal přátelství s Andrzejem 

Wojdowskim. V Polsku působil jako učitel nebo duchovní, nejprve ve městě Śmigiel ve 

velkopolském vojvodství, potom v Lublině a nakonec v Rakově. Walenty Smalc se dokázal 

naučit polský jazyk natolik, aby mohl psát plynule v polštině. Svoje poznámky do deníku si 

zapisoval v polštině.  

 Znalost polského jazyka prokázal při slovní přestřelce s polským jezuitou Piotrem 

Skargou. Skarga napadl slovně ariány ze své kazatelny a vyzval krále k jejich vyhubení. 

Vymezil se zejména proti příchozím ze zahraničí. Smalc ve svém díle Rozbieranie słów Pana 

naszego Jezusa Christusa odpověděl na toto kázání. Rakov byl vždy trnem v oku nepřátel 

Polských bratří. Jedním z příkladů vytisknutých děl, které se zaměřovali proti Polským 

bratrům, byl na počátku 17. století vydaný antitrinitářský pamflet. Nepřátelé se zde 

vymezovali proti ariánům a jejich víře. „Psali o ní jako o lotrovské synagoze, která sice dnes 

svítí. Přijde ale čas, kdy ji Bůh vyhladí z paměti.“
153

 Ariáni vedli boj na dvou frontách. 

Prvním nepřítelem byli jezuité a druhým nebezpečným protivníkem byli místní kalvíni. 

V některých myšlenkových směrech se ariáni výrazně odlišovali od názorů šlechty. Plno 

rozporů představovala osoba italského reformátora Fausta Socyna ve vztahu k válce a státu. 

Pravý křesťan nemá povinnost sloužit v armádě, sedět na úřadě a těžit z práce poddaných. 

Nebezpečné bylo jeho tvrzení, že křesťanství nemá svou zemi původu. Většina pozdějších 

polských bratří zastoupená Samuelem Przypkowskim, zakladatelem rakovského sboru 

Jonaszem Szlichtyngem a Marcinem Ruarem dosáhla celkové shody se státem. Reformace šla 

rozvíjet pouze tam, kde se mohla opřít o podporu krále, knížat nebo patriciátu bohatých měst. 

V Polsku taková situace nastala za vlády posledního z jagellonských panovníků Zikmunda II. 

Augusta a poté i za vlády volených králů Jindřicha z Valois a Štěpána Báthory. „Zároveň se 

mezi částí příslušníků šlechty a magnátů nacházeli tací, kteří přijali za svou luteránskou nebo 
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kalvínskou konfesi.“
154

 „Sbor Polských bratří se vyznačoval humanismem ve vztahu 

k poddaným. Jedním z příkladů je v Rakově vydané dílo Náboženské modlitby (Modlitwy 

nabożne) napsané Janem Stoińskim.“
155

 

6. Zákaz činnosti Polských bratří a jejich odchod do exilu.  

V závěrečné kapitole se budeme věnovat příčinám ukončení činnosti Polských bratří 

v Polském království a jejich odchodu do zahraničí. Zmíníme místa, kam Polští bratři 

odcházeli a jakou tam vykonávali činnost. Polští bratři totiž v řadě zemí úspěšně navázali na 

svoji předchozí činnost v Polsku a dále rozvíjeli vzdělanost u širokého okruhu lidí. 

Pokračovali rovněž ve své vydavatelské činnosti, jelikož vzniklo mnoho naučných prací, které 

přispěly rozvoji vzdělanosti.  

 Polští bratři mohli poměrně dlouhou dobu působit v Polském království, ve kterém 

platila náboženská tolerance schválená Varšavskou konfederací v roce 1573.
156

 S takovou 

situací ovšem nebyli spokojení katolíci, kteří se snažili co nejvíce potlačit činnost Polských 

bratří. Katolíci nalezli oporu ve Vatikánu, který svým vlivem působil na vládu polských 

panovníků. Zejména za vlády švédské dynastie Vasovců se projevila neochota dodržovat 

náboženskou toleranci. Za jeden z prvních projevů netolerance můžeme považovat nařízení 

Zikmunda III Vasy z roku 1618, které ukončilo činnost sboru Polských bratří ve městě  

 Novogrodek.
157

 Následně dochází ke zrušení ariánského sboru a školy v tehdejším 

středisku vzdělanosti Lewartově v Lublinském vojvodství. Hnutí Polských bratří však nejvíce 

zasáhlo uzavření jejich hlavního sídla působnosti v Rakově, kde z nařízení sejmu byla v roce 

1638 uzavřena tamní akademie a tiskárna.
158

 

Uzavření nejdůležitějšího střediska Polských bratří předznamenávalo budoucí vývoj 

událostí v Polském království. Nepřátelé ariánů se zasloužili rovněž o propuštění ariánských 

ministrů, kteří vykonávali svoji činnost v Rakově. Ukončení činnosti Akademie v Rakově 

donutilo Polské bratry hledat jiná místa pro své další působení v Polském království. 

 Takové místo se jim podařilo najít v blízkém Radostově a hlavní osobností tamního 

sboru se stal Andrzej Wiszowaty.
159

 V Radostově se udrželi Polští bratři až do roku 1652. 

Velká část rakovské inteligence však odešla na dnešní území Ukrajiny. Usadili se především 
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v oblasti Volyně, která se stala hlavním útočištěm ariánů na východě. Za zmínku stojí 

zejména dvě sídla ves Kisielin a město Berestečko. Důležité pro další šíření ariánských 

myšlenek byly školní instituce, které se nacházely v Kisielině a Czarkově.
160

 Velkou podporu 

poskytly Polským bratřím některé šlechtické rodiny. Mezi nejvýznamnější patří rodiny 

Czapliců a Niemiryczowů. Z těch dvou významných rodů patří mezi známé osobnosti 

kyjevský podkomoří Jerzy Niemirycz a zakladatel komunity v Kisielině Jerzy Czaplic 

Szpanowski. První z uvedených patřil mezi velké obhájce ariánů, jelikož se snažil zabránit 

zániku významného střediska vzdělanosti v Rakově. Mezi jeho zásluhy patří i založení školy 

pro kolonisty ve městě Uszomierz.
161

 Poskytnutí ochrany pro příchozí z Rakova však 

znamenalo problémy pro hostitele, o čemž se mohl přesvědčit Jerzy Czaplica Szpanowski, 

kterého soud pozval na slyšení. Rozhodnutím soudu mu byl udělen trest zaplatit tisíc zlatých 

hřiven.
162

  

 Větší problém pro Polské bratry však představovalo zrušení jejich sboru v Kisielině a 

Berestečku. Hrozba ještě větších trestů znemožnila další působení Polských bratrů v této 

oblasti. Jejich činnost v této oblasti definitivně končí v roce 1644. Nepřátelé ariánů vznášeli 

neustále požadavek na úplný zákaz činnosti Polských bratří. Konečné rozhodnutí o úplném 

zákazu vešlo v platnost v roce 1647, jelikož v tento rok došlo k uzavření všech tiskáren a škol 

Polských bratří. Katolíci byli ve svém tažení proti ariánům uspěšní, protože se jim podařilo 

zamezit dalšímu rozšiřování a tisknutí jejich knih. Nikdo si nedovolil toto nařízení pod 

hrozbou vyhnání ze země a konfiskace majetku porušit.
163

 Ariáni pochopili, že v Polském 

království nebudou schopni dál vyvíjet svoji činnost, jelikož se v této zemi nemohli cítit 

bezpečně. O nutnosti odejít ze země se přesvědčili v následujícím roce, ve kterém bylo 

rozhodnuto o jejich vyloučení z účasti na sejmu a podílu na Varšavské konfederaci. 

Ariánům neposkytli pomoc ani ostatní protestanti. Luteráni a kalvinisté se postavili 

ostře proti nim. Souhlasili s jejich vyloučením z okruhu disidentů. Vyloučení odůvodnili 

neshodující se naukou Polských bratří s křesťanským učením. Problém spočíval v uznání 

božské podstaty Ježíše Krista ze strany ariánů. Polští bratři ztratili poslední záruku 

bezpečnosti. Bez záruky bezpečnosti mohlo docházet beztrestně k jejich pronásledování. 

Odchod ze země se tak stal jediným řešením, pokud si chtěli zachovat svoji víru. Nikoho 
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nemůže překvapit skutečnost, že ariáni přestali považovat Polské království za svou vlastní 

vlast a ztratili vůči ní oddanost. 

 Naopak se v době vypuknutí švédsko-polského konfliktu (1655-1660) postavili na 

stranu invazního vojska Švédů. Podpora Švédů totiž mohla přinést změnu poměrů v Polském 

království. Motivem pro podporu nájezdníků byla snaha sesadit polského krále, který stál na 

straně katolíků.
164

 Polští bratři se rozhodli hledat svého spojence v zahraničí už delší dobu 

před vypuknutím tohoto konfliktu. Pomoc pro svoji činnost nacházeli v Sedmihradsku, se 

kterým udržovali aktivní kontakt. Spolupracovali rovněž s litevským šlechtickým rodem 

Radziwiłłů, kterým se naskytla možnost komunikovat se Švédy právě díky spolupráci 

s Polskými bratry.
165

 Navázání spolupráce těchto stran vedlo k oslabení Polského království. 

Protestanti chtěli využít pro dosažení tohoto cíle pomoci zvenčí, která by jim pomohla změnit 

neuspojivou situaci ve státě. Nepříjemná situace nastala zejména pro Polské bratry, protože 

jejich pobyt v Polském království se chýlil ke svému konci. Po ukončení činnosti všech jejich 

škol a tiskáren v roce 1648 se očekávalo jejich vyhnání z Polska.
166

 Velkou podporu jim však 

poskytl Janusz Radziwiłł, kterému se podařilo úspěšně zasáhnout proti jejich vyhnání. Právě 

tento litevský šlechtic společně se svým synem Bogusławem se zasloužil o vpád švédského 

vojska do Polska. Diplomaticky aktivní Janusz Radziwiłł se pokusil uzavřít příměří se 

sousedním ruským carem, což mělo otevřít cestu pro litevský vpád do Polska. Hlavním 

smyslem takového konání bylo vytvořit prostor pro odtržení litevské části od Polsko-litevské 

unie. Pro dosažení tohoto cíle se přidal Janusz Radziwiłł společně s korunní armádou a části 

hejtmanů na stranu švédského krále Karla X. Gustava.
167

  

 Stranou nezůstali ani Polští bratři, kteří rovněž podporovali tuto politiku litevské 

šlechty. K úspěšné spolupráci mezi protestanty a švédským králem přispěl ariánský poslanec 

Gabriel Lubieniecki, který zprostředkoval komunikaci mezi kalvinistickými magnáty a 
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Švédy. Na oslabení Polského království se podílel rovněž jeho příbuzný Władysław 

Lubieniecki. Tento arián vešel ve známost pro svou oddanost sedmihradskému vévodství.
168

 

 Úspěšně pracoval pro tamní knížata Jiřího a Zikmunda Rákócziových, kteří rovněž 

vyjadřovali svůj zájem o dění v Polském království. Zikmund Rákóczi se zařadil v období 

bezvládí mezi uchazeče o polskou korunu. Změnu situace však přinesla smrt Jiřího I. Rákóczi 

a nástup jeho staršího syna Jiřího II na sedmihradský trůn.
169

 Tento nový panovník si získal 

širokou podporu v Polském království nejen mezi protestanty ale i katolíky.  

 Ve své podpoře neustal ani arián Władysław Lubieniecki, který pomohl 

zprostředkovat komunikaci mezi novým sedmihradským knížetem a litevským hejtmanem 

Radziwiłłem. Můžeme říci, že Lubieniecki se zasloužil rovněž o navázání spojenectví 

sedmihradského knížete se švédským králem Karlem X. Gustavem.
170

 Postupně vznikala 

koalice s jediným záměrem, co nejdříve si rozdělit moc v Polském království. Významným 

způsobem se na vzniku nové koalice přičinil rovněž jiný vlivný arián Jerzy Niemirycz. Svůj 

vliv dokázal uplatnit především na Rusi, odkud pocházel. Respekt si získal i mezi 

ukrajinskými kozáky, kteří se přidali na stranu útočníků. Motivem zapojení se do tohoto 

konfliktu byla touha eliminovat polskou hrozbu během povstání Bohdana Chmelnického. 

Mocenské zájmy přivedly na stranu švédského krále i pruského vládce Fridricha Viléma, 

který vystupoval po boku Švédů jako jejich lenník. Setkání těchto spojenců se uskutečnilo 6. 

února 1656 v Sedmihradsku ve městě Radnot. Velkou měrou se na zorganizování tohoto 

setkání podílel Jerzy Niemirycz, který kvůli této schůzce vešel ve známost jako zrádce 

Polského státu.
171

 Účastníci tohoto setkání byli protestanského vyznání, což rovněž 

znamenalo v pozdější době problém v souvislosti s náboženskou tolerancí v Polském 

království. Musíme zmínit, že se při jednání v sedmihradském městě Radnot sešly pouze dvě 

strany. Jednání se zůčastnili švédský král Karel X. Gustav a sedmihradský kníže Jiří II 

Rákóczi.  

 Ostatní však nezůstali stranou, protože jejich zájmy se zohlednily rovněž při uzavření 

dohody o rozdělení území Polského království. Protestantské strany chtěli tímto způsobem 

rozšířit svoje územní državy. V počáteční fázy války vše vycházelo podle přání útočníků, 
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jelikož jim nahrávala i domácí situace v Polském království, ve kterém se velká část šlechty 

postavila proti králi a umožnila útočníkům volný průchod. Některá města byla odevzdána do 

rukou nepřátel bez boje včetně Varšavy. Situace došla dokonce tak daleko, že polský král Jan 

II. Kazimír Vasa musel hledat bezpečný úkryt v zahraničí.
172

 Jedním z rozhodujících bodů 

obratu ve válce přišel až ve chvíli napadení Jasné Hory, posvátného místa pro polský národ. 

Napadení tohoto místa přinutilo značnou část šlechty změnit svůj názor v otázce podpory 

útočníků. V této situaci se rozhodli zareagovat katoličtí Habsburkové, kteří navrhli, že se 

zhostí role zprostředkovatele a poskytnou menší vojenskou pomoc.
173

 Tato pomoc byla 

nabídnuta především z důvodu obavy ze ztráty území Uher ve prospěch Sedmihradského 

knížete. Habsburkové nabídli i možné diplomatické řešení, které spočívalo v přesvědčení 

spojenců švédského krále k opuštění protestantské koalice. 

 Dohodu se podařilo uzavřít 27. května 1657. Do konfliktu se zapojil rovněž v té době 

ještě stále mocný osmánský stát, který chtěl rovněž prosadit svoje mocenské zájmy v této 

oblasti. Ambiciózní kníže Rákóczi znamenal pro sultána Mehmeda IV. ohrožení hranic 

Osmanské říše.
174

 Sultánovi se podařilo včas zasáhnout a Rákócziho z trůnu sesadit. Tato 

ztráta pro přívržence švédského krále nebyla jedinou. Nečekaný vstup Dánska do války proti 

Švédsku totiž zpečetil neúspěch dohody z Radnot. Ujednání této dohody se nepodařilo splnit, 

protože nájezdníkům se do cesty postavila celá řada pro ně nešťastných událostí. Vzhledem 

ke špatné situaci na frontě se musela dát švédská vojska na ústup. Postupně se navíc spojenci 

Švédů dokázali domluvit s polským králem Janem II. Kazimírem Vasou, který se vrátil 

z exilu. 

 Ztroskotání dohody z Radnot znamenalo problémy pro početnou skupinu protestantů, 

která se podílela na této zradě na Polském království. Zrada protestantů neušla pozornosti 

polského krále, který měl v úmyslu potrestat i zrádce z řad Polských bratří. Tato záležitost se 

projednávala na varšavském sejmu, který se sešel v roce 1658 poprvé od vypuknutí války se 

Švédy.
175

 Jednání sejmu nastolilo náboženské poměry v poválečném Polsku. 

Rozhodnutí varšavského sejmu se neslo v duchu konce tolerance v Polském 

království, jelikož donutilo celou řadu lidí ke změně svého vyznání nebo k odchodu ze země. 
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Musíme zmínit, že rozhodnutí sejmu bylo od samého počátku namířené proti ariánskému 

hnutí. Sejm hodlal vyslyšet přání polského krále, který požadoval důsledné potrestání 

Polských bratří už v roce 1656.
176

 Očekáváný rozsudek nikoho nemohl překvapit a o trestu 

bylo rozhodnuto prakticky předem. Vypovězení Polských bratří z Polska se stalo skutečností. 

Zajímavou skutečností se přitom zdá být, že provinilí představitelé ostatních protestanských 

vyznání svému trestu unikli. Proti ariánům se postavila skutečnost, že neuznávali na rozdíl od 

ostatních božskou podstatu Ježíše Krista. Nepatřili rovněž do skupiny disidentů s právem na 

účast při jednání sejmu. Vzhledem ke svému postavení nemohli využít ani právní ochranu, 

která by zabránila jejich pronásledování a vyhnání ze země.  

 Nutnost odejít se stala nezvratnou skutečností. Naskytla se však ještě druhá možnost, 

která však znamenala zavržení své víry a obrácení se na jiné vyznání. V takovém případě 

mohli příslušníci hnutí Polských bratří zůstat. Odchod do vyhnanství však zvolila velká 

skupina ariánů, kteří raději zvolili odchod než nutnost úkryvat svou pravou víru před zástupci 

katolické církve. Obzvláště po rozhodnutí z roku 1660, kdy bylo pro ně jedinou možností 

přestoupit na katolickou víru.
177

 Plnohodnotnou činnnost mohli dále provozovat v zahraničí, 

kde se jim naskytla možnost začlenit se mezi tamní společnost. Tolerantní prostředí nacházeli 

v přátelsky nakloněném Sedmihradsku, které už během švédsko-polské války udržovalo 

aktivní kontakt s Polskými bratry. Mezi další nábožensky tolerantní země se zařadily 

Nizozemí, Knížecí Prusy, Slezsko a severní Německo.
178

  Jak už bylo řečeno, velká část 

ariánů odešla do Sedmihradska, kde se připojili k tamní komunitě unitariánů. Stejně jako 

v Polském království se i zde nacházela velká skupina odpůrců, kteří pocházeli zejména z řad 

kalvinistů. Kalvinistům se podařilo prosadit svůj vliv ve státě a zamezit rozšíření další 

činnosti ariánů v Sedmihradsku. Věc došla tak daleko, že v roce 1670 bylo ariánům zamezeno 

zasedat v sejmu.
179

 Ariáni sice ztratili možnost zasedat v sejmu, ale mohli dál praktikovat 

svoji víru až do konce samotného Sedmihradska v roce 1691. Obrat nastal až po příchodu 

katolické dynastie Habsburků, kteří prosazovali politiku rekatolizace v nově získaném území. 

 Jedním z dalších tolerantně smýšlejících států, které poskytly Polským bratrům útočiště 

po jejich vyhnání z Polska, byly Knížecí Prusy. Polští bratři přicházeli do tohoto vévodství 
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průběžně už v 16. století. Nabízela se jim zde možnost získat kvalitní vzdělání na místní 

Univerzitě Albertinum v Královci. Právě sem přicházel velký počet Polských bratří ze 

Sedmihradska. Získali zde kromě vzdělání i možnost obchodovat a navazovat diplomatické 

styky především v pozici vyslanců spřátelené rodiny Radziwiłów.
180

 Vyhledávanými místy 

pro kolonizaci se staly pro Polské bratry města Pisz a Královec. Velké popularitě se těšil též 

region mazurských jezer. Pruské vévodství poskytovalo možnost usadit se pro celou řadu 

známých osobností z řad Polských bratří. Mezi nejznámější se zařadili ariánský básník 

Samuel Przypkowski a překladatel Zbigniew Morsztyn. Za zmínku stojí též syn slavného 

duchovního Johannese Crella, Krzysztof Crell-Spinowski.
181

 Pruské vévodství se vyznačovala 

velkou tolerancí vůči jednotlivým vyznáním, proto se toto místo stalo vyhledávaným 

útočištěm pro celou řadu osob různé víry včetně socynianů z Polska. Protestanti se zde 

dokázali uplatnit a svým dílem přispěli k rozvoji Pruska. Pověstná armáda této země a její 

přísná disciplína vešly ve známost za přispění francouzských hugenotů. Jejich počet ve státě 

však tvořil výraznou menšinu, zatímco počet ariánů byl daleko menší. Většina ariánů se zde 

usadila zejména kvůli své známosti s rodinou Radziwiłłů včetně výše uvedených známých 

osobností. Tato skutečnost tvoří výrazný rozdíl v rozvrstvení emigrantů z řad Polských bratří 

oproti skupině osadníků v Sedmihradsku. Pruské vévodství se mohlo na rozdíl od 

Sedmihradska pyšnit větší skupinou příchozí ariánské šlechty z Polského království.
182

 Velký 

kurfiřt si dokázal svoji politikou získat na svou stranu tyto nově příchozí a obě strany 

dokázaly vzájemné spolupráce využít ke svému užitku.  

 Významnou osobností patřící mezi blízké přátelé Velkého kurfita byl Zbigniew Morsztyn. 

Jeho osobnost zaujala krále natolik, že ho jmenoval svým rádcem. Své služby nabídl 

kurfiřtovi rovněž Samuel Przypkowski, který se nebránil obrátit se proti své někdejší vlasti 

Polskému království. Vešel totiž ve známost jako jeden z agentů, kteří svou výzvědnou 

činností se snažili přispět k rozvrácení Polska za dob švédského vpádu.
183

  

 Pozice ariánů v Prusku se mění po smrti Bogusława Radziwiłła v roce 1669, ke 

kterému velká část ariánů vzhlížela jako ke svému ochránci. Smrt významného litevského 

šlechtice znamenala pro ariány výrazné oslabení jejich pozice, která však byla vratká už 

dřívější době. Nespokojené pruské stavy vyjádřili svůj nesouhlas s působením ariánů v roce 

                                                
180 Internetová strana Pruski Horyzont. Arianie w Prusach. Online, [cit. 31.října 2016]. 

URL: < http://pruskihoryzont.blogspot.cz/2012/05/arianie-w-prusach.html>. 
181 Tamtéž.  
182 TAZBIR, Janusz. Socyanizm w Prusach Książęcyh XVII wieku. In: Odrodzenie i reformacja w Polsce. 

Vědecký ročník informující o dějinách renesance a reformace [Online], XVII, 1972, s. 141-175. [cit. 31. října 

2016]. URL: < http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=38035>. 
183 Tamtéž. s. 154. 
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1640. Poukazovali především na šíření sociniánské propagandy v oblasti Horních Prus, která 

dokázala získat na stranu ariánů řadu příslušníků šlechty. Okolnosti donutily pruského 

panovníka Jiřího Viléma Braniborského vydat ve stejný rok nařízení určené pro činnost 

kněží.
184

 

 Nařízením hodlal tento pruský kníže docílit navrácení ariánů ke správné církvi. Na 

druhou stranu jeho nástupce Fridrich Vilém I. Braniborský postupoval zcela jinak v otázce 

tolerance. Vyznačoval se mnohem smířlivějším postojem, který měl zajistit příchod dalších 

Polských bratří do země. Tento postoj se však výrazně lišil od názoru luteránských pruských 

stavů. Jejich nesouhlas s příchodem ariánů se nejvíce projevil při jednání rady v Malborku 

v roce 1648, jelikož rada rozhodla o vyloučení ariánů z účasti na poradě. Postoj pruského 

panovníka se však ani přes neustálé naléhání pruských stavů nezměnil. Panovník moc dobře 

věděl, že stavy stojí v politice proti němu a neměl žádný důvod jim vyhovět v jejich 

žádostech. Králova neústupnost však neodradila pruské stavy od dalšího konání a reakce na 

sebe nenechala dlouho čekat. V průběhu šedesátých let se pruské stavy sešly několikrát, aby 

se dohodly na vypovězení ariánů z Pruského vévodství. Konečnou dohodou se stalo 

prohlášení landtagu (pruského sněmu) v roce 1665, které nařizovalo vyhnání ariánů 

z Pruského vévodství.
185

 Podle tohoto nařízení měli ariáné ztratit možnost hlásit se ke své víře 

a veřejně se shromažďovat. Kurfiřtovo vyjádření k této věci se očekávalo začátkem roku 

1666, ale nakonec se zákaz činnosti Polských bratří nekonal. Jak už bylo řečeno, určitý zlom 

přišel v roce 1669, když se ariáni museli smířit se smrtí svého ochránce, litevského šlechtice 

Bogusława Radziwiłła. Úmrtí tohoto významného muže využily pruské stavy k dalšímu 

nátlaku na pruského kurfiřta. V reakci na tento nátlak vydal kurfiřt doporučení o sepsání 

nového seznamu ariánů a jejich činnosti v Pruském vévodství. 

 Vyhnání ariánů z této země nebylo však v zájmu pouze protestanského duchovenstva, 

jelikož stejný požadavek vycházel i z řad pruské šlechty a měšťanstva.
186

 Neustálá snaha  

 vyhnat Polské bratry z Pruska však nedokázala přinutit k odchodu všechny příslušníky 

tohoto vyznání. Vycházíme-li z tvrzení odborníka na pruské dějiny Maxe Toeppena, který 

pokládá za poslední dvě místa činnosti ariánů osady Kosinowo a Talusy ležící v mazurském 

regionu, můžeme závěr činnosti Polských bratří v Prusku stanovit až k roku 1803. 

Význam Polských bratří našel svého docenění i na západě Evropy, kam rovněž 

odcházeli po vyhnání z Polského království. Učenci z řad tohoto hnutí se dokázali prosadit 

                                                
184 Tamtéž, s. 157.  
185 Webová stránka o polských bratřích. Bracia Polscy. Online, [cit. 7.listopadu 2016]. URL: < 
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výrazným způsobem zejména v Nizozemí, které poskytovalo toleratní prostředí. Právě sem se 

přesunula proslulá rakovská akademie. Inteligence Polských bratří přemístila tuto významnou 

instituci do Amsterodamu. Polským bratřím se naskytla možnost dále rozvíjet svou tvůrčí 

činnost. Mezi významné osobnosti se zde zařadili Andrzej Wiszowaty, Jeremiasz Felbinger, 

Krysztof Sandius mladší a Daniel Zwicker.
187

 

 Na druhou stranu nelze tvrdit, že by holandské prostředí bylo zcela tolerantní. Velkou 

část věřících sice tvořili protestanté, na druhou stranu nizozemská vláda stavěla ariánům do 

cesty řadu překážek, se kterými se museli vyrovnávat, např. problém finanční podpory nebo 

možnosti založení vlastního kostela.
188

 V otázce financí jim vyšli vstříc remonstranté. 

Holandsko proslulo svou obchodní zdatností, která patřila k jeho hlavním hodnotám. 

Obchodní zájmy státu hrály hlavní roli při rozhodování v náboženských záležitostech. 

Z tohoto důvodu neprošlo nic, co by mohlo jakoliv poškodit obchodní zájmy Nizozemí. 

Přínos Polských bratří pro tamní prostředí spočíval především v rozvoji kultury, vzdělání a 

umění.
189

 Dříve už bylo zmíněno, že v Holandsku se uskutečnilo vydání sbírky písemných 

prací Polských bratří nazvané Bibliotheca Fratrum Polonorum. Toto dílo si právem zaslouží 

široké uznání, jelikož dokázalo inspirovat celou řadu světově známých vzdělanců včetně 

filozofů Johna Locka a Barucha Spinozy. V Holandsku však vyšla celá řada dalších prací 

Polských bratří včetně díla Historia reformationis Polonicae, které napsal slavný historik a 

astronom Stanisław Lubieniecki. Uskutečnilo se zde také vydání posledního velkého díla 

Polských bratří Religio Rationalis. Zdaleka největší oblíbenost si získal v Holandsku 

zakladatel hnutí sociniánství Fausto Socyn. Popularita tohoto myslitele vedla k vytvoření 

velkého množství překladů. V menším množství vycházely i překlady ostatních ariánských 

vzdělanců, kteří ve své vydavatelské činnosti našli spojence v podobě hnutí arminiánů. Z této 

skupiny vešel ve známost pro svoji  

 spolupráci s Polskými bratry právník Hugo Grotius. Na druhou stranu stejně jako 

v ostatních státech se zde objevila snaha antitrinitářské hnutí potlačit. Úspěšně se v potlačení 

ariánského hnutí v Holandsku činili zejména duchovní. Jejich zásluhou došlo k vydání 

nařízení o spálení knih napsaných ariány.  

                                                
187SZCZUCKI, Lech. Z dziejów emigracji socyniańskiej w Holandii. In: Odrodzenie i reformacja w Polsce. 

Vědecký ročník informující o dějinách renesance a reformace [Online], XX, 1975, s. 201-209. [cit. 10. listopadu 
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188 Tamtéž. s. 202. 
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Vydavatelská činnost Polských bratří se měla co nejdříve potlačit, aby se stavům 

podařilo co nejdříve zastavit rozšiřování bludných myšlenek tohoto hnutí. Za tímto účelem 

byl vydán v roce 1653 edikt nařizující zákaz přivážení a další šíření ariánské literatury.
190

 

Působení Polských bratří v Holandsku však bylo i přes toto nařízení úspěšné, protože jejich 

vlivem se podařilo pozvednout tamní vzdělanost.  

 Kromě Holandska se učení Polských bratří podařilo přenést do Francie a Velké 

Británie, kde se jejich názory setkaly rovněž s velkým ohlasem. Už dříve byla zmíněná 

korespondence Marcina Ruara a Andrzeje Wiszowatého s francouzským filozofem a 

překladatelem Samuelem Sorbiére'm. K němu se přiřadil rovněž jiný francouzský myslitel 

Marin Mersenne.
191

 V souvislosti s Velkou Británií musíme zmínit jméno teologa Symona 

Budného. Někteří britští autoři nechali ovlivnit tvorbou ariánského hnutí. Odraz myšlenek 

ariánů se objevuje například v díle Ztracený ráj, jehož autorem je slavný básník John Milton. 

Velkým zastáncem sociniánů se stal známý anglický filozof John Locke, který vlastnil celou 

řadu traktátů napsaných rukou Polských bratří.
192

 Podobně zaujatým sběratelem písemných 

prací ariánů byl anglický astronom Isaac Newton.  
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Závěr: 

 Závěrem této bakalářské práce bych se rád vyjádřil ke splnění cílů této bakalářské 

práce. Hlavním úkolem této práce bylo napsat ucelené pojednání o náboženském hnutí 

Polských bratří. Podle mého názoru se podařilo naplnit cíl této práce a poskytnout zájemcům 

o tuto problematiku základní informace o tomto hnutí. Práce může být zajímavá pro české 

čtenáře, kteří hledají informace o této problematice. V českém jazyce se těžko nachází 

kvalitně zpracovaná literatura, která by pojednávala o tomto hnutí.  

 Práce může zaujmout čtenáře, který hledá základní informace o reformačním 

období v Polském království. V práci byl věnován prostor pro popsání vztahů mezi polskou 

šlechtou, panovníkem a příslušníky protestanského hnutí. Úvodní kapitola pojednává o této 

problematice. Nalezneme v ní informace o postoji polské šlechty a panovníka ve vztahu 

k reformaci v Polském království. Úkolem kapitoly bylo rovněž zmínit se o základních 

předpokladech pro rozvoj toleratního myšlení v zemi. Z tohoto důvodu se zde zmiňuji o 

podepsání Varšavské konfederace, která položila základ pro další působení Polských bratří 

v Polském království. Důležitou událostí bylo rovněž podepsání Jindřichovských článků, které 

určovaly základní podmínky pro zvoleného polského panovníka.  

 Očekáváná reakce přišla od představitelů katolické církve, kterým se nelíbila 

podpora státu pro tyto proreformační zákony. Ostře se proti podepsání těchto listin 

vymezovali především jezuité, kteří se snažili zabránit rozšíření protestantských myšlenek. 

Snažili se najít podporu pro svoje vlastní učení, proto založili ve Vilniusu univerzitu pro 

inteligenci z řad katolického duchovenstva. Velký vliv na náboženskou situaci v Polském 

království měl panovník, který se mohl přiklonit na jednu nebo na druhou stranu. Postoj 

jednotlivých panovníků se lišil. Za vlády Štěpána Báthoryho se protestantům dařilo poměrně 

dobře, ale v pozdější době za Zikmunda III Vasy se jejich postavení zhoršilo.  

 Další část bakalářské práce pojednává o významu a původu Polských bratří. V této 

kapitole má čtenář možnost dozvědět se, kdo to byli Polští bratři. Nalezneme zde informace o 

vzniku tohoto hnutí a jeho počátečním vývoji. Hlavním úkolem této kapitoly bylo vysvětlit 

náboženskou situaci v Polském království v 16. století. V období reformace vznikly tři 

reformačně zaměřené směry, které v dalším období ovlivňovaly život v Polském království. 

Jednotlivé náboženské směry se lišily místem svého vzniku a lokalitou své působnosti. Za 

svůj vznik vděčí svým reformátorům, kteří měli velký vliv na jejich počáteční vývoj. Pro 

přehled zde uvádím jména hlavních představitelů těchto náboženských směrů. Jejich činnost 

přispěla k rozvoji polské vzdělanosti v období reformace.  
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Hlavními osobnostmi v této době byli otec polské literatury Mikołaj Rej a reformátor Jan 

Łaský. První z nich položil základ polského spisovného jazyka. Považoval za správné psát svá 

literární díla výhradně v polském jazyce. V této době byla totiž většina literárních prací 

vydáváná v latině. Latinu však ovládala pouze bohatští část obyvatelstva a duchovenstvo. 

Osoba Jana Łaského je zajímavá pro českou veřejnost, protože navázal spolupráci 

s náboženským hnutím Českých bratří. O tomto hnutí panuje v českém prostředí větší 

povědomí než o jeho polském protějšku. Vešla ve známost pod názvem Jednota bratrská a 

jejím posledním biskupem byl známý český učenec Jan Ámos Komenský. Po porážce na Bílé 

Hoře byl donucen odejít do exilu. Vítaným útočištěm se pro něho a řadu dalších členů Jednoty 

bratrské stalo Polské království. 

 Hnutí Polských bratří se vydělilo z kalvinistického hnutí jako jeho radikální část. 

Vznikly dvě části větší a menší sbor. Kalvinisté zůstali součástí většího sboru a do menšího 

sboru řadíme Polské bratry. Někdy nazýváme příslušníky tohoto hnutí ariány. Nabízím zde 

vysvětlení tohoto pojmenování, které pochází z období antiky a vztahuje se k osobě 

křesťanského teologa Areia. Pro správné pochopení počátku nauky Polských bratří bylo nutné 

hledat informace už v tomto období. Můžeme se zde dozvědět o existenci Svaté Trojice a 

prvních náboženských koncilech. Areiova nauka byla pro pravověrné duchovenstvo 

nepřijatelná už od samého počátku, proto se o její budoucnosti rozhodovalo na několika 

koncilech.  

 Toto byl samotný počátek ariánů, kteří v Polském království vešli ve známost pod 

označením Polští bratři. Velký vliv na jejich učení měl jiný vzdělanec italský reformátor 

Fausto Sozzini. Učení tohoto teologa stanovilo základní doktrínu Polských bratří. Zásadními 

myšlenkami bylo odmítání Svaté Trojice a náboženských rituálů. Na učení Fausta Socyna 

navazovalo mnoho dalších protestantských učenců.  

 Úkolem bakalářské práce bylo rovněž zjistit, jestli se podařila najít shoda mezi 

názory Polských bratří a dalšími protestanty. Nakonec jsem došel k závěru, že jakákoliv 

shoda mezi těmito směry byla těžko možná. Jejich názory se totiž v zásadě lišily. Polští bratři 

odmítali dogma o Svaté Trojici, zatímco ostatní protestanti božskou podstatu Ježíše Krista 

uznávali. Určitého pochopení nalezli Polští bratři u holandských remonstrantů, kteří 

podporovali jejich činnost. Největším nepřítelem tohoto hnutí se stalo katolické 

duchovenstvo, které se snažilo potlačit jejich činnost.  

 V období reformace však převládala ve vztahu k Polským bratřím tolerance, která 

umožnila vznik důležité vzdělávací instituce Akademie v Rakově. Výrazným způsobem  
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přispěla k rozvoji vdělanosti. Pro celé hnutí znamenala důležitou instituci, která pomáhala 

k rozvoji tohoto hnutí v Polském království.  

 Tato škola umožnila rozšíření vzdělanosti, protože poskytovala vzdělání všem 

lidem bez ohledu na jejich vyznání. Působila zde celá řada vzdělanců, kteří zde mohli psát a 

vydávat svá vlastní literární díla. Přicházeli sem učit vzdělanci z celé Evropy, kteří předávali 

své zkušenosti svým studentům. Škola poskytovala všestranné vzdělání pro své studenty. 

Vědecké poznání bylo další důležitou vlastností této instituce.  

 Škola umožnila rozvoj polského jazyka, protože se zde uskutečnil překlad Nového 

zákona v roce 1570. Její činnost ovlivňovala dění v celém Polském království. Proti jejímu 

vlivu se stavěla zejména katolická církev, která využila lehkovážnosti studentů této školy 

k jejímu úplnému uzavření. Polští bratři byli donuceni hledat nová místa pro svou činnost, 

proto odcházeli do zahraničí. Zakládali zde nové školy a publikovali svá díla. Po určité době 

byli donuceni opět k odchodu, protože se proti nim postavila katolická církev.  

 Polští bratři uskutečňovali nejprve svou vydavatelskou činnost v Rakově v tamní 

tiskárně, která pomáhala zprostředkovat jejich literární díla širší veřejnosti. Této tiskárně je 

věnována samostatná kapitola, protože její přínos pro rozvoj hnutí Polských bratří byl rovněž 

velký. Škola potřebovala tuto instituci pro svou činnost, protože zde byla tištěna většina jejích 

učebnic. Tiskárna se proslavila takovými výtisky, jako byl Katechizmus. Toto dílo bylo 

později přeloženo do mnoha zahraničních jazyků. Význam střediska vzdělanosti v Rakově 

přesahoval polské poměry, protože svá díla zde vydávali učenci z celé Evropy. Vzdělání se 

tak mohlo rozšířit do ostatních zemí.  

 Závěrečná kapitola této bakalářské práce vysvětluje, proč došlo k vyhnání Polských 

bratří. Zmiňuje důvody jejich odklonu od věrnosti Polskému království, které pro ně přestalo 

být domovem. Konec Akademie v Rakově a tamní tiskárny donutil Polské bratry hledat nové 

místo pro svoji činnost. Nejprve vyhledávali místa v Polském království, ale častou volbou se 

stal odchod do ciziny. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo zamezení jejich činnosti v Polsku 

v roce 1648. Úplný zákaz vešel v platnost po porážce švédského vojska ve švédsko-polské 

válce. Polští bratři byli nakonec považovaní za zrádce státu a donuceni k odchodu. Úplný 

závěr práce sleduje jejich osud v zahraničí, kde působili po svém vyhnání z Polska. Dokázali 

se prosadit na východě i západě Evropy. Pokračovali zde ve své vydavatelské a vzdělávací 

činnosti. Nejdéle se udrželi Polští bratři v Knížecích Prusích, kde závěr jejich činnosti je 

datován k roku 1803. 

 Závěrem bych rád zmínil, že tato práce je svým rozsahem kratší. Po celou dobu 

práce jsem se setkával s nedostatkem kvalitní literatury. Snažil jsem se vyhledat a získat pro 
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napsání této práce veškerou dostupnou literaturu. Využil jsem zdroje, které byly dostupné na 

internetu. Podařilo se mně najít odborné články z časopisů a využít dostupné knižní 

publikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumé: 

 I decided to write my bachelor thesis about the Reformation in the Poland kingdom 

in 16th and 17th century. In my opinion it is very important period in the polish history. There 

was a large growth of education in the Poland Kingdom. My task was to explain the main 

process of the Reformation and his influence on the polish culture. 

 I have divided my bachelor thesis into six chapters. In the first chapter I focused 

my attention on the relationship between polish kings, the nobility and Protestants. There was 

religious freedom in the Poland kingdom. They made an arrangement, which was called The 

Warsaw Confederation. The election of new polish kings was connected with the King 

Henry's Articles. This act set the fundamental principles of governance for a newly elected 

king. These acts were important for Protestants and their activity in the Poland kingdom. 

 There were three main protestant movements, which were known for their activity 

in Poland. Every of them had a different doctrine and place of origin. These churches were 

named after theologians who established them. Protestants had a choice to join the ranks of 

Calvinism or Lutheranism movements. There was the reformed confession of Ulrich Zwingli 

too. Every of them had own location of their activity.  
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 Calvinism is important for this bachelor thesis because followers of this religious 

belief divided themselves into two groups. The radical group established a new religious 

movement. They are called the Polish Brethren or Arians. This group was named after ancient 

theologian Arius. He created his teachings about the nature of the Godhead. The typical 

principle of this teaching was disagreement with Christian doctrine of the Trinity. The Polish 

Brethren believed that they were Brethren of all people. 

 This group was led by theologians Marcin Czechowic and Grzegorz Paweł 

z Brzezin at the beginning of this movement. We can say that great impact on their doctrine 

had teachings of Italian theologian Fausto Sozzini. His attitude to reading of Holy Writ was 

rational. In his opinion Jesus of Nazareth wasn't the Son of God. The Polish Brethren adopt 

this attitude. They contributed to the growth of education. There were places where 

educational activity was performed. The best known school was the Racovian Academy, 

which existed in a village Raków in Sandomierz Voivodeship of Lesser Poland. This place 

attracted the greatest thinkers. Many foreigners studied at the local school because there was a 

tolerant atmosphere. It helped to improve level of education in the Poland kingdom. Students 

had a choice to get extensive knowledge. They could learn subjects including languages 

(Latin, Greek and Polish), other subjects: logic, moral philosophy and physics.  

 The teachers of this Academy could perform their scientific research. German 

theologian and mathematician Joachim Stegmann was the first teacher, who started give 

lectures about knowledge of famous astronomers Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler and 

Galileo Galilei. There was a public library for students of Academy in Raków. 

The Polish brethren communicated with nearly related movement of the Czech (Bohemian) 

Brethren. The last bishop of Czech Brethren Jan Amos Comenius had great impact on the 

growth of education at the Racovian Academy. Students of this school used his text book 

during their studies. Another important person was Polish Socinian theologian Samuel 

Przypkowski. He wrote a publication De pace et concordia ecclesiae, which deal with the 

separation of church and state.  

 A publication activity of the Polish Brethren inspired European intellectuals for 

example English philosopher John Locke and poet John Milton. French historian Pierre Bayle 

was interested in socinian publications too.  

 The Racovian Academy prospered for a long time. The best period for this school 

was 1616-1630. It helped to develop polish language and culture. On the other hand, success 

of this school caused uproar between their enemies. The Catholic Church wanted to impose a 
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ban on an activity of the Polish Brethren. Catholics used the opportunity, when students of the 

school destroyed a roadside cross. This incident meant definitive end of the famous Academy. 

In the last chapter of the bachelor thesis, we can read about expulsion of the Polish Brethren. 

They chose to leave the Poland kingdom because they felt unsafe in the Poland Kingdom. 

Their decision for collaboration with Swedish armies during the Swedish deluge caused, that 

they were regarded as traitors of the Poland kingdom. The Polish Sejm issued an order of 

their definitive ban in 1658.  

 After their expulsion they lived in exile. The best known places of their other 

activities are Duchy of Prussia, Netherlands and Transylvania.  
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