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W ACLAW U RBAN (KIELCE-KRAKÓW) 

ZMIERZCH AR�SKIEGO RAKOWA 

„O samym Rakowie nie jest łatwo napisać coś nowego" zauważa 
stusznie J. TazbiT w swym niedawno opublikowanym artykule 1. Litera
tura na temat tego niewielkiego miasteczka jest ogromna 2, zasób zaś źró
deł skromny, zwłaszcza po spustoszeniach archiwalnych ostatniej wojny, 
kiedy to zniszczała w Warszawie większość ksiąg miejskich Rakowa oraz 
akt sądów szlacheckich województwa sandomierskiego. Przebadano pod 
kątem XVII-,wiecznej stolicy arian nawet archiwa Holandii i Siedmiogro
du, a przecież sporo nowego można jeszcze znaleźć w kraju .. a nawet 
w samym Rakowie. 

Badacze reformacji z szacunkiem odnoszą się do śląskiego patriarchy 
naszego arianizmu i rodziny Szomanów-Ciachowskich - Jerzego Szo
mana z Raciborza (1530-1592) 3

• Szacownym mieszczaninem rakowskim 
i nauczycielem tamtejszej szkoły był też jego syn Paweł (1562-1617), 
wyrodził się jednak jeden z wnuków. zapomniany dotychczas Mikołaj. 
Mikołaj Szoman-Ciachowski !był postacią podobną do syna innego czcigod
nego śląsko-rakowskiego arianina, Daniela Franconiusa 4. ów awanturni
czy młodzieniec Stanisław Franconius-Krause naprowadzał bandy żołnier
skie na Raków w_ dwudziesty.eh latach XVII w. Do tego typu niebezpie
czeństw, które zagrażały stolicy arianizmu od rnkoszu Zebrzydowskiego 
do jej upadku w r. 1638, a opisane zostały przez S. Lubienieckiego 5, warto 
dorzucić jeszcze jeden kolorowy obrazek z zimy 1634/35 r. 

1 J. Ta z b i r, Miejsce Rakou;ia. w ruchu ariańskim (Wokół dziejów i t rady cji 
arianizmu, Warszawa 19711, s. 43). 

! Najważniejszą li teraturę omówił W. Urban w powielanej b roszurze: z. O go
n ow ski, Ł. Kur dy b ach a, W. U rb a n, Arianizm w Polsce, Warszawa 1972. 
s. 73-74.

3 Por. L. C hm aj, Slązacy wśród braci polskich (L. C hm a j, Bracia polscy.
Ludzie. Idee. Wpływy, Warszawa 1957, s. 21-25); data śmierci poprawiona wg Nie

znanej kroniki ariańskiej, cz. I, wyd. L. Szczucki (Wokół d'Ziejów i tradycji ... , s. 170). 
4 C h m a j, op. cit., s. 42. 
5 S. L ub ie n i e  ck i. Historia reformationis Potonicae, Varsoviae 1971, s. 241-

252.
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Otóż 31 I 1635 r. stanął przed aktami grodzkimi krakowskimi „uro-
dzony" Wespazjan Szlichtyng (zm. 1657). dziedzic Wilkowa pod Lelowem 
i administrator dóbr rakowskich, i wniósł protest przeciw ,.uczciwemu", 
a więc człowiekowi mieszczańskiego pochodzenia. Mikołajowi. zwanemu 
Ciachowskim. synowi „olim hqnesti Pauli Szuman [sic] incolae Racovien
sis", osobie swawolnej i włóczędze (,.personam licentiosam, vagabundam"). 
dorywczo jedynie służącemu różnym panom. Mikołaj Ciachowski - we
dług oświadczenia protestującego - zastąpił mu w piątek po Bożym Na
rodzeniu (29 XII 1634) drogę w Rakowie, gdy ów udawał się na nabożeń-. 
stwo {.,devotionis ergo") do zboru. Zaczął obrażać Szlichtynga, wywijać 
wyjętą z pochwy szablą i zamierzał podobno wystrzelić z posiadanej strze1-
by, ale powstrzymały go okrzyki osób towarzyszących administratorowi 
rakowskiemu. Na koniec powróciwszy na rynek miasteczka obrzucił jeszcze 
Szlichtynga w obecności wielu ludzi obelgami i zniesławiającymi słowa
mi 6

. Incydent z Mikołajem Szomanem-Ciachowskim nie miał zapewne 
poważniejszych skutków. ale stanowił jeden ze znaków „oblężenia" ariań
skiej stolicy, o jakim mówi także następny fr�gment. 

Najciekawszym dotąd nie wyzyskanym źródłem do dziejów stolicy 
arianizmu są chyba metryki stanu cywilnego tamtejszej parafii katolickiej 
zachowane w zbiorach mgra Tadeusza Bernata w Rakowie, za których 
udostępnienie serdecznie dziękuję ich posiadaczowi. Są to właściwie tylko 
nie paginowane fragmenty z XVII i XVIII w„ często luźne składki lub 
nawet karty o bardzo różnym stanie zachowania. Fragmentaryczność me
tryk uniemożliwia ich szersze wykorzystanie do celów statystyki histo
rycznej, nie odbiera im jednak znaczenia jako pierwszorzędnemu źródłu 
mówiącemu o zmaganiach kontrreformacji z różnowierstwem. Bardzo sła
bo wykorzystano również dla spraw rakowskich przepastne Archiwum 
Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Z tego archiwum przejrzałem pobieŻ
nie Acta Episcopalia z lat 1633-1654. wykorzystując je w konfrontacji 
z metrykami rakowskimi. 

Pierwszym przykładem wspólnego wykorzystania wspomnianych źró
deł rakowskich i kraikowskich niech będ2ie problem początków pa.rafii 
katolickiej w dawnej stolicy braci polskich. W dotychczasowych pracach 
sądzono, że w czasach ariańskich katolicy byli w Rakowie nieli�, a pa
rafia ich wyznania rpowstala tu dopiero po 1638 r„ choć już w r. 1633 
powołano w pobliskich Drogowlach misyjną niejako parafię dla ariańskich 
miasteczek Rakowa i Dębna. Za pierwszego proboszcza rakowskiego ucho
dził ks. Teodor Zaporski 7

• Wszystkie te sądy wymagają rewizji w świetle 

o APKr., Oddz. na Wawelu, Castr. Crac. Rel. 59, s. 265-266.

1 W. Urb a n, Chłopi u:cbec reformacji w Małopolsce w drugiej połowie XVI w., 

Kraków 1959, s. 205; S. Cy n ars ki, Działalność polityczna i zborowa Jakuba Sie-
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wspomnianych źródeł. Erekcja kościoła w Drogowlach z 3 IV 1633 r. mówi 
o tym, że w Rakowie mieszkało wielu katolików (,,multitudo fidem catho
licam colens") nie posiadających swego duszpasterza s. Ostateczna erekcja
parafii rakowskiej z 8 VI 1646 r. w.::pcn:ina rów:1ież, ;:e Jakub Sienieński
tolerował w swym miasteczku katolików, choć nie pozwolił im na odpra
wianie na miejscu obrządków religijnych 0. 

Te stwierdzenia uroczystych dokumentów, które można byłoby poma
wiać o barokową przesadę, znajdują pełne potwierdzenie w metrykach. 
Zachowane chrzty parafii rakowskiej rozpoczynają się już w maju 1637 r. 
jako kontynuacja wcześniejszych zapisów. Z okresu 8 miesięcy od maja 
do grudnia 1637 r. zachowało się 30 zapisów chrztów, co w stosunku rocz
nym dałoby około 45 chrztów. W 1638 r. chrztów w parafii było około 50, 
a w 1640 r. już około 70 (po klęskach okresu „potopu" liczba ta zmalała 
w 1661 r. do ok. 55 chrztów, choć zasięg terytorialny i rola społeczna 
parafii rakowskiej bardzo wzrosły). Jeśli nawet przyjmiemy tu wysoki 
stopień rodności 40%0 aktualny dla podobnego małopolskiego miasteczka 
Miechowa 10, to dla otrzymania liczby katolików w parafii rakowskiej 
trzeba ilość chrztów pomnozyc przez 25. Otrzymalibyśmy wtedy: 
w 11613·7 r. - 1125 osób, w 1638 - 1250 osób, w 1640 - 1750 osób 
i w 1661 - 1375 osób. 

Chrzty w latach 1637-1640, podobnie zresztą jak w 1661 r., dotyczyły 
przeważnie mieszczan rakowskich. Występują tu takie ariańskie nazwiska, 
jak Wiszowaci (niejasna zapiska z 13 XII 1639 r. o jakimś nieprawym 
dziecku), Biedowie, Gnoińscy, Kobyłkowie, Łyczkowie, Modzelkowie, Po
wroźnikowie, Sukiennikowie, Świderscy czy Walkanowscy. Z powyższego 
wynika, że już na rok przed upadkiem ariańskiej stolicy dużą, jeśli nie 
przeważającą. część jej mieszkańców stanowili katolicy, a w 1640 r. ich 
liczba wzrosła o połowę. 

Ówczesnym, zapomnianym proboszczem rakowskim był ks. Stanisław 

nieńskiego (Raków ognisko arianizmu, Kraków 1968, s. 190); Ta z b i r, op. cit., s. 52; 

t e  n że, Zagłada ariańskiej .,stolicy" (Odr. i Ref., t. VI, Warszawa 1961, s. 135). 

s AKMKr., Acta Episc. 46, k. 74-76. 

9 ,.Siquidem haeres et dominus loci ex catholicis parentibus ortus [ !], primo 
Calvinista, ad extremum anabaptista factus, catholicos quidem tollerabat, suis vero 

sectariis maxime favebat, suaeque pl'Ofessionis tam ministros sinagogae quam recto
res scholae, catholicis vero ne minimum quidem locum pro excolendis eorum sacris 

ritibus concesserat", tamże, t. 54, k. 327r. Cala „Erectio parochia.lis in civitate Rakow 

dicta" z 8 VI 1646 r. zajmuje tu karty od 326 do 338, jest o wiele dłuższa od druko

wanej przez J. Wiśniewskiego (Dekanat iłżecki, Radom 1909-l!Hl, cz. II, s. 121-123) 

erekcji z 12 V 1646 r. i stanowi właściwie zestawienie aktów dotyczących tworzenia 

się parafii. 

JO Por. Z. P ę c k  o w s k i, Miechów, Kraków 1967, 5. 104. 
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Mrozek (lub Mrożek, może szlacheckiego pochodzenia), który był zarazem 
dziekanem bodzentyńs'kim, a już w maju 1637 r. chrzcił dzieci jako, ,,pa
ro{:hus Rakoviensis". Na stanowisku plebal[la rakowskiego widzimy go 
do czerwca 1643 r., kiedy to wipływy parafii sięgnęły już do Radostowa, 
gdzie f

u

nkcjonował jeszcze zbór ariański dla mieszczan rakowskich trwa
jących w wierze ojców. Mro,z,ek był wedle własnego mniemania, a zapewne 
i w praktyce, plebanem rakowskim, oficjalnie jednak drogowels'k.im. Może 
zresztą nie był już pierwszym na tym stanowisku, gdyż d0ipiero przed 
27 III 1637 r. zrz.ekl się maru;jonarii w Bodzentynie 11. 

Najciekawszym dokumentem ks. Mrozka jest chyba ugoda, którą pod-
pisał w Rakowie 2 XI 1637 r. wspólnie z wojewodzicem podolskim Jaku
bem Sienieńskim w sprawie dziesięcin z tego miasteczka, z Dębna oraz 
folwarku Kierdan. ,,Decanus Bodzantinensis, .plebanus Drogovlensis" zgo
dził się tu bez procesów sądowych, ,,w<lrzięczen będąc naprzód las'ki Jaśnie 
Wielmożnego Jego Mości Księdza Biskupa Krakowskiego [Jakuba Zadzi
ka ], swego miłościwego pana i dobrodzieja, i łaski Jego Mości Pana Woje
wodzica Podo,lskiego ... , więc respektując na ubogie i piaszczyste grunty 
i utra_.pienie ludzi ubogich i onera Reipublicae et rei familiaris", otrzymy
wać dożywotnio za te dziesięciny jedynie 50 złp na rok 12• 

Dopiero od 1 VIII 1644 r. występuje w metrykach jako proboszcz 
ks. Teo<lo,r Zaporski, szlachcic piastujący zarazem godność kantora wło
cławskiego· .. Szy'bko ustąpił on Stanisławowi Paceviusowi, kano�i'kowi kie
lec1kiemu i dziekanowi urzędowskiemu, potem też oficjałowi pilickiemu, 
który w 1646 r. tytułował się początkowo komendarzem rakowskim, a od 
8 czerwca owego roku przez 8 lat sprawował funkcję proboszcza. Pro
boszczowie Zaporski i Pacevius ukształtowali ostatecznie w lafach 1645-
1648 ekonomiczne ,i terytorialne podstawy parafii. Warto wymienić przy
najmniej cztery najważniejsze zaipisy tego rodzaju: 1. 27 IX 1645 r. Krzy
sztof Baldwin Ossoliński, starosta stopnicki, syn zmarłego Krzysztofa wo
j ewo<ly sandomierskiego, jako opiekun synów zmarłych Zbigniewa i Ja
kuba Sienieńskich darował w groclz.ie sandomierskim Zaporsikiemu n.a zbu
dowanie kościoła parafialnego i plebanii „fundum in eodem oppido Rakow 
ad portam Szy<lłoviensem penes stagnum existens, videhcet eum fundum, 
ubi olim aedes sectae Arianae decreto comitiali Warszaviensi nuperrime 
demolitae [sic] exstahat". 2. 12 V 1646 r. Biskup krakowski Piotr Gem
bicki darował pozbawionemu właśnie proboszcza, z powodu 'braku odpo:
wiedniego opatrzenia, kościołowi rakowskiemu wieś Drogowle jako bene-

11 AKMKr., Acta Episc. 48, k. 185. 
12 Tamże, k. 357-359. 4 XI '16317 r. stanęli przed biskupem z tą ugodą Mrozek 

i wysłannik Sienieńskiego, ,,szlac'hetny" Stanisław Stadnicki. Zadzik potwierdził ją, 
dodając jednak, że po śmierci teraźniejszych plEfuana i dziedzica oplata winna się 
zwiększyć. 
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ficjum. 3. 8 VI 1646 r. Tenże biskup afiliował kościół drogowelski do 
parafii rakowskiej. 13

. 4. 18 III 1648 r. Przebywający w Kielcach Gembicki 
rozsądził spór między Paceviusem a plebanem z Szumska ks. Marcinem 
Szelawskim i ;powierzył ostatecznie duszpasterstwo we wsiach Drogowle 

i Pągowiec proboszczowi rakowskiemu. zastrzegając jednak tamtejsze dzie
sięciny dla kościoła szumskiego 14.

Epoką w dziejach rakowskiej kontrreformacji stały się jednak dopiero 
rządy bakałarza filozofii Akademii Krakowskiej ks. Macieja Lorkowica 
(1622-1677). 5 X 1654 r. został on za sprawą kolatorów - kapituły ka
tedralnej krakowskiej - proboszczem w Rakowie i Drogowlach 1s, a w la
tach sześćdziesiątych doszedł do godności dziekana bodzentyńskiego. Wszy
stkie dotychczasowe prace wspominające o kontrreformacji w dawnej 
ariańskiej stolicy mówią o jego niestrudzonej działalności duszpasterskiej, 
a potwierdzają ją wykazy nawróconych „prośbą i groźbą" zawarte w koń
cowej części artykułu. 

Nie bardzo dbali za to o duszpasterstwo w parafii proboszczowie Za
porski i Pacevius, gdyż za ich czasów występuje w aktach metrykalnych 
wie1u innych księży. Wymieńmy tylko tych, którzy p_omagali w funkcjach
duszpasterskich w latach 1644-1645, tj. do ostatecznego ukończenia bu
dowy-katolickiej świątyni. Latem 1644 r. bawił w Rakow,ie doktor teologii, 
protonotariusz apostolski, kapelan biskupów krakowskich, kanonik skalb
mierski i pleban w Dzierążni, Paweł Stanisław Smolicki 1s, wydelegowany 
m. in. na uroczystości Bożego Ciała w nowym kościele po zniesieniu miej
scowej świątyni ariański.ej (,,sublato Arrianorum eiusdem loci delubro").
W 1644 r. chrzcili także słynny reformata ojciec Bonawentura Dzierża
nowski, o. Anzelm Kurzyński bądź Kurzycki, jakiś „pater Felix" oraz
wikary w Bardzie Marcin Kopeć. W 1645 r. występuje jednocześnie kilku
księży zajmujących w parafii pomocnicze stanowiska: kapelan rakowski
Szymon Starechowski (już 22 VII 1644), Kasper Rybkowie (też w 1646 r.;
początkowo tytułowany komendarzem łagowskim) i Jan Chybkowic (do
1646 r.).

Jak widać, szybko stał się Raków atrakcją dla duchowieństwa katolic

kiego, choć początkowo „płynność kadr" była duża. Rychło parafia roz
winęła tu różne swoje agendy. Wzmianki z 1644 r. wspominają o szpitalu 

u Wszystkie te ustalenia zawarte są w „wielkiej" erekcji (tamże, t. 54, k. 326-

338), o którą wystarał się Pacevius. 

14 Tamże, t. 55. k. 459r-461lr. 

15 Tamże, t. 58, k. 7llr. 
16 Ruchliwy prałat Smolicki był powiązany ze słynnym jezuickim polemistą anty

ariańskim Mikołajem Cichowskim i jeszcze w 1670 r. przebywał w Rakowie jako 

komisarz biskupi dla zbadania cudowności miejscowego obrazu Matki Boskiej (W i ś

ni e ws k i, op. cit., s. 126). 
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wraz z zamieszkałym tam żebrakiem Marcinem Kotem, o cmentarniku 
Krzysztofie Rybkowiczu i organiście Krzysztofie Trzmielowiczu. W 1645 r. 
pojawił się jeszcze dzwonnik Grzegorz Wadowski, a w 1661 r. żonaty kan
tor Wojciech Braciszewie. 

Parafialna szkółka katolicka powstała jeszcze chyba za czasów „aka
demii" ariańskiej, bo w lat1:1ch 1637-1640 często świadkował w metry
kach „rektor rakowski" Tomasz. W 1641 r. rektorem szkoły rakowskiej 
był już żonaty Stanisław, którego małżonką była może występująca 
w 1643 r. Elżbieta „Rectorowa alias Kleszyna". W latach 1648-1650 re
ktorował bakałarz i subdiakon Krzysztof Słuzniewicz, zwany także „gy
mnasiarcha scholae Racoviensis". W latach 1661-1662 jako „rector scho
lae Racoviensis" występuje bakałarz Wojciech Dusiński (Dusieński), 
a w 1666 r. ,,venerabilis" Andrzej Brzeziński, określany jako „sacristia
nus" 11_ Duży rozwój szkolnictwa w świeżej placówce katolickiej obliczo
nej na zwalczanie braci polskich przewidywały też akty normatyw·ne. Już 
erekcja. drogowelska z 1633 r. nakazywała plebanowi opłacanie „mistrza 
szkoły", -a erekcja rakowska z 8 VI 1646 r. polecała proboszczowi utrzymy
wać całe „grono pedagogiczne": nauczyciela z ukończonymi studiami uni
wersyteckimi is, organistę, kantora i innych scholarów. 

Jak wynika z naszych wywodów, atak kontrreformacyjny na dusze 
rakowian był wczesny i wielostronny. Kościół katolicki nie żałował środ
ków na duszpasterstwo, miejscowa zaś szkoła, sądząc po pozycji społecznej 
rektorów, reprezentowała w połowie stulecia niezgorszy poziom. Koniec 
dominacji braci polskich w Rakowie wyznaczają nie tylko daty procesu 
przeciw tamtejszym arianom (marzec-kwiecień 1638) oraz śmierci ich 
protektora Jakuba Sienieńskiego (początek 1639 r.), lecz również narodziny 
rakowskiej parafii katolickiej przed majem 1637 r. (jej formowanie się 
trwało do 1646 r.). 

Wzmianki o różnowiercach występują zarówno w katolickich metry
kach chrztów, jak i w niewielkim zachowanym fragmencie akt zgonów 
oraz we wpisanym do metryk „Indeksie" członków pozostającego pod opie
ką karmelitów krakowskich bractwa szkaplerznego, które zapoczątkowa
no w Rakowie w 1659 r. Jeszcze raz warto przypomnieć, iż nawet akty 
chrztów nie mogą być podstawą do obliczeń statystycznych na większą 

11 W 1665 r. uzyskał on prawdopodobnie na A1kademii Krako"vskiej godność 

ba'kalarza, a w 3 lata później magistra filozofii (Statuta nec non Liber promotion-um

philosophorum ordinis in Universitate Studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad annum 

1849, wyd. J. Muc-zkowski, Kraków '1849, s. 334, 337). Ks. Brzeziński był posiadaczem
prebendy zakrystiańskiej, którą obok prebendy kapelana bractwa różańcowego usta
nowiła erekcja z 8 VI 1646 r. 

is „Magistrum seu baccalaureum scholae, pro instituenda iuventute promotum 
in aliqua universitate approbata", AKMKr., Acta Episc. 54, k. 332v. 
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skalę, gdyż np. dla 1639 r. zachowały się tylko szczątkowo, a dla począt
ków lat pięćdziesiątych oraz dla lat 1664-1665 wykazują znaczne luki. 
Wzmianki o dysydentach dotyczą nie tylko arian, ale również kalwinów, 
zwykle zresztą w Rakowie wywodzących się spośród braci polskich, oraz 
małżeństw mieszanych. 

Poniższe zestawienie ułożyłem według chronologii chrztów, podając 
kolejno następujące elementy: 1. datę, 2. dane personalne chrzczonego, 
3. dane o jego rodzicach czy krewnych, 4. nazwisko duchownego dokonu
jącego chrztu oraz 5. dane personalne rodziców chrzestnych. Oczywiście
nie zawsze wszystkie te elementy występują w zapisie lub dadzą się od

czytać. Uzupełnienia i uwagi odautorskie podaję w nawiasach lub przy
pisach. Tego typu kronika kontrreformacji rakowskiej zaczyna się już na
rok przed zagładą ariańskiej stolicy:

24 IX 1637. Dorosła arianka, dobrowolnie prosząca o chrzest, Anna 
Wałkanowska (pewnie szlachcianka), została ochrzczona przez Stanisława 
Mrozka. Chrzestni: Bartłomiej Bieda (z Rakowa) i (szlachcianka) Agniesz
ka Michocka (zapiska częściowo nieczytelna). 

2 I 1639. Dorosły (a więc zapewne arianin) Jan Winogrocki, syn Mate
usza i Elżbiety, ochrzczony w obecności ojca przez Mrozka. Chrzestni: ten
że Bieda i Katarzyna Świderska t9. 

29 III 1640. Arianin Krzysztof Marcinek z Dębna, syn Marcina i Elżbie
ty, ochrzczony przez Mrozka. Chrzestni: Piotr Sukiennik (Łukaszowicz?) 
i Anna Powroźniczka z Rakowa. 

3 VII 1644. Urodzony 18 III 1635 młodzieniaszek Jan Chrostek, syn arian 
rakowskich „sławetnych" Walentego (zmarłego) i Jadwigi (ochrzczonej 
już po śmierci męża), ochrzczony przez Pawła Smolickiego, przy czym na
dano mu dawniej posiadane imię Jan, a nazajutrz przystąpił do komunii. 
Chrzestni: sławetny Jan Umie[ń]ski (kupiec, a w 1671 r. rajca) i Zofia 
Tobiaszowa, rakowianie. 

3 VII 1644. Urodzony 5 VIII 1635 r. chłopiec Marcjan Prochownik, syn 
sławetnych Marcina i Elżbiety. Jego ojciec był pierwotnie arianinem, po
tem katolikiem, następnie znów arianinem, aktualnie zaś katolikiem; zma
rła matka była arianką, żyjąca zaś macocha katoliczką. Chrzcił Smolicki, 
a chrzestnymi byli sławetny Piotr Łukaszowicz (sukiennik) i z. Tobia
szowa, rakowianie. 

15 VIII 1644. Bracia (wg starszeństwa) Krzysztof, Stanisław, Jakub 
i Jan (Janikowie), synowie katolika Grzegorza Janika z Dębna i arianki 
Zofii Janowskiej, która dotąd nie pozwalała ich ochrzcić. Chrzcił zapewne 
Teodor Zaporski. Chrzestni (przeważnie szlachta): Andrzej Piaskowski 

19 Należała ona zapewn e do rodziny, która wywodz ił a się od rakowskiego kuś

nierza, a'1e już w trzydziestych latach XVII w. podawała się za szlachtę, W. N e

k a n d a T r e  p ka, Liber generationis plebeanorum, 1963, cz . I, s. 532. 
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z Zofią Mi[c]hocką, Paweł Pikulski 20 z Anną Piaskowską, Tomasz Rokicki 
(dziedzic Szumska) z Agnieszką (nazwisko zatarte) oraz Piotr Krewny {?), 
rządca miasta (Rakowa?) z Katarzyną (reszta zapisu zatarta). 

25 lub 28 IX 1644 {data zapisana niedokładnie w 1645 r.). Dorosłe arian
ki Zofia Janiczkowa (Janikowa vel Janowska - por. wyżej) z Dębna i jej 
córka Jadwiga ochrzczone przez Zaporskiego. Chrzestni: ,,szlachetny" 
A. Piaskowski z „urodzoną" z. Michocką oraz cmentarnik Krzysztof Ryb-·
kowicz ze szl. Katarzyną Świderską, wdową (por. zapiskę z 2 I 1639).

Taż data. Ariański krawiec Aleksander Sikorka,. urodzony z takiejże 
wiary rodziców, ochrzczony przez Zaporskiego. Chrzestni: Mikołaj S[z]em
bek i Katarzyna Mularka. 

Taż data. D�rosłe arianki Katarzyna Zolczykowa, której rodzice nale
żeli do braci polskich, wraz z córkami Katarzyną i Zofią ochrzczone przez 
Zaporskiego. Chrzestni: szl. P. Pikulski z ur. A. Piaskowską, szl. Jan Kieł
czewski ze szl. Marianną Michocką oraz urodzeni Mikołaj żerkowski ze 
swa córką Katarzyną Piaskowską. 

10 V 1648. Anna Hermanowicówna, (córka) Tobiasza „Evangelici" i Zo
fii katoliczki, ochrzczona przez wikarego rakowskiego Wojciecha Gazdzi
ckiego. Chrzestni: Piotr Łukaszewie i Regina Grzybowska. 

12 V 1648. Adam Ślusarz, syn Kaspra kalwina i Katarzyny katoliczki, 
ochrzczony przez Gazdzickiego. Chrzestni: Jan Drozdowie i Anna Kaspro
wa (?). 

25 V 1648. Zofia Ciesi(e]ńska, córka Jana (sukiennika i katolika) oraz 
Krystyny arianki, ,,coniugum inlegitimorum" 21, ochrzczona przez Gazdzi
ckiego. Chrzestni: Jan Patyna i Anna Drozdowicowa. 

19 X 1648. Szymon Porębski, syn Marcina katolika i Elżbiety kalwinki, 
ochrzczony przez Gazdzickiego. Chrzestni: Jan Ciesi(e]ński i Anna Graso
wa, wszyscy z Rakowa. 

19 II 1650. Maciej Czarniecki, syn Walentego katolika i Doroty arian
ki, ochrzczony przez wikarego Krzysztofa Mastkiewicza. Chrzestni: Krzy
sztof Koniemłocki i Katarzyna Rudnicka, wszyscy z Rakowa. 

13 III 1650. Jan Gras, syn Jana kalwina i Anny katoliczki, ochrzczony 
przez proboszcza Stanisława Paceviusa. Chrzestni: Jan Rumiński (Umień
ski ?) i panna Elżbieta Piaskowska z Rakowa. 

14 VIII 1651. Aleksander Karczowski, syn Jakuba i Teofili dysydentki 
(,,uxoris diversae religionis" - zapewne chodzi o arianizm) z Rakowa. 

zo Pikulski zaczął karierę jako „miejski synek z Wojsławic pod Chełmem", był 

kancelistą po różnych sądach, a w 1633 r. dostał w dożywocie podrakowską w1es 

cystersów jędrzejowskich Chańczę z przyległościami i oczywiście zaeząl się czuć 

szlachcicem, tamże, s. 403; AKMKr., Acta Episc. 46, k. 149. 

z, Jedyne to tego rodzaju stwierdzenie w metrykach, gdzie przy różnowie�czych

rodzicach mówi się zwykle „coniuges legitimi". 
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ochrzczony przez wikarego Jakuba Flakowica. Chrzestni: szlachetni Se
bastian Wysocki i Anna Piaskowska. 

21 I 1657. Agnieszka Cieszyńska (Ciesieńska), córka Jana katolika i An
ny kalwinki, ,,coniugum clandestine extra parochiam sine scitu meo con
firmatorum", ochrzczona przez wikarego rakowskiego Stanisława Lorko
wica, rodzonego brata proboszcza Macieja. Chrzestni: szlachetny Jan Bra
licki (?) i Zofia Werecka. 

25 IV 1658. Wojciech Parlei (zapewne z kalwińskiej rodziny Parlajów), 
syn Jana, ,,heretyka" i Zuzanny, ochrzczony przez Stanisława Lorkowica. 
Chrzestni: ks. Jan Rasiowski, zastępca prebendarza rakowskiego, i Zofia 
Tobiaszowa. 

10 VI 1658. Zofia Bakalarska, dorosła arianka, córka zatwardziałego 
arianina Walentego z jego wcześniejszego małżeństwa, ochrzczona przez 
proboszcza Macieja Lorkowica. Chrzestni: jezuita i dziedzic Kazimierz 
.Jan Sienieński 22 i wielmożna Jadwiga Wiktoria (z Wylamów) Lancko
rońska, kasztelanowa radomska i starościna szydłowska. 

10 VI 1658. Michał Bakalarski, (syn) Walentego i Jadwigi (zapewne 
macochy poprzednio chrzczonej Zofii) arian, ochrzczony przez Kazimierza 
Sienieńskiego. Chrzestni: proboszcz Lorkowie i Jad wiga (Lanckorońska), 
kasztelanowa radomska. 

Po 20 VII 1658. Sławetna Zofia ślosarka arianka, ochrzczona po kon
stytucji wydanej przeciw arianom (wiadomość zapisana w metryce zgonów 
pod datą jej pogrzebu 30 XII 1671 r.). 

3 XI 1660. Jan i Katarzyna Hermani (Hermanowicowie), dzieci Tobia
sza i Elżbiety arian, ochrzczone przez wikarego Lorkowica. Chrzestni: uro
dzony Stanisław Mijakowski i jego żona Zofia (z Sienieńskich). właścicie
le Rakowa. 

Nieco przed 8 XI 1660 ochrzczono (pochodzącego z patrycjatu ariań
skiego) Andrzeja Wojdoviusa, który wtedy występował już jako ojciec 
chrzestny, a 5 XII 1660 r. jako „ex Ariano nuper catholicus" został przy
jęty do karmelitańskiego bractwa szkaplerznegci. 

Nieco przed 8 XII 1660 przeszła (z arianizmu) Krystyna Wojdoviusowa, 
która podówczas jako .,nova fidelis" została przyjęta do tegoż bractwa. 

16 I 1661. Paweł Krzywicki, około 30-letni arianin, ochrzczony przez 
proboszcza Lorkowica. Chrzestni: Wojciech Łukaszewie i Maryna Bartni
cka 23 z Rakowa. 

22 .,Ideo ad hoc munus admissus, ut contra patrem et novercam in Ariartismo 
obstinatos. si fere adver[sus] aliquid moliri vellent. tanquam haeres et patritius 
facilius procedere posset". 

23 Wawrzyniec Bartnicki, pisarz miejski rakowski za czasów ariańskich, pozostał 
na swym stanowisku także po zapanowaniu katolicyzmu, Raków ognisko arianizmu,

s. 21-!: AKMKr., Acta Episc. 54, k. 329-330.

10 - Sobótka 1975, z. 2 
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21 I 1661. Anna, córka Augustyna krawca i Zuzanny, arian, ochrzczona 
przez wikarego Lorkowica. Chrzestni: szlachetni Aleksander Lubieniecki 
(zapewne syn Piotra, a wnuk Andrzeja starszego, twórcy „Polonoeutychii") 
i Agnieszka Moskor[zo]wska. 

18 II 1661. Zuzanna, około 40-letnia arianka, żona „apostaty" ariańskie
go Augustyna krawca, oraz ich córka, też Zuzanna, prawie 20-letnia, 
ochrzczone przez proboszcza Lorkowica. Chrzestni: S. i Z. Mijakowscy. 

14 III 1661. Zuzanna arianka, żona Sebastiana ślusarza (,,serarii"), 
ochrzczona przez proboszcza Lorkowica. Chrzestni: ks. Marcin Szelawski, 
proboszcz szumski, i Anna FHrmanczykowa, obywatelka rakowska. 

14 III 1661. Katarzyna Krzywicka arianka, żona Pawła (por. wyżej), 
ochrzczona przez proboszcza Lorkowica. Chrzestni: urodzeni S. Mijakow
ski, właściciel Rakowa, i Zofia Piaskowska. 

20 III 1661. Samuel i Zuzanna Abrahamowicowie 24, arianie, i dorosłe 
dzieci Zuzanny (starszej) ochrzczone przez wikarego S. Lorkowica. Chrze
stni: szlachetni Seweryn Bystrzonowski z Chańczy i z. Piaskowska oraz 
Wojciech Moskorzowski i Katarzyna Burska. 

19 IV 1661. Elżbieta Wasiek (Wasek) arianka, żona niedawno ochrzczo
nego Andrzeja (pochodzącego ze starej rodziny rakowskiej), przyjęła 
chrzest z rąk proboszcza M. Lorkowica. Chrzestni: Jan Bartnicki i (szla
chetna) K. Burska. 

12 VI 1661. Maryna Łachowska, ponad 40-letnia arianka (najpewniej 
szlachcianka), ochrzczona przez wikarego Lorkowica. Chrzestni: szlachcic 
Wojciech Moskorzowski z żoną Zofią. 

30 VII 1661. Anna Wojdowiuszowa, prawie 60-letnia arianka, ochrzczo
na przez proboszcza Lorkowica. Chrzestni: ks. Jan Rasiowski i Maryna 
Kowalska. 

26 IX 1661. Jadwiga Cieszyńska (Ciesieńska), córka Jana (katolika i su
kiennika) i Anny kalwinki, ochrzczona przez proboszcza Lorkowica. Chrze
stni: Piotr Miączkowic (vel Miąchowic, cechmistrz sukienników) i Anna 
Janowa Piotrowicowa. Wszyscy wymienieni pochodzili z Rakowa, ale prze
bywali czasowo w Drogowlach (z powodu panującej w miasteczku zarazy). 

16 IV 1662. Katarzyna Lachowska arianka, (córka) Maryny (por. wy
żej), ochrzczona przez proboszcza Lorkowica. Chrzestni: wikary S. Lorko
wie i (dziedziczka) z. Mijakowska. 

3 VI 1662. Aleksander Sternecki (Sternacki), syn Pawła i Elżbiety, 
arian 25, ochrzczony przez Jana Rasiowskiego. Chrzestni: ks. Grzegorz Wol
ski, wikary rakowski, i Zofia (Mijakowska), właścicielka Rakowa. 

!!.I Nazwisko to występuje w wygnańczym ariańskim zborze koloozwarskim, 

J. Ta zbir, Bracia polscy w Siedmiogrodzie, Warszawa 1964, s. ,rno.

25 Paweł Sternacki był ootatnim rakowskim drukarzem ariańskim. W latach
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2 VII 1663. Regina Tatrańska, ponad 50-letnia arianka 26, ochrzczona 

przez proboszcza M. Lorkowica. Chrzestni: ks. Jan Raszewski (Rasiowski) 
i Z. Mijakowska. 

14 IV 1664. Jan Bretner, (syn) Melchiora kalwina i Elżbiety katoliczki 

z Rakowa, ochrzczony przez wikarego rakowskiego Krzysztofa Głodowica. 
Chrzestni: Jan Umiński (kupiec) i Jadwiga Jajowa (ze starej rodziny ra

kowskiej). 
5 XI 1665. Zofia Solarska, córka Stanisława kalwina 27 i Katarzyny, 

konwertytki z arianizmu na katolicyzm, obojga z Rakowa, ochrzczona 

przez wikarego rakowskiego Jakuba Jugowskiego. Chrzestni: proboszcz 

Lorkowie i Zofia z Sienna Mijakowska, · skarbnikowa nowogródzka, dzie

dziczka Rakowa. 
Łącznie 45 zachowanych rakowskich zapisek metrykalnych z lat 1637-

1671 mówi o 36 konwersjach z arianizmu oraz o 16 chrztach dzieci z mał

żeństw mieszanych, katolicko-ariańskich (7) lub katolicko-kalwińskich (9). 

Rekatolizacja miasteczka trwała przez mniej więcej jedno pokolenie. Pier
wsza fala chrztów ariańskich przypadła na lata 1637-1644 (13 wiadomo

ści), następna zaś dopiero na lata 1658-1663 (23 wiadomości). Jest rzeczą 
charakterystyczną, że z pełnych nadziei dla różnowierców lat „potopu" 
1655-1656 brak jakichkolwiek zapisek rekatolizacyjnych, choć metryki 

chrztów zachowały się normalnie. 
Rekordowy był 1661 r., gdy na 55 zapisek przypadło 12 chrztów dy

sydenckich, rok pełen zarazem według notatek proboszcza klęsk. W pier
wszym kwartale owego roku prawie połowę chrztów (8 na 18) stanowiły 
chrzty ariańskie. Duża liczba nawróceń przypadła również na ostatnie mie
siące roku poprzedniego. Objaw ów znajduje uzasadnienie w tym, że na 
lata 1660-1661 wypadły terminy opuszczenia przez arian Rzeczypospoli
tej. Na to, iż metryki rakowskie były czułym sejsmografem wydarzeń 
ogólnopolskich, wskazuje jeszcze fakt, że w pełnym antyariańskiej pro-

1659-1660 sprzedał on swoje domy w Rakowie i wybierał się może na zagraniczne 
wygnanie. Znane są jego żony, Katarzyna (ok. 1'625) i Zuzanna (1659), ale o Elżbiecie 
nic nie wiadomo, Raków ognisko arianizmu, s. 42; A. K a  w e c k  a - Gr y cz o w a, 
Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego, Wrocław 1974, s. 65, 71. 

26 Córka ariańskiego aptekarza rakowskiego Jakuba Tatrańskiego, mającego 
aptekę w rynku jeszcze w 1660 r., żona zaś ariańskiego kupca rakowskiego Jana 
Krzysztofa Lunkwitza z Opola, którego można identyfikować z przebywającym 
w 1672 r. w kalwińskim Sielcu wygnanym aptekarzem rakowskim Janem. Raków 

ognisko arianizmu, s. 43--45. 
27 Stanisław Solarski był w 1672 r. kupcem i wójtem sądowym w Rakowie 

(tamże, s. 45). Wytrwał on chyba wtedy jeS7.CZe przy kalwinizmie, a w każdym razie 
zapiska w metryce zgonów, mówiąc pod 29 Xll 1671 r. o pogrzebie jego matki 
Maryny, podkreśla, że wbrew całej ,rodzinie „solus diotus Sdlarski in secta Callvini
stica obstinatus permaneret, et fi1ium suum in eodem errore ad damnationem retinet. 
Utinam resipiscat!" 
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pagandy przedsejmowej czerwcu 1658 r. co czwarty chrzest dotyczył braci 

polskich. 

W pierwszym okresie (do połowy wieku) pełną akcję przymusowego 

wypleniania „herezji" widać jedynie w Dębnie, gdzie nawet uparta arian

ka Zofia Janikowa musiała się ostatecznie ochrzcić. Podobne zjawiska 

w Rakowie miały miejsce dopiero w latach 1658-1663, kiedy to chrzcili 

się Abrahamowicowie, Bakalarscy, Waśkowie, Wojdowiusze czy Lachow

scy, a większość ceremonii odbywała się pod presją takich person, jak. 

miejscowi dziedzice czy proboszcz Maciej Lorkowie. W latach 1662-1663 

nawracały się przeważnie kobiety, na które wtedy dopiero przyszedł ter

min wygnania. Ostatnimi znanymi z metryk różnowiercami rakowskimi 

byli około 1670 r. patrycjusze Solarscy, kalwini, ale wywodzący się spo

śród braci polskich. 

Metryki rakowskie utwierdzają przekonanie, że arianizm w tym szcze

gólnym miasteczku nie skończył się wraz z wyrokiem z 1638 r. i że mie

szczanie nie okazali się mniej wytrwali niż szlacheccy bracia. Poprzez 

urzędowe zapiski metrykalne prześwieca uporczywość reformacyjnych tra

dycji w poszczególnych rakowskich rodzinach i tragizm ich położenia 

w epoce „wypleniania kąkolu ariańskiego". 

DER UNTERGANG DES ARIANISCHEN RAKOW 

Der Beitrag besteht aus drei auf bisher ungenutzten Quellen gestlitzten Skizzen. 

Die erste befasst sich kurz mit dem Streit, der zwischen Mikołaj Szoman-Ciachow

ski, dem Mitg].ied einer aus Schlesien stammenden angesehenen arianischen Fami1ie. 

und dem Rakower Administrator Vespasian Szlichtyng ausgebrochen ist. 

Der zweite Teil handelt von den Anfangen der katholischen Pfarrgemeinde in 

Raków. Der Autor stutzte sich dabei vor allem auf erhalten geMiebene Fragmente 

der dortigen Standesamtakten sowie Bilcher des bhschoflichen Gerichts in KTaków. 

Entgegen den bisherigen Meinungen stellte ,sich heraus, dass die katholische Ge

meinde in Raków faktisch einige Jahre vor der Vertreibung der Arianer aus der 

Stadt im Jahre 1638 entstanden ist. Bereits damals waren zahlTeiche Bewohner von 

Raków Katholiken, andererseits gehort in die Legende die totale Vertreibung der 

Arianer, denn noch in den 60er Jahren des 17. Jh. treten sie unter der dortigen 

BUrgerschaft auf. 

Der drltte Teil des Artikels bildet eigentlich eine materielle Erganzung und 

enthalt ein Verzeichnis der Konvel'Sion von Andersglaubigen aus den Jahren 163'7-

1665. Besonders intensiv war die Rekatholisierung von Raków in den Jahren 1@7-

1644 (Zeit der Vertreibung der Arianer aus der Stadt) sowie in den Jahren 1658-

11663 (Zeit der Vertreibung der Arianer aus Polen). An der Bekehrung der burger

lichen Polnischen BrUder beteil'igten sich zaMreiche Geistliche, die ortliche katholi

sche Schule, die Skapulierbruderschaft sowie welfiliche Glaubige, die Magnaten nicht 

ausgenommen. Man bekehrte mit „Bitten und Drohungen". Zu den letzten aus Ma

trikeln bekannten Rakower Andersg].aubigen gehorten urn 1670 die kalvinischen 

Patrizier Solarskis. Lange Zeit blieb dem Arianismus auch die weit bekannte Familie 

Wojdowiusz treu. 




