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JANUSZ TAZBIR (WARSZAW A) 

EMIGRACJA SOCYNIAŃSKA W NIEMCZECH POI.NOCNYCH 

Dzieje egzulantów ariańskich w Prusach elektorskich, Nowej Marchii 
czy na Śląsku (nie mówiąc oczywiście o Siedmiogrodzie) są już stosun
kowo dobrze znane. Niewiele jednak, jak dotąd, wiadomo o sytuacji braci 
polskich na terenie Niemiec Północnych, gdzie po ogłoszeniu ,edyktu ba
nicji (1658) próbowali się oni osiedlić na stałe. Warto więc chyba, wy
zyskując przyczynki rozproszone po niemieckich czasopismach regional
nych oraz własną kwerendę źródłową, przypomnieć dzieje zabiegów so
cyniańskich o zamieszkanie na tym terenie. Wydatną rolę w tych 
staraniach odgrywał, przebywający już od schyłku 1657 r. na emigracji, 
znany historyk i astronom ariański Stanisław Lubieniecki. Już w styczniu 
1661 r. uzyskał on u króla duńskiego Fryderyka III zezwolenie na osiedle
nie się socynian w Altanie. Miasto to (stanowiące dziś integralną część 
Hamburga) w XVI w. było jeszcze małą osadą ·rybacką, położoną na pra
wym brzegu Łaby. W 1640 r. Altona · dostała się w posiadanie Danii, 
w 1664 r. uzyskała prawa miejskie i utworzono tu wolny port jako prze
ciwwagę Hamburga. Miasto rozwinęł,o się dzięki napływowi z Hamburga 
prześladowanych tam przez pastorów luterańskich katolików, żydów 
i kalwinów. Już przed wydaniem wzmiankowanego edyktu 'banicji arian 
z Polski propaganda socyniańska docierała (via Gdańsk) do HambuDga 
i Lubeki, w Altonie przebywali zaś potajemnie tacy socynianie, jak Piotr 
Statorius, Krzysztof Crell-Spinowski czy Joachim Stegmann. Na począt
ku 1661 r. csiadł tu wraz z rodziną i służbą Stanisław Lubieniecki, który 
stąd właśnie rozwijał ożywioną działalność dyplomatyczną mającą na celu 
cofnięcie edyktu banicji, oraz wyjeżdżał na dysputy religijne z przeciw
nikami arianizmu. Zaniepokoiło to poważnie przedstawicieli kościoła 
luterańskiego, tym bardziej iż przyszły autor Theatrum cometicum roz
począł równocześnie starania o osiedlenie się socynian w innych miastach 
Północnych Niemiec 1. 

1 Por. R. K 6 r ner, Sozinianer in Hamburg (Hamburgisches Kirchenblatt, R. 3,

1906, nr 18, s. 141 i n.) oraz J. Ta zbir, Stanisiaw Lubieniecki, przywódca ariań

skiej emigracji, Warszawa 1961, s. 149--USO. 
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Dotyczyło to w pierwszym rzędzie Friedrichstadtu, małego miasta 
w południowym Szlezwiku nad rzeką Eider. Założył je w 1621 r. książę 
holsztyńsko-gottorpski Fryderyk III, który w ten sposób starał się tu 
ściągnąć remonstrantów holenderskich prześladowanych po synodzie 
w Dqrtrechcie. Ponieważ fundator zapewnił jego mieszkańcom całkowitą 
swobodę wyznaniową, napłynęli tu także kwakrzy, luteranie, żydzi, me
nonici i katolicy. Z księstwa Szlezwik..Jlolsztyn wywodził się m. in. za
służony dla rozwoju socynianizmu pierwszej połowy XVII w. Marcin 
Ruar (ur. w 1588 r. Krempe, okręg SteinbuTg), ariański działacz i pole
mista, oraz mniej głośny od niego Teodor Simon z Berchsted, późniejszy 
nauczyciel w szkole braci polskich na Wołyniu. Ruar też w swym ·liście 
z 28 V 1626 T. dał wyraz satysfakcji z osiedlenia się we Friedrichstadcie 
remonstrantów, z którymi 'bracia polscy poczuwali się do wspólnoty na 
wielu polach. Jeszcze w czasie swego pobytu w ojczyźnie socynianie za
biegali o unię z tym wyznaniem. Nic więc dziwnego, że i Lubieniecki sta
rał się o udzielenie swoim współwyznawcom prawa na zamieszkanie 
w tym mieście, deklarując w ich imieniu gotowość połączenia się z re
monstrantami. 

Rada miejska, z którą odbył w tej sprawie pierwsze rozmowy JUZ 
1 III 1662 r., potraktowała jego propozycje bardzo przychylnie. Egzulan
tom zezwolono na przyłączenie się do wspólnoty religijnej remonstran
tów oraz wyrażono. obietnicę przyjęcia do prawa miefskiego (kilka jego
egzemplarzy wręczono 23 kwietnia Lubienieckiemu zapewne w tym celu, 
je przesłał jako „Reklamblatt" do Polski). Sprawozdanie Lubienieckiego 
z wyniku tych pertraktacji zostało przedstawione synodowi braci polskich, 
który odbył się w 1662 r. potajemnie i po raz ostatni na ziemi ojczystej. 
Jako pomoc w prowadzeniu dalszych rozmów skierowano do Friedrich
stadtu Jana Preussa (z Nowej Marchii) i Krzysztofa Crella (z Kluczborka) 
wraz z jego bratem Janem. Towarzyszyli im niektórzy członkowie dawnej 
gminy ariańskiej w Straszynie pod Gdańskiem (m. in. Martin Voss i Jo
hann Forster), którym władze miasta, widząc w tym dogodną sposobność 
do pomnożenia liczby ludności, przyznały niebawem prawa miejskie. 
Obiecały one również, iż wystarają się u księcia o równouprawnienie 
gminy socyniańskiej z innymi kościołami. Lubieniecki zaś zapewnił, iż 
wkrótce przybędą do miasta dalsi kupcy i rzemieślnicy, jak również 
przedstawiciele szlachty ariańskiej . Istotnie w listopadzie 1662 r. do miej
scowej gminy remonstranckiej zapisało się następnych siedemnastu braci 
polskich, których nazwiska nie są nam, niestety, znane. W każdym razie 
tych egzulantów musiało być sporo, gdyż Lubieniecki kupił w kwietniu 
1663 r. we Friedrichstadcie (od kupca holenderskiego imieniem Jakub 
Linnich) dom, mający im przypuszczalnie służyć za zbór. W tymże roku 
przybywają do tego miasta kolejni wygnańcy, mówiono też, że dalsze ich 
grupy znajdują się w drodze. Byli to w znacznej mierze niemieccy wy
znawcy braci polskich, choć trafiają się i nazwiska polskie. Korzystali oni 



Emlgracja socyniańska w Niemczech 281 

z pomocy miejscowych remonstrantów, jak również z zasiłków otrzymy

wanych z Holandii. 

Zaniepokojony pojawianiem się coraz to nowych egzulantów ariań

skich superintendent luterański Szlezwiku i autor licznych prac teologicz

nych Jan Reinboth (1609-1673) rozpoczął przeciwko nim zdecydowaną 

i ostrą akcję. Pod jego też wpływem książę holsztyńsko-gottorpski Fry

deryk (syn Chrystiana Albrechta) wydał w czerwcu 1663 r. radzie miej

skiej F,riedrichstadtu polecenie, aby usunęła socynian z miasta jako wy

znawców „bluźnierczej sekty". Mimo zabiegów rajców, starających się 

w sierpniu wpłynąć na superintendenta (a przez niego i na księcia), na

kaz ten został ponowiony 6 X 1663 r. Fryderyk polecając braciom polskim 

opuszczenie miasta tłumaczył, iż rada miejska nie pytała go o zdanie 

przy ich przyjmowaniu, on zaś nie może tej decyzji zaaprobować. Na nic 

więc nie zdały się zarówno starania właqz miejskich, jak i zabiegi tam

tejszych remonstrantów .. Bracia polscy sprzedali dom przeznaczony na 

zbór i po niespełna rocznym pobycie w tym mieście przenieśli się gdzie 

indziej, w większości do Holandii 2• 

Podobnie też potoczyły się ich losy w Mannheimie (Palatynat Reński), 

mieście bardzo zniszczonym w czasie wojny trzydziestoletniej. Tutejszy 

elektor Karol I Ludwik (rezydujący w Heidelbergu) ściągał doń ze

wsząd osadników (m. in. anabaptystów morawskich z Czech oraz uchodź

ców z Holandii), zapewniając im pełnię swobód wyznaniowych. Pierwsi 

bracia polscy przybyli w 1663 :r. Ich sytuacja tu wydawała się ustabilizo

wana, skoro magnat ukraiński Stefan Niemirycz, który jako wyznawca 
socynianizmu ddbrowolnie udał się w rok później na emigrację, przekazy
wał w początkach 1664 r. Lubienieckiemu pieniądze na budowę tam 

domu (o dwóch piętr.ach, dużych izbach i z dachem „włoską manierą"). 

29 marca te.gaż Toku Niemirycz wyrażał przekonanie, iż „miejsca bez

pieczniejszego nie mają nigdzie bracia z Polski wygnani nad Ma[n]nheim"; 

gdyby zaś sam go nie wykorzystał, to mogą tam się sprowadzić „bra

cia z Frydrychsztadu" a. Lubieniecki utrzymywał kontakt z osiadłymi 

w Mannheimie .aTianami za pośrednictwem wybitnego teologa i pisarza 

zborowego, Andrzeja Wiszowatego. Wraz z Joachim.em Stegmannem młod

szym (oraz bratem Teodorem) przybył on tu w połowie 1663 r. Zarówno 

Stegmanna, jak i Andrzeja Wiszowatego skierował do Mannheimu synod 
ariański, obradujący w marcu tego roku w Kluczborku, powierzając im za

pewne opiekę duszpasterską nad egzulantami. Wiszowaty spędził w Mann

heimie trzy łatą „na wytężonej działalności i propagandzie religijnej". 

Zaniepokojeni nią pastorzy luterańscy skłonili kancelarię elektorską 

2 T. w ot s c h k e, Schleswig-Holstein und die Polnischen Bru.der (Schriften

des Vereins fur Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, 1926, 2 Reihe, t. 8, s. 75 

i n.) oraz K. E. Jo r d t - J 0 r g e n s  e n, Stanisław Lubieniecki. Zum Weg des Uni- • 

tarismus von Ost nach West im 17. Jahrhundert, Gottingen 1968, s. 78 i n. 

3 Biblioteka Uniwersytecka w Amsterdamie, rkps Ar 552 oraz Ar 555• 
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w Heidelbergu, aby zakazała Wiszowatemu szerzenia poglądów socyniań
skich wśród miejscowej ludności. Odpowiednikiem Reinbotha na tym 
terenie był profesor teologii w Heidelbergu Jan Ludwik Fabricius (1632-
-1697), ostro piętnujący „bluźnierstwa ariańskie". Wszystko to zraziło bra
ci polskich do dalszego pobytu w Mannheimie. W 1666 r. opuścili' oni to
miasto, pustoszone zresztą przez zarazę i wojnę, przenosząc się do Ho
landii 4.

Na panewce spaliła rówmez próba osiedlenia się arian w Lubece. 
Przewidział to zresztą już Stefan Niemirycz, który w cytowanej przez 
nas korespondencji pisał, iż chociaż w ostateczności gotów byłby zamie
szkać i w tym mieście, to jednak obawia się, aby pastorzy lubeccy nie 
zbuntowali przeciwko socynianom miejscowej ludności. Lubieniecki sta
rał się o zapewnienie w tym mieście braciom polskim stałego pobytu za 
pośrednictwem Matthiasa Romera, rezydenta w latach 1665-1675 Re
publiki Zjednocz-onych Prowincji w Hamburgu. Poseł holenders'ki zwró
cił się z odpowiednią prośbą do Dawida Gloxina, który od 1666 r. był 
burmistrzem Lubeki. W początkach 1664 r. na czele grupy egzulantów 
socyniańskich L:ubieniecki zjawił się osobiście w Lubece, by wręczyć 
podanie, w którym prosił radę miejską o udzielenie im zezwolenia na 
osiedlenie się w tym mieście, jak również o zapewnienie swobody kultu 
religijnego, przy czym - jak to zanotował później z oburzeniem jeden

z pastorów luterańskich - ,,sie nanten sich nicht Fotinianer, sondern 
Arminianer (soll wohl Arianer heissen). Sie kamen mit grossen Ver
schprechungen und ga·ben vor, die Stadt reich werden wilrde". Istotnie 
bracia polscy zobowiązali się łożyć na rozwój miasta i płacić odpowied
nie podatki, jak również utrzymywać z handlu, rzemiosła i wolnych za
wodów. Rada miejska Lubeki (na posiedzeniu w dniu 30 I 1664 r.) wyra
ziła co prawda wstępną zgodę na dopuszczenie owych „arminian" do 
prawa miejskiego (tytułem próby na okres czterech do pięciu lat) oraz 
zezwoliła ną prywatne exercitium religionis w ich domach, ostateczną de
cyzję uzależniono jednak od zgody tamtejszego superintendenta. Władze 
d�chowne zaś zwróciły uwagę rajców na niebezpieczeństwo związane z to
lerowaniem socynian, którzy „mit betrilgerischen Woften versuchten, die 
Einfaltigen zu ilberlisten". Jako uzasadnienie takiego stanowiska przy
taczano fakt, iż arianizm został już potępiony przed 1300 laty. Socynian 
wygnano również z Polski, ponieważ nie chcieli wyrzec się swej nauki, 
przeczącej bóstwu Chrystusa oraz istnieniu Trójcy Św. 5 W konkluzji 

superintendent sprzeciwił się stanowczo osiedleniu się „Polaków" w Lu
bece, w ślad za czym rada (sześcioma głosami przeciwko pięciu) zażądała 
od nich-uznania nicejskiego symbolu wiary z 325 r. (stwie_rdzającego ist-

4 L. C hm aj, Bracia poiscy. Ludzie. Idee. Wpływy, Warszawa 1957, s. 368-369, 

oraz J o r  d t - J 0 r g e n s e n, op. cit., s. 80. 
s Hamburger Ministerialarchiv, sygn. IIIa 1, Acta Lubienietzkiana, s. 449, me

moriał z 12 XII 1667 r. 
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nienie Trójcy Św.). Ponieważ jednak rajcy na posiedzeniu w dniu 15 II 
1664 r. stwierdzili, iż obywatele Lubeki życzą sobie „class die fremden 
polnischen Herren und Kaufleute", mimo że są innego wyznania, uzyskali 
prawo miejskie, rada wyraziła ostatecznie na to zgodę, odmawiając im 
jednak swobody kultu nawet w ograniczonym zakresie. Bracia polscy nie 
chcieli oczywiście na to przystać i w tej sytuacji musieli opuścić miasto s. 

Nie udało im się również osiedlić w Bremie, choć z jednej strony 
i tu Lubieniecki próbował korzystać z protekcji wspomnianego już posła 
Holandii w Hamburgu (Romera), z drugiej zaś arianie obiecywali, iż za
ludnią Neustadt; była to osada wojskowa założona w Bremie w latach 
1626-1629 na prawym brzegu Wezery i otoczona murami. Choć Brema 
należała wówczas do Szwecji, to jednak jej władze odniosły się zdecydo
wanie nieprzychylnie do projektu osiedlenia tam socynian. Wiceguber
natora .Bremy i Werden, generała szwedzkiego Konrada Chrystiana Ko
nigsmarcka, nie przekonały -nawet znaczne korzyści gospodarcze, 
jakie miałoby przynieść osadnictwo ariańskie 7

• Podobnie potoczyły się 
sprawy również i w Gliickstadcie, mieście portowym nad Łabą, założonym 
w 1616 r. przez króla duńskiego Chrystiana IV. Lubieniecki mógł liczyć 
na osiedlenie się tu swoich współwyznawców, ponieważ Gliickstadt za
mieszkiwali nie tylko luteranie, lecz również kalwini, katolicy i remon
stranci. Bracia polscy próbowali tu osiedlić się znacznie później niż we 
Friedrichstadcie, Lubece czy Bremie, a mianowicie dopiero w 1667 r. 
Lubieniecki działał tu dwiema drogami: z jednej strony bowiem starał 
się pozyskać króla duńskiego (wspominanego już Fryderyka III) dla 
swoich planów, z drugiej zaś zjednać sobie tamtejszą radę miejską. 
8 IX 1667 r. wręczył on więc królowi, przebywającemu wówczas w Gliick
stadcie wraz z całym dworem, komentarze Crella i Szlichtynga do No
wego Testamentu, który ukazał się w ramach Bibliotheca Fratrum Po

lonorum 8• W parę miesięcy później ogłosił zaś z okazji wesela księcia 
Chrystiana Aloberta z córką Fryderyka, Amalią, utwór Gluckstadia vero 

Tychopolis. Stanowił on typowy dla ówczesnych czasów panegiryk, sła
wiący panującą w Danii dynastię, jak również jej zasługi dla samego 
miasta. Lubieniecki kreślił tu dzieje Gliickstadtu, kwitnącego dzięki duń
skiej protekcji i opiece. Arianie mieliby się przyczynić do dalszego wzrostu 
pomyślności miasta 9. Zobowiązywali się mianowicie, w 'zamian za przy-

o W. B r  e h  m e r, Polnische Socinianer in Lii.beck (Mittheilungen des Vereins 

fiir Li.ibeckische Geschichte und Alterthumskunde, 1893, z. 6, Jan-Febr., nr 1, s. 156-

157). 
7 Por. S. M. Sz a c h e r  s k a, J. Ta z b i r, Memoriał antysocyniański pastorów 

luterańskich. (Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. VII, 1962, s. 177-U. 78). 

s Por. Ta zbir, Stanisław Lubieniecki..., s. 275. 

g Panegiryk ten udało mi się odnaleźć dopiero po wydaniu monografii o Lubie

nieckim w Bibliotece Uniwersyteckiej w Rostocku (sygn. Rf 14240). Nosi on tytuł: 

Gluckstadia vero Tychopolis a primis fundamentis usque ad auspicati.ssimas nuptias 
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jęcie do prawa miejskego, ,,eine grosse Summa Geldes erle,gen und den 
Butendieck bawen". Chodziło tu o wały ochronne, którymi socynianie 
zobowiązywali się zabezpieczyć Gli.ickstadt przed wylewami estuarium 
Łaby. Tak więc przedstawiał on swoich współwyznawców jako ludzi 
zasobnych finansowo. Twierdzenie to zresztą po częśc-i odpowiadało pra"V
dzie. Te kuszące propozycje zostały jednak odrzucone, do czego przyczy
nił się zapewne i fakt podjęcia przez Lubienieckiego również i w tym 
mieście propagandy religijnej. Rozdał on bowiem ludności sporo druków 
socyniańskich, ,,damit die Prediger viel zu thun gehabt, dass die selbige 
denen Leuthen aus den Handen bringen kćinnen" 10. 

Najdłużej, jeśli chodzi o teren Niemiec Północnych, udało się socynia
nom utrzymać w Altonie i Ham'burgu. Pobytowi Stanisława Lubieniec
kiego (wraz z rodziną) w tym mieście poświęciliśmy osobne opracowa
nie. Tu warto tylko przypomnieć, iż był on obiektem stałej nagonki, za
równo ze strony miejscowych pastorów luterańskich, jak duchowieństwa 
innych miast, zwłaszcza Lubeki oraz Liineburga, :które nadsyłało do sena
tu hamburskiego memoriały domagające się usunięcia autora Theatru·m 

cometicum 11. Jeśli jednak władze miejskie Hamburga dopiero w marcu 
1668 r. nakazały mu bezwarunkowe opuszczenie miasta, stało się to za
pewne na skutek faktu, że Lubieniecki cieszył się protekcją nie tylko 
władz duńskich, lecz również i wpływowych obywateli miasta, na czele 
z jego huTmistrzem Bartholdem Mollerem, profesorem matematyki Jo
hannem Miillerem oraz lekarzami: Albertem Huswedelem, Michałem Kir
stenem i Johannem Garnersem 12. Wstawiał się również wielokrotnie za 
nim szlachcic holsztyński, radca 1królewski i dyplomata duński God
schalck von Buchwaldt 13

• Pastorzy luterańscy mogli być więc z jednej 
strony zaniepokojeni kontaktami Lubienieckiego z elitą intelektualną 
miasta, z drugiej zaś faktem, że wokół niego skupiali się również i inni 
socynianie. Tak więc jego dzieci (m. in. Teodor Bogdan i Krzysztof, póź
niejsi słynni malarze) wychowywały się razem z Krzysztofem Niemiry
czem (późniejszym bajkopisarzem), a później jego bratem Teodorem. Ich 
preceptorem był zaś Joachim Ruar, syn słynnego pisarza ariańskiego 
Marcina. Do Hamburga, który w okresie po'bytu tam Lubienieckiego od
grywał niejako rolę centrali finansowej braci polskich, zjeżdżali m. in. 
po zasiłki socynianie z Niemiec Północnych, tacy jak Jan Preuss, Jan 
Crell, Joachim Stegmann i inni. 
... principis Christiani Alberti ... ac Serenissimae Friedericae AmaUae ... die 

24 oct. JuZiani Anno Christiana MDCLXVII habitas deducta extemporali opera Sta

nislai de Lubienietz Lubieniecii Roiitsii... 
10 Sz a c h e r  ska, Ta z b i r, op. cit., s. 180. 
11 Por. tamże oraz Hamburger Ministerialarchiv, sygn. IIIa, 1/e, fol. 463-466. 
12 Kor n e r, op. cit., s. 143-144.

13 Por. Hamburger Minister.ialarchiv, sygn. IIIa, 1/e, fol. 465 (punkt III: Es hate 

Goscho von Buchwaldt, der vornehme vom Adel intercediret, das man ihn tolleriren 

solle, wraz z obszern ą repliką). 
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Po sześciu latach pobytu w Altonie Lubieniecki powrócił w 1674 r. 
do Hamburga, skąd mu było wygodniej prowadzić rozległą korespon
dencję oraz załatwiać sprawy finansowe. Pod wpływem pastorów lute
rańskich rada miejska nakazała mu w grudniu 1674 r. ponowne opuszcze
nie Hamburga. Zabiegi Lubienieckiego o pozostanie w mieście przerwała 
jego śmierć, która nastąpiła 18 V 1675 r. na skutek zatrucia. Zgon autora 
dzieła pt. Historia reformationis PoZonicae położył - jak się wydaje -
kres działalności egzulantów ariańskich w Hamburgu oraz w Altanie. 
Wdowa po nim (Zofia z Brzeskich Lubieniecka) przeniosła się bowiem 
wraz z dziećmi do Amsterdamu 14• 

Krótka historia pobytu socynian w Niemczech Północnych zawiera 
pewne wspólne rysy, charakterystyczne dla całego tego terenu. Wszędzie 
bowiem mieli oni początkowo nadzieję, iż korzystając z istniejącej tu 
mozaiki religijnej znajdą warunki swobodnego działania. Najchętniej też 
lokowali się w miastach zakładanych na surowym korzeniu (podobnie 
jak to miało miejsce w 1569 r. w Rakowie) w przekonaniu, iż spodzie
wane korzyści gospodarcze związane z ich przyjęciem do prawa miej
skiego przeważą nad uprzedzeniami religijnymi. Zaklimatyzowanie się 
miała ułatwić z jednej strony doskonała znajomość języika niemieckiego 
(związana zresztą z pochodzeniem etnicznym znacznej części egzulantów), 
z drugiej zaś sui ,generis kamuflaż ideologiczny, który znajdował wyraz 
w podawaniu się za remonstrantów ,bądź też za arminian. Nadzieje ,te 
okazały się jednak zawodne z uwagi na nieprzejednane stanowisko pa
storów luterańskich; ortodoksja wyznaniowa, widząca w nich najgorszych 
bluźnierców, obawiała się zdecydowanie propagandy religijnej arian. 
Tym •bardziej zresztą, że prowadzili ją nie tylko za pomocą książek, na 
co dość często skarżą się memoriały władz duchownych, ale i zapewne 
poprzez rozmowy czy kazania w języku niemieckim. T·rudno nie przyznać 
również, że zawiniła tu także gorliwość samych braci polskich, którzy za 
wszelką cenę i niekiedy z powodzeniem usiłowali szerzyć własną doktry
nę pośród miejscowej ludności. Skarżono się na to zarówno we Friedrich
stadcie, jak Lubece, Hamburgu czy Bremie. Szczególni� gorliwą aziałal
ność rozwijał tu Lubieniecłki, rozpowszechniający :książeczki o Trójcy Św. 
,,in lateinische, franzosische, deutsche Sprache" 15. Można w sumie stwier
dzić, iż pod rządami luterańskich pastorów również i w Polsce socynia
nizm niedługo by się utrzymał. 

Nasuwa się pytanie, jak trwałe okazały się skutki pobytu egzulantów 
ariańskich w Niemczech Północnych. Jeśli chodzi o propagandę religijną, 
trudno tu o zdecydowaną odpowiedź, ponieważ z pogl�dami socyniański
mi na ogół skrzętnie się ukrywano (do wyjątków należał czeladnik 
z Prus elektorskich, ścięty w 1687 r. za negowanie dogmatu Trójcy 

14 Por . J. Ta zbi r, Stanisław Lubieniecki (PSB, z. 75, Wrocław 1972, s. 606).
1s Sza c hers k a, Ta zbir, op. cit., s. 178. 
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św.) 16• Do dziś dnia natomiast biblioteki w Liineburgu, Wolfenbiittel 
czy Hamburgu przechowują liczne dzieła ariańskie (z Bibliotheca Fra

trum Polonorum na czele) pozostałe z tamtych czasów. W archiwach 
miejskich znajdujemy memoriały antysocyniańskie pastorów luterań
skich, jak również liczne listy Stanisława Lubienieckiego, rozproszone 
zresztą po całej Europie 17• Dłuższa kwerenda na miejscu pozwoliłaby 
bez wątpienia na pomnożenie śladów obecności braci polskich na tym te
renie 18. 

DIE SOZINIANISCHE EMIGRATION IN NORDDEUTSCHLAND 

Die kurze Geschichte des Aufenthalts in Norddeutschland der nach 1658 aus 

ihrer Heimat vertriebenen Polnischen Bruder (Fratres Poloni) hatte in fast allen 
Stadten einen ahnlichen Verlauf. Sowohl in Altona als auch in Friedrichstadt, Lti
beck oder Mannheim hegten sie anfangs die Hoffnung, dass sie dank der hier 

herrschenden Toleranz ihre Tatigkeit werden frei entfalten konnen. Die Sozinianer 

siedelten sich am liebsten in neu gegrtindeten Stadten an, und zwar in der Uber

zeugung, dass der wirtschaftliche Nutzen, den die Stadte aus ihrer Ansiedlung 
ziehen werden, iiber die religiosen Vorurteile Oberhand erlangen werde. Diese 

Hoffnungen erwiesen sich als trtigerisch wegen der feindseligen Haltung der luthe

rischen Pastoren, die vor der religiosen Propaganda der Polnischen Brtider Furcht 
hatten, zumal dass die letzteren sich in Gesprachen und Predigten auch dor 

deutschen Sprache beclienten. Da die Sozinianer ihre Doktrin unter allen Umstan
den unter der einbeimiscben Bevolkerung zu verbreiten versuchten, mussten sie 
Norddeutschland verlassen, und nur eine kleine Gruppe von ihnen verblieb in Ham
burg und A'ltona. 

16 M. Ho f f m a n, Geschichte der freien und Hansestadt Stadt Lu.beck, część 2, 
Liibeck 1889, s. 109. 

17 Por. przykładowo odnalezione ostatnio w Nieders. Staatsarchiv dn Wolfen
biittel, sygn. 2, Alt. 3585 dwa listy Stanisława Lubienieckiego do Chrystiana Ludwika, 
księcia brunszwickiego i liineburskiego, pisane w początkach 1665 r. Zawierają one 
pewne informacje o dziejach tego regionu. 

1s Autorowi tego przyczynku udało się przeprowadzić ,podczas pobytu w RFN
w 1,972 r. jedynie doraźną kwerendę w zbiorach Liineburga oraz Wolffenbiittel. 




