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W 1550 roku1 Mikołaj Oleśnicki, właściciel dóbr pińczow-
skich, wygnał z miasta paulinów i przekazał ich kościół 
z klasztorem kalwinom (ryc. 1). Datę te można uznać za sym-
boliczną cezurę rozpoczynającą okres, w którym nadnidziań-
skie tereny (nazwane znacznie później Ponidziem) stały się 
ważnym obszarem na mapie reformacji (i postreformacji) 
w I Rzeczypospolitej. Epizod reformacyjny – jak zatytułował 
jedną ze swoich książek Wacław Urban2 – związany jest tu 
m.in. ze stuletnim okresem działalności braci polskich. Choć 
ze względu na przyjmowane cezury czasowe chyba lepiej 
byłoby w tym przypadku mówić nie tylko o reformacji, lecz 
także o dziejach protestantyzmu – aktywność braci polskich 
przypada na lata 1563–16583, podczas gdy za datę kończą-
cą reformację w Polsce przyjmuje się rok 16084 lub nawet 
15955. Pozostałością tamtejszej rzeczywistości są zachowa-
ne w południowo-zachodniej części Ponidzia6, w międzyrze-
czu Nidy i Nidzicy7 nieliczne ariańskie8 (czy też powszechnie 

1 Antolski 2007: 33.
2 Urban 1988.
3 Ramy chronologiczne, jak zazwyczaj, są jedynie umowne – w 1684 r. 

w Pińczowie konwersji na katolicyzm dokonał starosta Lubieniec-
ki (który a die nativitatis suae in secta Ariana permansit); Kowalski 
1990: 12. W innych regionach kraju konwersje odnotowywano jesz-
cze w latach 90. XVII wieku; Kowalski 2001: 504.

4 Małłek 2018: 23, 25.
5 Tazbir 1993: 6.
6 Na temat zasięgu Ponidzia zob. Łajczak et. al. 2013: 7; Wróblewski 

2014: 93.
7 Obszar opracowania wyodrębniony został przede wszystkim w opar-

ciu o kryteria hydrograficzne i zawiera się między Nidą (stanowiącą 
jego wschodnią granicę) a Nidzicą (ograniczającą opisywany teren od 
południowego zachodu). Jego południowo-wschodni kraniec wyzna-
cza Wisła, zachodni w znacznej mierze Sancygniówka, północny zaś 
Mierzawa; linię łączącą dwa ostatnie cieki (północny bieg granicy za-
chodniej) poprowadzono wzdłuż szosy Knyszyn ‒ Lubcza i dalej drogą 
768 do Niegosławic, por. Wróblewski 2014: 93. Eksklawami obszaru 
opracowania są: Pińczów, przez który dziś przepływa graniczna Nida, 
ale teren XVI-wiecznego miasta znajdował się na jej lewym brzegu, 
oraz prawobrzeżna cześć Sancygniowa.

8 Wyjaśnienia i doprecyzowania wymaga stosowana terminologia używana 
w kontekście tego nurtu reformacji: Arianie – pojęcie o zabarwieniu pejo-
ratywnym, które pierwotnie użyte zostało przez Stanisława Sarnickiego, 
przywódcę kalwinów małopolskich (Górski 1929: 131), a następnie było 
stosowane przez innych adwersarzy braci polskich, m.in. jezuitów (choćby 
przez Piotra Skargę, autora Zawstydzenie arianów i Wtórego Zawstydze-
nia arianów – na temat tych tekstów zob. np. Ogonowska 2001, zwłaszcza 

uznawane za takowe) miejsca kultu (ryc. 2). Sygnalizowany 
w tytule problem tego dziedzictwa i jego dziedzica wyma-
ga nakreślenia dwóch kontekstów: historycznego, w jakim 
te obiekty powstały i historiograficznego, dotyczącego ich 
późniejszych losów.

SARMACKIE ATENY

Pińczów w drugiej połowie XVI wieku był ważnym ośrodkiem 
kulturalnym i intelektualnym. To tutaj funkcjonowało, znane 
z wysokiego poziomu nauczania, gimnazjum różnowiercze9 
(ryc. 3), działała drukarnia Daniela z Łęczycy – jedyna oficyna 
innowiercza poza Krakowem w historycznych granicach Ma-
łopolski10 (ryc. 4), na kolejnych synodach zboru kalwińskiego 

88–89) jest o tyle niefortunne, że powstało przez odwołanie do kontrowersji 
ariańskich z IV wieku, a trydeizm krytykowany przez Sarnickiego, choć odnosił 
się do sporów chrystologicznych w czasach Ariusza, miał jednak dużo więcej 
wspólnego z subordynacjonizmem (Górski 1929: 130) niż poglądami Ariusza. 

Bracia polscy – takim mianem określali się innowiercy, którzy 
w połowie XVI wieku wyodrębnili się ze zboru kalwińskiego, kwestio-
nując naukę o Trójcy Świętej. Nazwa też zawarta jest w tytule korpusu 
ich dzieł (Bibliotheca Fratrum Polonorum).

Socynianie – to nie tylko zachodnie określenie braci polskich 
(Nowogórski 2011: 339), ale przede wszystkim termin dotyczący 
jednego z nurtów w myśli braci polskich, zapoczątkowanego przez 
Fausta Socyna, a w związku z tym powinien być stosowany jedynie 
do późnej fazy działalności braci polskich. Socynianizm szczegółowo 
analizuje i omawia Ogonowski 2015.

Terminy „arianie” i „bracia polscy” będą używane zamiennie 
w niniejszym tekście, chociażby dlatego, że powszechnie stosowana 
jest przymiotnikowa forma „ariański” (określenie „polskobraterski” 
niedawno zaproponowane – Kochanowski 2014 – nie przyjęło się 
w literaturze przedmiotu), jednak trzeba mieć na uwadze ich zakres 
pojęciowy i proweniencję.

9 Kot 1921; Barycz 1979. Jak zauważył Allan S. Ross, historia szkoły piń-
czowskiej wymaga nowego ujęcia w kontekście współczesnych badań 
nad historią nauki, por. Ross 2014: 41.

10 Kawecka-Gryczowa (red.) 1983: 140–144. W 1586 roku dobra piń-
czowskie nabył biskup krakowski Piotr Myszkowski, co poskutkowało 
rekatolizacją miasta; budynki zboru i gimnazjum zwrócono paulinom. 
W tym czasie (po roku 1562) Daniel z Łęczycy działał już na terenie 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. I choć na obszarze między Nidą 
a Nidzicą funkcjonowały jednoty i zbory ariańskie aż do momentu 
ekspulsji braci polskich, to jednak Pińczów w połowie XVII wieku nie 
był już miastem innowierczym. Dlatego ilustrowanie Pińczowa jako 
„ważnego ośrodka drukarstwa ariańskiego” ryciną Dahlberga z 1657 

Paweł Wróblewski

Zbory braci polskich między Nidą a Nidzicą  
– (ni)czyje dziedzictwo?

Nie ma już Braci Polskich odszedł Jan Łaski i Stankar
Zostały zbory w Cieszkowach, Kolosach, Węchadłowie

niedługo się pewnie zawalą1
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odbywały się debaty teologiczne, które miały doprowadzić 
do wyodrębnienia się zboru mniejszego (według Wacława 
Urbana w latach 1550–1570 to właśnie Pińczów był miej-
scem, w którym odbyła się 1/4 różnowierczych synodów 
małopolskich11, a badacz ów określał go – ośrodek w połowie 
XVI wieku – mianem „stolicy reformacji polskiej”12). Atmos-
ferę panującą w mieście, a także jego znaczenie obrazują ta-
kie sformułowania, jak „sarmackie Ateny”13, czy „włoski ko-
ściółek”14 (jaki tworzyła diaspora banitów religijnych z Italii). 
Pierwsze wskazuje na rangę i renomę miejscowej szkoły oraz 
ówczesny ferment intelektualny towarzyszący teologicznym 
dysputom, drugie na jedną z przyczyn jego powstania.

Obecność intelektualistów włoskiego pochodzenia (prze-
pływ myśli i ludzi został ułatwiony wraz z przybyciem do Pol-

roku (Choptiany 2017: 46), przedstawiającą XVII-wieczne miasto 
rozbudowane przez Myszkowskich (otoczone murami, z Mirowem 
i górującym nad nim kościołem reformatów, dominantami krajobra-
zowymi w postaci kaplicy św. Anny i przebudowanego zamku) jest 
mylące. Należy mieć na uwadze, że drukarnie rakowska i pińczowska 
nie funkcjonowały równocześnie.

11 Urban 1997: 47.
12 Urban 1991: 98.
13 Pinczovia velut Athenae Sarmaticae; Lubieniecki 1685: 33.
14 Ecclesiola Italica; Vozza 2016: 380. Określenie to pochodzi z listu 

Francesca Lisimanniego do Johanna Wolphiusa, datowanego na 
1563 r. (Franciscus Niger Bassanensis mecum vivit et docet ecclesio-
lam italicam, quae est Pinczoviae).

ski królowej Bony)15 była inspirująca dla toczonego dyskursu. 
Jednym z kluczowych momentów było pojawienie się w 1559 
roku w Pińczowie Franciszka Stankara16, który kwestionował 
pośrednictwo Chrystusa w dziele usprawiedliwienia. Był to 
asumpt do późniejszego formułowania na kolejnych syno-
dach teologicznych tez, które choć na początku były jedynie 
próbą nowej interpretacji nicejskich terminów17, w efekcie, 
poprzez podważenie dogmatu o Trójcy Świętej, miały prowa-
dzić w zasadzie poza krąg chrześcijaństwa. Dlatego też we-
dług typologii A. H. Wiliamsa bracia polscy zaliczają się do 
grupy racjonalistów ewangelicznych, w ramach szerokiego 
nurtu radykalnej reformacji, który tworzą wszyscy innowa-
torzy religijni, nie tylko spoza kościoła katolickiego, lecz także 
spoza głównych odłamów protestanckich18.

Pińczowianie (jak określał w Sylwie I19 głoszących dyte-
izm, a nawet skłaniających się ku tryteizmowi, przedstawi-
cieli pińczowskiego zboru Andrzej Frycz Modrzewski) nie byli 
jeszcze unitarianami, w późniejszym rakowskim rozumie-
niu20. Jednak różnice w kwestii Trójcy Świętej (będące w du-
żej mierze pokłosiem przyjęcia koncepcji jednego linearnego 
czasu)21 były na tyle daleko idące („pińczowianie przeciw-
stawili się poglądom do dziś w Kościele uznawanym”)22, że 
doprowadziły do rozłamu wśród wyznawców kalwinizmu na 
zbór większy i mniejszy23. W ten sposób niektóre nadnidziań-
skie zbory kalwińskie stawały się zborami ariańskimi. 

ZBORY

Architektura ariańska (podobnie jak kalwińska) nie była no-
śnikiem znaczeń w takim sensie jak katolicka. W rozplano-
waniu i aranżacji kościoła (także renesansowego)24 istotna 
była symbolika, zboru zaś funkcjonalność, dlatego też wy-
korzystywano rozwiązania stosowane w świeckich budow-
lach. „Budynek był zborem tylko dlatego, że pozwalał skupić 
w jednym miejscu grupę współbraci”25. Prosta forma archi-
tektoniczna zborów, określana przez katolickich adwersarzy 

15 Por. Urban 1991: 13; Baars 2017: 49.
16 Poglądy i działalność Stankara omawia Urban 1991: 79–135.
17 Zob. Huber 2014: 251.
18 George 2011: 342, 355. To zróżnicowanie wśród radykałów trzeba 

mieć na uwadze, by unikać zbytnich uogólnień na ich temat, którym 
wymykają się bracia polscy; np. Jill Raitt próbując ogólnie scharak-
teryzować radykałów stwierdził „nie zakładali oni akademii, ani nie 
nauczali na uniwersytetach, lecz wiedli proste życie”; Raitt 2011: XVII.

19 Frycz Modrzewski 1959: 50–146.
20 Por. Huber 2014: 251, 292, 308.
21 Uproszczona koncepcja czasu, odrzucająca ponadczasowość, a zatem 

zakładająca włączenie wydarzeń nadprzyrodzonych w bieg jednego li-
nearnego czasu, skutkowała odrzuceniem wieczności Chrystusa (sko-
ro w myśl Ewangelii wg. św. Jana „Słowo było na początku” (J 1,1), nie 
istniało ono zawsze) – jej konsekwencją był subordynacjonizm, zob. 
Huber 2014: 267–268.

22 Pisał Andrzej Frycz Modrzewski do króla Zygmunta Augusta, zob. 
Frycz Modrzewski 1959: 46.

23 Poglądy Pińczowian przedstawia szczegółowo Huber (2014: 249–
317). Natomiast rozłam w zborze małopolskim opisuje Ptaszyński 
(2018: 582–606 i 615–620).

24 Zob. Bałus 2011: 42–51.
25 Nowak i Uszok 2000: 240.

Ryc. 1.  Wygnanie paulinów z Pińczowa. Drzeworyt z jednego z szesna-
stowiecznych wydań Rozmów dworzanina z mnichem Marcina 
Kromera (za: Urban 1988)

Fig. 1.  Exile of Pauline order from Pińczów. Woodcut from sixteenth 
century edition of the Rozmowy dworzanina z mnichem by 
Marcin Kromer (after: Urban 1988)
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Zbory braci polskich między Nidą a Nidzicą – (ni)czyje dziedzictwo?

Ryc. 2.  Zbory braci polskich między Nidą a Nidzicą – udokumentowane źródłowo i przypisywane arianom na podstawie tradycji (oprac. P. Wróblewski, 2018)
Fig. 2.  Polish Brethren churches between Nida a Nidzica rivers – associated or wrongly identified with the Polish Brethren (designed by P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 3.  Dawny klasztor paulinów w Pińczowie z XVII wieku. W tym 
miejscu, w gotyckim klasztorze, w latach 1551–1565 mieściło 
się gimnazjum różnowiercze. Obecnie Muzeum Regionalne (fot. 
P. Wróblewski, 2018)

Fig. 3.  The former seventeenth century Pauline monastery in Pińczów. 
Infidel gymnasium was located here – in Gothic monastery 
in 1551–1565. Currently the Regional Museum (photo by P. 
Wróblewski, 2018)

Ryc. 4. XVI-wieczna drukarnia (za: Wikimedia Commons)
Fig. 4. The 16th century printing house (after: Wikimedia Commons)
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mianem stodoły26, wynikała z podejścia do sztuki sakrlanej 
przejętego z kalwinizmu.

Według Kalwina „do oddawania czci Bogu wystarczą 
cztery ściany i kazanie”27. Duch Święty uświęca świątynie, 
w zebranych w nich zgromadzeniach wiernych oraz przez 
głoszone Słowo Boże i liturgię, natomiast nie da się wymu-
sić poprzez odpowiednią formę architektoniczną i określone 
wyposażenie by przebywał w konkretnym miejscu28 (w tym 
aspekcie był to częściowy powrót do teologii pierwszych 
trzech wieków chrześcijaństwa, związany z odrzuceniem 
późniejszej interpretacji kościoła-świątyni, miejsca świętego, 
kultu relikwii i obrazów)29.

Dlatego też nierzadko trudno odróżnić dawny zbór od bu-
dynku gospodarczego i nie udało się stworzyć typologii zbo-
rów jedynie na podstawie cech architektonicznych30. Mimo 
to, poniższe kategorie obiektów wyróżnione przez Tadeusza 

26 „względem naszych własne są chlewy albo stodoły albo brogi”, Bir-
kowski 1955: 251.

27 Krasny 2016: 82.
28 Krasny 2016: 83.
29 Por. Wróblewski 2009.
30 Gmiter 2014: 29–30.

Przypkowskiego31, inwentaryzującego ponidzkie zbory w la-
tach pięćdziesiątych XX wieku, nadal mogą być użyteczne 
(pod warunkiem uwzględniania późniejszych ustaleń): 

● zaadaptowane kościoły katolickie,
● nowe obiekty wzniesione z przeznaczeniem na zbory,
● przekształcone „murowańce” – lamusy.

Autor podziału zwracał uwagę na problem z właściwym 
rozpoznaniem funkcji, zwłaszcza obiektów z ostatniej gru-
py32. Część ówczesnych ustaleń udało się potem zweryfiko-
wać w oparciu o źródła pisane.

Nawiązując do tej klasyfikacji Przypkowskiego na obsza-
rze między Nidą a Nidzicą można wyróżnić następujące ka-
tegorie obiektów:

1. Kościół rzymsko-katolicki okresowo przejęty przez braci 
polskich – gotycka kolegiata św. Jana z 1 poł. XV wieku w Piń-
czowie; w latach 1550–1586 wykorzystywana najpierw jako 
zbór kalwiński, potem ariański. Usunięto wtedy wyposażenie 
obiektu. Po śmierci protektora braci polskich Mikołaja Oleśnic-
kiego (w 1586 r.), kościół zwrócono paulinom33. Jan Wiśniew-
ski przytacza akta wizytacji biskupiej z lat 1596–1598: „klasztor 
zniszczony przez kacerstwo obecnie Paulini naprawiają” i do-
daje „kościół […] przebudowany został gruntownie w 1642 r. 
przez Paulinów”34; w związku z czym budowla prawie w ogóle 
nie nosi śladów okresu, kiedy służyła jako zbór35. Obecnie jest 
użytkowana z jej pierwotnym przeznaczeniem – jako kościół 
katolicki (ryc. 5).

31 Przypkowski 1956.
32 Zbory w Kolosach, Węchadłowie i Sancygniowie „mało się różnią od 

użytkowych często spichlerzy lub świronków”; Przypkowski 1956: 74.
33 Jednak rekatolizacja miasta przebiegała opornie. Wacław Urban, na 

podstawie przeprowadzonej kwerendy źródłowej, określił postawę 
mieszkańców Pińczowa wobec restytuowanego klasztoru paulinów 
jako zdecydowanie wrogą; Urban 1959: 154, 225.

34 Wiśniewski 1927: 249–250.
35 Podczas wznoszenia nowej świątyni wykorzystano część starych 

murów, a elementy gotyckie widoczne są jedynie w kruchcie i na 
zachodniej fasadzie; Gucwa 1996: 314.

Ryc. 5.  Rzymsko-katolicki kościół pw. św. Jana w Pińczowie, po XVII 
wiecznej przebudowie . W tym miejscu w gotyckim kościele, 
w latach 1550–1586 mieścił się latach najpierw zbór kalwiński, 
później ariański (fot. P. Wróblewski, 2018)

Fig. 5.  Roman catholic church of St John in Pińczów, rebuilt in 17 
century. In the years 1550–1586, first the Calvinist church, 
later the Arian were located here (in Gothic church) (photo by 
P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 6. Dawny zbór ariański w Kolosach (fot. P. Wróblewski, 2018)
Fig. 6.  The former Arian Church in Kolosy (photo by P. Wróblewski, 

2018)
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2. Budynki zborowe o potwierdzonej funkcji:
a) o poświadczonym źródłowo ariańskim okres użytkowania:

● Zbór w Kolosach36 (ryc. 6). Obiekt datowany na rok 
1654, na podstawie tablicy umieszczonej nad wej-
ściem, zawierającej też herb Szreniawa, którym 
posługiwali się fundatorzy – Rupniowscy (ryc. 7)37. 
Krótko funkcjonował jako zbór (w 1658 nastąpiła eks-
pulsja arian), później zamieniony na lamus dworski38. 
Budynek jednokondygnacyjny, murowany z cegły, 
tynkowany. Wewnątrz jedna izba sklepiona kolebko-
wo z lunetami (ryc. 8). Czterospadowy dach, obecnie 
kryty blachą falistą, pierwotnie był kryty gontem (ryc. 
9). Widoczne uzupełnienia murów (cegła formowana 
maszynowo), ponownie osadzone węgary i nadproże 
(ryc. 10–11), wykonana izolacja pozioma murów (ryc. 
12). Tablicę z krótką informacją o zborze (bez wskaza-

36 Na temat informacji źródłowych zob. Urban 1965a: 135; Wiśniowski 
1976: 161.

37 Urban 1988: 64.
38 Łoziński i Wolff (red.) 1957: 33.

Ryc. 7.  Zbór w Kolosach. Tablica erekcyjna nad wejściem (fot. 
P. Wróblewski, 2018)

Fig. 7.  Church in Kolosy. The foundation plaque fixed in the wall (photo 
by P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 8. Zbór w Kolosach, wnętrze (fot. P. Wróblewski, 2018)
Fig. 8. Church in Kolosy, interior (photo by P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 9.  Zbór w Kolosach. Uszkodzone pokrycie dachowe (gont) i więźba, 
stan z lat dziewięćdziesiątych XX wieku (?) (za: Nowak i Uszok 
2000)

Fig. 9.  Church in Kolosy in the nineties of the twentieth century (?). 
Damaged roofing (shingle) and truss (after: Nowak and Uszok 
2000)

Ryc. 10.  Zbór w Kolosach. Elewacja frontowa bez węgarów i nadproża 
(fot. P. Wróblewski, 2006)

Fig. 10.  Church in Kolosy. Front facade without jambs and lintel (photo 
by P. Wróblewski, 2006)

Ryc. 11.  Zbór w Kolosach, po pracach renowacyjnych (fot. 
P. Wróblewski, 2018)

Fig. 11.  Church in Kolosy, after renovations (photo by P Wróblewski, 
2018)
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Ryc. 14.  Tablica z datą wzniesienia zboru i herbem fundatorów (fot. 
P. Wróblewski 2018)

Fig. 14.  The plaque with date of building the chuch and funder’s coat 
of arms (photo by P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 13.  Węchadłów. Dawny zbór kalwiński z XVI wieku, powszechnie uważany za ariański (fot. P. Wróblewski, 2018)
Fig. 13.  Węchadłów. The former Calvinist church from the 16th century, commonly regarded as Arian (photo by P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 12.  Zbór w Kolosach. Uzupełnione ubytki w murach i izolacja 
pozioma murów (fot. P. Wróblewski)

Fig. 12.  Church in Kolosy. Walls fixed by using new bricks; horizontal 
damp-proofing of the walls (photo by P. Wróblewski, 2018)
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nia jego dokładnej lokalizacji) dzieli od obiektu około 
350 m asfaltowej drogi.

b) Budynki uznawane za ariańskie mimo braku wystarczają-
cych przesłanek źródłowych:
● Zbór w Węchadłowie. Jednokondygnacyjny, muro-

wany zbór (ryc. 13) wzniesiono w 1559, o czym in-
formuje data na tablicy wbudowanej w południową 
elewację obiektu (ryc. 14). W XIX wieku używany był 
jako lamus dworski, a jeszcze w latach pięćdziesią-
tych XX wieku jako budynek gospodarczy. W katalogu 

zabytków opisany jako kryty dachem naczółkowym39 
(ryc. 15). Obecnie zachowały się mury oraz sklepienia 
kolebkowo-krzyżowe nad dwoma pomieszczeniami, 
natomiast nie przetrwał strop drewniany przykrywa-
jący pozostałe pomieszczenia (ryc. 16). Na elewacji 
wciąż widoczne fragmenty boniowania (ryc. 17).

39 Łoziński i Wolff (red.) 1957: 94.

Ryc. 16.  Zbór w Węchadłowie. Relikty drewnianego stropu (fot. 
P. Wróblewski, 2018)

Fig. 16.  Church in Węchadłów. Relics of a wooden ceiling (photo by 
P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 17.  Zbór w Węchadłowie. Elewacja zdobiona boniowaniem (fot. P. 
Wróblewski, 2018)

Fig. 17.  Church in Węchadłów. Elevation decorated with rustication 
(photo by P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 15.  Zbór w Węchadłowie. Stan z lat sześćdziesiątych (?) XX wieku (za: Urban 1988; por. ryc. 17)
Fig. 15.  Church in Węchadłów in the sixties (?) of the 20 century (after: Urban 1988; cf. Fig. 17)
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 Zbór w Węchadłowie został wpisany do rejestru 
zabytków jako zbór ariański, za taki uznawał go Jan 
Wiśniewski40 i informacja ta powielana jest nie tyl-
ko w wielu popularnych publikacjach, ale można ją 
również znaleźć w opracowaniach naukowych41. Na-
tomiast zachowane archiwalia poświadczają, że fun-
datorzy zboru (Kołkowie, herbu Trąby) byli kalwina-
mi42. Nie mamy przesłanek potwierdzających, że zbór 
był użytkowany przez braci polskich. Niewykluczone 
jednak, że np. nieprecyzyjne informacje źródłowe 
pochodzące z dokumentacji wizytacji biskupich (wy-
mienianie Węchadłowa wśród villas hereticorum43) 
pozostawiły wystarczająco szerokie pole do później-
szych interpretacji.

● Zbór w Cieszkowych. Budynek murowany, piętro-
wy, zlokalizowany na terenie parku podworskiego 
(ryc. 18–19). Wzniesiony w XVII w.44 (przekształcany 
w XVIII/XIX w). Następnie zamieniony na lamus i spi-

40 Wiśniewski 1927: 74.
41 Por. np. Nowak i Uszok 2000: 240.
42 Urban 2000: 95.
43 Wiśniowski 1976: 156; por. Urban 1965b: 220.
44 Preludium do reformacyjnego okresu w dziejach Cieszkowych był in-

cydent z porwaniem dziesięciny, z którym związany jest interderykt 
z 1536 r.; Urban 1991: 33.

chlerz dworski; porzucony po zniszczeniu dworu45 
(ryc. 20). Częściowo odrestaurowany w roku 2011 
(odtworzona więźba dachowa, nowe pokrycie da-
chowe, współczesne orynnowanie – ryc. 21), przy 
czym nie zadbano o jednoznaczne rozróżnienie mię-
dzy starymi murami a współczesnymi uzupełnienia-
mi. Również zastosowanie płyty OSB jako materiału 
wykańczającego jest dyskusyjne (ryc. 22). Drewniane 
schody prowadzące na piętro, wzmiankowane w ka-
talogu zabytków i widoczne na archiwalnych fotogra-
fiach nie są zachowane (ryc. 23). Wewnątrz, w sionce 
oddzielającej część męską od żeńskiej, znajdują się 
XVIII-wieczne inskrypcje sentencjonalne w języku ła-
cińskim i polskim46.

O zborze tym Jan Wiśniewski pisał: „we wsi Cieszkowach 
[...] jest stary śpichrz, który był kiedyś kościołem arjań-
skim”47. Jednak źródła pozwalają jedynie identyfikować ten 

45 Łoziński i Wolff 1957: 14.
46 Parafraza Ps 113,1; Mt 6,19; Trelińska 1983: 53.
47 Wiśniewski 1927: 225.

Ryc. 19. Zbór w Cieszkowych, wnętrze (fot. P. Wróblewski, 2018)
Fig. 19. Church in Cieszkowy, interior (photo by P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 20. Zdewastowany zbór w Cieszkowych (fot. P. Wróblewski, 2005)
Fig. 20.  Devastated church in Cieszkowy (photo by P. Wróblewski, 

2005)

Ryc. 18.  Dawny zbór kalwiński z XVI wieku w Cieszkowych, powszech-
nie uważany za ariański (fot. P. Wróblewski, 2018)

Fig. 18.  Abandoned Calvinist church from the 16th century 
in Cieszkowy, commonly regarded as Arian (photo by 
P. Wróblewski, 2018)
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obiekt jako zbór kalwiński. W XVII wieku właściciele Cieszko-
wych – Wylamowie48, byli kalwinami49. Nota bene nie prze-
szkadzało to jednak Janowi Wylamowi posłać syna do Akade-
mii Rakowskiej, za co zresztą był krytykowany przez władze 
zborowe i ostatecznie zabrał go z Rakowa w 1638 r.50 

48 Por. Urban 1988: 73.
49 Tazbir 1966: 104. 
50 Tworek 1963: 82. Jak widać, relacje między braćmi polskimi a kalwi-

nami nie zawsze musiały być napięte (założenie, że konflikty między 
innowiercami wzmacniają kościół katolicki, było powodem sprzeciwu 
nuncjusza papieskiego Giulio Ruggieri, wobec koncepcji wygnania 
arian, jaka pojawiła się już w 1564 r.); Wijaczka 2015: 19.

Zbór w Cieszkowych pozostawał jeszcze w rękach kal-
winów w XVIII wieku51. Wtedy też został przebudowany52. 
Mimo to na tablicy znajdującej się w pobliżu budynku poda-
no informację, że jest to zbór ariański, użytkowany później 
przez kalwinów (ryc. 24). Można zadać pytanie, dlaczego 
zdecydowano się wyeksponować domniemany ariański 
okres użytkowania obiektu, podczas gdy przez dwa stulecia 
pełnił on funkcję zboru kalwińskiego (co jest wystarczająco 
udokumentowane). Czyżby niepotwierdzona „ariańskość” 
obiektu była bardziej atrakcyjna? Jedno jest pewne – bez 
względu na przekazy źródłowe, oba zbory wciąż funkcjonują 
w literaturze i, jak widać, w świadomości wielu jako ariań-
skie. Okazuje się, że niemal powszechna znajomość faktów 
historiograficznych sprawia, że fakty historyczne pozostają 
na dalszym planie, wręcz zakrytym przez powielanie już 
ugruntowanych, choć niepotwierdzonych źródłowo twier-
dzeń i przypuszczeń.

3. Zbór domniemany – obiekt w Sancygniowie, o któ-
rym Jan Wiśniewski pisał „według tradycji zbór ariański”53. 

51 Wiśniowski 1976: 155; Kreigseisen 1990: 164.
52 Trelińska 1983: 53.
53 Wiśniewski 1927: 376.

Ryc. 23.  Zbór w Cieszkowych latach pięćdziesiątych XX wieku (fot. 
T. Przypkowski; za: Szymański 1962) 

Fig. 23.  Church in Cieszkowy in in fifties of the 20 century (photo by 
T. Przypkowski; after: Szymański 1962)

Ryc. 21.  Zbór w Cieszkowych pokryty nowych dachem (fot. 
P. Wróblewski, 2018)

Fig. 21.  Church in Cieszkowy covered with the new roof (photo by 
P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 22.  Zbór w Cieszkowych. Odtworzona ściana szczytowa. Brak 
jednoznacznego rozróżnienia między starym murem i współ-
czesną rekonstrukcją. Widoczna płyta OSB nie koresponduje 
z zabytkowym charakterem obiektu (fot. P. Wróblewski, 2018)

Fig. 22.  Church in Cieszkowy. Reconstructed gable. The lack of a clear 
distinction between the old wall and the modern reconstruc-
tion. Visible oriented strand board does not correspond to the 
historic character of the object (photo by P. Wróblewski, 2018)
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Renesansowy budynek, zlokalizowany na terenie popała-
cowym, dawnej posiadłości Deskurów (ryc. 25), a pierwot-
nie Sancygniowskich (Secygniowskich), zbudowany jako 
dwór-kamienica, później służący za lamus dworski. Budow-
la piętrowa, murowana, przykryta dachem namiotowym54 
(renesansowe pinakle usunięto w XIX wieku)55, o narożach 
i detalach wykonanych z ciosu, wzniesiona (przynajmniej 
częściowo) około połowy XVI wieku, przez Katarzynę Sancy-
gniowską de domo Kamieniecką (monogram KS i herb Pila-
wa na nadprożu dolnego portalu); być może ukończona już 
przez jej syna Jakuba Sancygniowskiego56. Jego epitafium 
znajdujące się w sancygniowskim kościele (zmarł w 1594 
r.), zaświadczające, że był on gorliwym katolikiem (in santa 
cat(h)olica fidem semper firmissimus) 57, jak również misje 
jezuitów (których wspierał Sancygniowski) organizowane 
w Sancygniowie u schyłku lat 80. XVI wieku58 są dodatkowymi 
argumentami pozwalającymi odrzucić tezę Nowak i Uszoka 
(przyjmujących późne datowanie obiektu), twierdzących, że 
budowla jest przykładem fundacji zborowych „wznoszonych 
przy szlacheckich dworach patronów arianizmu”59.

Jednak kwestia ewentualnej kultowej funkcji obiektu po-
zostaje niejasna z uwagi na informację odnotowaną podczas 
wizytacji biskupiej w roku 1596 – wdowa po Jakubie Sancy-
gniowskim, Anna zabrała siłą (vi ablatum) z kościoła w Sancy-
gniowie srebrne utensilia i cenne paramenty60. Opisany incy-
dent wskazuje na konwersję dworu w Sancygniowie i akces 
do zboru większego lub mniejszego, aczkolwiek do którego 
‒ nie wiemy. Bez względu na to, jak długo trwał innowier-

54 Łoziński i Wolff 1957: 82–83.
55 Swaryczewska 1983: 138.
56 Swaryczewska 1983: 133.
57 Zob. Trelińska 1983: 172.
58 Urban 1959: 185, 243.
59 Nowak i Uszok 2000: 241. Magdalena Swaryczewska z kolei pisała, że 

rezydencja powstała „nie bez związku z szerzącym się na Kielecczyź-
nie arianizmem”; Swaryczewska 1983: 133.

60 Kula 2003: 256; Wiśniewski 1927: 361.

czy epizod we dworze – epitafium na nagrobku Anny Sancy-
gniowskiej świadczy o jej powrocie na łono kościoła katolic-
kiego przed śmiercią (In tota vita sua fidei catholicae romana 
esset obiediens)61 – różnowierczy konwertyci zapewne po-
trzebowali budynku do sprawowania nabożeństw. Wizyta-
cja nie wspomina o tym, by stał się nim kościół62, mowa jest 
tylko o jego profanacji. Jeśli przyjąć ten argument ex silentio 
(mając na uwadze, że nie może on być rozstrzygający), wte-
dy zboru należałoby szukać wśród zabudowań dworskich, co 
jednak wciąż nie oznacza, że była nim kamienica, ani że użyt-
kowali jej bracia polscy. 

Od roku 1917 obiekt pełnił funkcję muzeum63. Po drugiej 
wojnie światowej funkcjonował jako budynek gospodarczy 
(ryc. 26). Obecnie, tak jak pałac, niezagospodarowany.
4. Na marginesie kwestii domniemanych zborów, czy też 
błędnie łączonych z braćmi polskimi, pozostaje siedemna-
stowieczny zbór w Górach (ryc. 27), wzniesiony przez kalwi-
nów i w roku 1668 zamieniony na kościół katolicki (w XVIII 
wieku gruntownie przebudowany). Jego proweniencja nie 
budzi wątpliwości badaczy64 (choć forma już tak)65. Do nie-
dawna również opracowania popularyzatorskie odzwiercie-

61 Trelińska 1983: 174.
62 Natomiast zdaniem Swaryczewskiej (1983: 134) świątynia służyła 

wtedy za zbór ariański.
63 Wiśniewski 1927: 380–381.
64 Łoziński i Wolff (red.) 1957: 25; Nowak i Uszok 2000: 38.
65 Według Nowak i Uszoka (2000: 38) jest to jeden z nielicznych przy-

kładów zborów wzniesionych na planie krzyża greckiego, takich jak 
zbór kalwiński w Oksie (obiekt ten opisuje Krasny 2002), ale jak poda-
je Wiśniewski (1927: 76), ten układ architektoniczny jest późniejszy: 
„Kościół dziś ma kształt krzyża, z których trzy ramiona górne i dwa 
boczne są nowe, wieża i część kościoła do bocznych ramion są częścią 
pozostałą z dawnego kościoła”. Pod koniec XIX i na początku XX wie-
ku kościół został ponownie przebudowany, pierwotna forma budowli 
jest nieczytelna w obecnym układzie.

Ryc. 24.  Tablica informacyjna w pobliżu zboru (fot. P. Wróblewski, 
2018)

Fig. 24.  Information board near the church (photo by P. Wróblewski, 
2018)

Ryc. 25.  Zespół pałacowy Deskurów w Sancygniowie z lamusem 
(dawnym zborem?) widocznym po prawej (fot. P. Wróblewski, 
2018)

Fig. 25.  Deskurowie palace complex in Sancygniów with the granary 
(abandoned church?) on the right (photo by P. Wróblewski, 
2018)
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dlały ten stan wiedzy66. Jednak w ostatnich latach zaczęto 
łączyć obiekt z arianami67. Autorzy tych opracowań nie poda-
ją źródeł swoich informacji, jednak odniesienia do wizytacji 
biskupiej z 1598 r. czy ministra zboru Tomasza Peroselinusa 
powalają przyjąć, że bazują one na powielanej błędnej inter-
pretacji opisu kościoła w Górach, sporządzonego przez Jana 
Wiśniewskiego, w którym jednak wyraźnie jest mowa o „ko-
ściele murowanym kalwińskim”. 

Wszystkie obiekty są ujęte w rejestrze zabytków nieru-
chomych68. Smutny przykład powolnej, ale nieuchronnie 
postępującej destrukcji zboru w Węchadłowie, na przestrze-
ni 60 lat od momentu wpisania go do rejestru, ukazuje jak 
iluzoryczna i niewystarczająca jest ta bierna forma ochrony69.

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę w kontek-
ście dziedzictwa braci polskich jest działalność wydawnicza, 
ale już nie ta realizowana w kraju, tylko na emigracji, po ek-
skluzji arian (jest to moment przełomowy, kiedy teraźniej-
szość staje się przeszłością). Bibliotheca Fratrum Polonorum 
– to seria wydawnicza zawierająca dzieła socyniańskie, czyli 
powstałe w późniejszym, Rakowskim okresie. Biblioteka 
publikowana była w Amsterdamie (w którym powstała dia-
spora ariańska), jej pierwsze dwa tomy wydane w roku 1665 
nie zostały jeszcze opatrzone tytułem serii, co stanowiłoby 
terminus ante quem non zrodzenia idei wielotomowej edycji 
dzieł zebranych70. Pierwsze woluminy sygnowane wspólną 
nazwą pojawiły się około 1668 roku. Ostatecznie, w czterech 
edycjach wydawanych w latach 1668–1692 wydano jeszcze 
osiem tomów71, zawierających głównie pisma teologiczne. 
Nie wchodząc w szczegóły dotyczące zawartości poszcze-
gólnych woluminów72, warto zwrócić uwagę na bibliofilski 
sposób wydania biblioteki – tomy in folio, z szerokimi margi-
nesami73. Natomiast o tym, że publikowanie dzieł ariańskich 
nie było sprawa łatwą (a może i bezpieczną), świadczą karty 
tytułowe74 (niczym zaczerpnięte ze stron jednej z powieści 
Arturo Perez-Reverte) zawierające osobliwe informacje: fik-
cyjne miejsca druku (Eleutheropolis i Irenopolis) oraz niepre-
cyzyjne daty: post annum 1656, ante et post annum 1690.

Publikację biblioteki można potraktować jak przejście od 
kontekstu historycznego do historiograficznego. Z jednej 
strony, przedstawiciele diaspory próbują ocalić od zapo-

66 Zob. np. Jurecki 2004: 148.
67 Zob. np. Machul 2010: 107; Diecezja Kielecka; Internet: http://die-

cezja.kielce.pl/parafie/gory-pinczowskie-wniebowziecia-nmp (wgląd 
27.04.2019).

68 Cieszkowy – zbór ariański: A.175; Kolosy – zbór ariański: A.180; San-
cygniów – lamus: A.634; Węchadłów – zbór ariański: A.643.

69 Por. Gawlicki 2008: 73.
70 Dlatego też koncepcja serii przypisywana jest Andrzejowi Wiszowate-

mu, który przybył do Amsterdamu w roku 1666; Kis 2005: 244.
71 Ogonowski 2015: 430–431.
72 Pełny wykaz autorów i ich dzieł zawarty jest w Knijff i Visser 2004: 

55–67. 
73 Por. Choptiany 2017: 52–53; tam też dalsza bibliografia dotycząca bi-

blioteki.
74 Zob. np. reprodukcje wybranych kart w Knijff i Visser 2004: 56–59.

Ryc. 26.  Renesansowy dwór – domniemany zbór w Sancygniowie w la-
tach pięćdziesiątych XX wieku (za: Łoziński i Wolff (red.) 1957)

Fig. 26.  Renaissance manor – alleged church in Sancygniów in fifties of 
the 20 century (after: Łoziński and Wolff (eds) 1957)

Ryc. 27.  Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Górach. Pierwotnie sie-
demnastowieczny zbór kalwiński, w 1668 roku zamieniony na 
kościół. Później gruntownie przebudowywany (m.in. do części 
nawowej, prawdopodobnie wzniesionej na XVII wiecznych 
murach zboru, dobudowano transept na przełomie XIX i XX 
wieku). Ostatnio błędnie łączony z braćmi polskimi. (fot. 
P. Wróblewski, 2018)

Fig. 27.  Roman catholic church of the Assumption of Holy Mary in 
Góry. Originally the sixteenth century Calvinist church, in 1668 
converted into a catholic church. Later, thoroughly rebuilt (e.g. 
to the nave probably erected on 17th century walls, the tran-
sept was added at the turn on 20th century). Recently wrongly 
identified with the Polish Brethren (photo by P. Wróblewski, 
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mnienia myśl socynian, z drugiej strony nie jest to w stanie 
zapobiec dogasaniu wspólnot braci polskich wypchniętych 
już formalnie z kręgu chrześcijaństwa. I właśnie ten aspekt – 
braku sukcesorów, bezpośredniej ciągłości myśli, nauczania, 
wiary – sprawi, że dzieła zawarte w bibliotece będą później 
rozmaicie interpretowane75 i wykorzystywane do popierania 
tez, których bracia polscy nigdy nie głosili. Będzie to o tyle 
łatwe, że zabraknie tych, którzy mogliby przeciwstawić takim 
uproszczeniem i nadużyciom właściwą wykładnię swoich mi-
strzów.

75 Choptiany i Wilczek (2017: 14) sugerowali ostatnio badania cenzusu 
zachowanych egzemplarzy, które mogłyby lepiej naświetlić kwestię 
recepcji myśli braci polskich.

Bracia polscy stanowili niewielki odsetek innowierców 
Rzeczypospolitej. Szacuje się, że była to społeczność, której 
wielkość nie przekroczyła 1% populacji I Rzeczypospolitej76. 
A jednak w późniejszej historiografii poświęcono im niepro-
porcjonalnie dużo uwagi, co znalazło wyraz np. w podręczni-
kach szkolnych, w których bracia polscy jako jedyni byli wymie-
niani poza głównymi odłamami protestantyzmu. Przekonanie 
o szczególnym znaczeniu radykalnej reformacji jest jednym 
z mitów utrwalonych w historiografii, a przecież wcale bracia 
polscy nie reprezentowali głównego nurtu polskiej reformacji, 
tak naprawdę znajdowali się na jej marginesie77. U podstaw 
tego mitu, utrwalonego później m.in. przez Aleksandra Brück-
nera78, leży książka arianina, Stanisława Lubienieckiego, Histo-
riae Reformationis Polonicae Historia reformationis Polonicae, 
in qua tum reformatorum, tum antitrinitariorum origo et pro-
gressus in Polonia et finitimis provinciis narrantu79 (ryc. 28), 
w której autor, nie kryjąc swych poglądów, przedstawia dzieje 
reformacji przez pryzmat arianizmu, jawiącego się na kartach 
dzieła jako jej szczytowa forma.

CZAS PRZESZŁY DOKONANY (?)
„Przekraczając Rubikon” – pisał Umberto Eco – „Juliusz Cezar 
nie tylko ma świadomość obrazy świętości: wie również, że 
popełniwszy profanację nie może się już cofnąć. Alea iacta 
est. A więc w czasie też istnieją granice. Co zostało uczynione 
już nigdy nie może zostać wymazane. Czas jest nieodwracal-
ny. Zasada ta rządzi łacińską składnią. System następstwa 
czasów, ze swą kosmologiczną linearnością staje się syste-
mem hierarchii logicznej. Ablativus absolutus, to arcydzieło 
realistycznej postawy wobec faktów, ustanawia zasadę, że 
rzeczy która się dokonała [...] nie można już nigdy później 
kwestionować”80. Odwołując się, za włoskim semiotykiem, 
do gramatyki języków klasycznych, można by stwierdzić, że 
przeszłość jest czasem przeszłym dokonanym. Teoretycznie 
jest nim perfectum (choć jego zastosowanie jest szersze), 
ale we wspomnianym przez Eco consecutio temporum per-
fectum nie należy do czasów historycznych, ze względu na 
powiązania z teraźniejszością – dlatego że często wyraża stan 
obecny, będący wynikiem przeszłej czynności. I rzeczywiście, 
teraźniejszość zawsze pozostaje pod wpływem przeszłości81, 
bo z niej powstała (a jednocześnie wybiega w przód, ku przy-
szłości – jest pomiędzy tym, co jeszcze nie nastąpiło, a tym, 
czego już nie ma) i na odwrót, wbrew consecutio temporum 
przeszłość jest zależna od teraźniejszości, choć na co dzień 
często o tym zapominamy.

Tak jak mózg człowieka uzupełnia luki we wspomnieniach 
wypełniając je obrazami, które nie są odzwierciedleniem mi-

76 Żukowski 2011: 29–30.
77 Wilczek 2016: 39; por. Luothan 2014: 19.
78 „Wybraliśmy arian, bo jeżeli kto, to oni – i najciekawsi, i najwięcej za-

pomniani i najniesprawiedliwiej osądzeni […] nas zajmuje ariaństwo 
jako niezwykły okaz kultury polskiej”, Brückner 1962: 104, 108; zob. 
też Żukowski 2018: 68.

79 Lubieniecki 1685; Wilczek 2016: 39.
80 Eco 1996a: 30. 
81 „W pewnym sensie w każdym z nas tkwi pewien element decyzji po-

dejmowanych przez ludzi paleolitu przy odbijaniu odłupków w pierw-
szych pięściakach”, Hodder 1995: 27.

Ryc. 28.  Strona tytułowa książki Stanisława Lubienieckiego (twórcy 
mitu o dominującej roli braci polskich rozwoju reformacji 
w Polsce) wydanej w wolnym mieście – w rzeczywistości 
w Amsterdamie (za: Wikimedia Commons).

Fig. 28.  Front page of the book written by Stanisław Lubieniecki – influ-
ential creator of the myth concerning preminent role of Polish 
Brethren in Polish Refermation – printed in free city, in fact in 
Amsterdam (after: Wikimedia Commons)
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nionej rzeczywistości (choć tak skonstruowanymi, że zacie-
ra się granica między prawdziwymi wspomnieniami a tymi 
zafałszowanymi), tak tam, gdzie przeszłość nie jest dobrze 
udokumentowana, zapełniane są puste obszary w zbiorowej 
pamięci wyobrażeniami, przypuszczeniami, domniemaniami 
– powstaje tradycja, która potrafi się oprzeć nawet później-
szej naukowej weryfikacji.

Przypisywanie obiektów nieznanej proweniencji braciom 
polskim wpisuje się w charakterystyczne dla epoki roman-
tyzmu zainteresowanie krajobrazem historycznym; popa-
dającą w zapomnienie, a jednocześnie intrygującą ruiną; 
dawną i czasami przez to nieco tajemniczą architekturą. 
Niewykluczone, że była to też próba identyfikacji poszcze-
gólnych elementów tego krajobrazu. „Wcześniej nieznane 
miejsca ledwo nas przyciągają, jeśli nic w nich nie można 
rozpoznać. Rzeczywiście, rozpoznawanie czasami wydaje się 
wystarczającym powodem do lubienia miejsc; ludzie lubią 
identyfikować elementy każdego miejsca”82. Identyfikacja 
jest kluczowa w percepcji krajobrazu, ponieważ „bez posia-
dania nazwy nie mogą istnieć miejsca o znaczeniu kulturo-
wym”83. W ten sposób krajobraz staje się bardziej czytelny, 
oswojony. Jednak z drugiej strony, bez względu na przesłanki 
skłaniające do uznania „ariańskości” poszczególnych obiek-
tów, wydaje się, że konotacja ta stanowiła niekiedy swego 
rodzaju antytezę dziedzictwa. Ariański, czyli z jednej strony 
osobliwy, zagadkowy i pewnie wart uwagi, ale jednocześnie 
niezrozumiały, o nieokreślonej genezie – innymi słowy, choć 
trwale wpisany w krajobraz, to wymagający interpretacji, na-
zwania. Jeśli istotą dziedzictwa jest utożsamienie się z nim, 
legitymizacja pochodzenia, przekonań, roszczonych praw, to 
w tym przypadku mamy do czynienia z czymś wręcz przeciw-
nym. Nie jest to też dziedzictwo obce – odrzucane, umniej-
szane, kwestionowane, jest to raczej inny rodzaj podejścia 
do przeszłości. Jeśli mielibyśmy szukać podobieństw między 

82 Lowenthal 1978: 403.
83 Tilley 1994: 18.

nim a dziedzictwem, to należałoby to czynić w perspektywie 
oswajania przeszłości.

Z obszaru opracowania z braćmi polskimi wiązany był 
obiekt w Czarnocinie – najprawdopodobniej gródek stożko-
waty (ryc. 29). Słownik Królestwa Polskiego informuje o nim: 
„Na polach Cz. znajduje się wielka mogiła z czasów aryań-
skich”84. Choć odtworzenie chronologii i funkcji jedynie na 
podstawie morfologii jest obarczone błędem, np. Andrzej 
Kempisty i Jerzy Gąssowski85 początkowo sugerowali, że 
obiekt to „być może wielki kurhan”, to zgodnie z ustalenia-
mi Stanisława Kołodziejskiego86 mamy zapewne do czynie-
nia z reliktami rycerskiej siedziby Lisów z XIII–XIV w., a więc 
gródkiem stożkowatym87.

Podobną genezę przypisywano, leżącemu już na lewym 
brzegu Nidy, kurhanowi w Żernikach Górnych, o którym 
w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego można wy-
czytać: „Nad wsią wznosi się kopiec uważany za grobowisko 
aryanów”88. Informacje te w wątpliwość poddawał już Jan 
Wiśniewski, pisząc, że „jest to przedhistoryczna mogiła”89. 
Sprawę ostatecznie rozstrzygnęły badania archeologiczne 
prowadzone przez Andrzeja Kempistego w latach 1965–
196890, w wyniku których ustalono, że kopiec został usypany 
przez ludność utożsamianą z kulturą trzciniecką.

84 Sulimierski, Chlebowski i Walewski 1880: 754.
85 Gąssowski i Kempisty 1973: 19. Później Andrzej Kempisty zauwa-

żył, że stosunek wysokości do średnicy podstawy, oraz lokalizacja 
w nieeksponowanym miejscu może wskazywać, że obiekt jest nowo-
żytną konstrukcją parkową, zob. Kempisty 1978: 416.

86 Kołodziejski 1994: 70; por. wcześniejsze sugestie Elżbiety Dąbrowskiej 
(1964: 387).

87 Jednak bez przeprowadzenia badań wykopaliskowych nie można 
mieć całkowitej pewności odnośnie poprawności tej interpretacji – 
dlatego też Anna Marciniak-Kajzer (2011) nie wymienia go w katalogu 
gródków stożkowatych.

88 Chlebowski 1895: 784.
89 Wiśniewski 1929: 28.
90 Kempisty 1970: 75–76.

Ryc. 29.  Gródek stożkowaty (?) w Czarnocinie, domniemany kopiec 
ariański (fot. P. Wróblewski, 2018)

Fig. 29.  Motte-and-bailey (?) in Czarnocin. Alleged Arians mound 
(photo by P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 30.  Siedemnastowieczny dom na Mirowie (Pińczów) uważany za 
siedzibę XVI-wiecznej drukarni (fot. P. Wróblewski, 2018)

Fig. 30.  17th century house in Mirów (Pińczów) regarded as a seat of 16 
th century printing house (photo by P. Wróblewski, 2018)
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Z kolei renesansowy dom w Pińczowie (ryc. 30), z charak-
terystycznym zdobieniem rustyką, do dziś w różnych opra-
cowaniach popularnych i przewodnikach określany mianem 
drukarni ariańskiej, w rzeczywistości, jak podaje Janusz Ta-
zbir91, był łaźnią. Zresztą słusznie zauważył przed laty Jan Ma-
łecki92, że już sama lokalizacja budynku na Mirowie, a więc 
dzielnicy miasta powstałej dopiero na przełomie XVI i XVII 
wieku wskazuje na to, że w połowie XVI wieku w obiekcie nie 
mogła mieścić się drukarnia. Natomiast na stronie Muzeum 
Regionalnego w Pińczowie wciąż kultywowana jest tradycja 
o mirowskiej drukarni93. Jak widać, wykreowany fakt histo-
riograficzny nie odszedł w niepamięć.

Przytoczone przykłady pokazują jak „na mapę narodowej 
wyobraźni nanoszono »ariańskie« kaplice i kościoły, drukar-
nie i grobowce. Swych nieraz zgoła fantastycznych, lokalizacji 
ich twórcy nie mogli konfrontować ze świadectwem źródeł. 
Te bowiem bądź to uległy zagładzie, bądź też spoczywa-
ły w archiwach, ukryte nawet przed oczyma badaczy. [...] 
Zdani więc jesteśmy na źródła pośrednie, co z natury rzeczy 

91 Tazbir 1992: 232.
92 Małecki 1979: 23; por. przypis 9.
93 Muzeum Regionalne w Piczowie. Internet: http://muzeumpinczow.

pl/reformacja/ oraz http://muzeumpinczow.pl/drukarnia-arianska/ 
(wgląd 27.04.2019).

utrudnia lokalizację ariańskich zborów czy grobów. Wszelkie 
legendy na ich temat badacz musi traktować z dużą ostroż-
nością. Zanotowane w XIX czy XX stuleciu stanowią raczej 
źródło do kształtowania się polskiej świadomości historycz-
nej doby zaborów aniżeli do dziejów reformacji w XVII, a tym 
bardziej XVI stuleciu”94.

W tym kontekście osobliwą kwestią są relikty „kolumny 
ariańskiej” w Sancygniowie (ryc. 31), zlokalizowanej na wzgó-
rzu Podgaj, na wschód od kompleksu pałacowego. Nie tylko 
w przewodnikach turystycznych datowano ją na XVI wiek i łą-
czono z braćmi polskimi95, lecz także w literaturze naukowej 
pojawiały się sugestie o jej ariańskich konotacjach96. Jest to 
jednak XIX-wieczna konstrukcja, którą Swaryczewska określa 
jako latarnię97. Jej wzniesienie związane było z rekompozycją 
założenia parkowo-pałacowego (stworzeniem układu obej-
mującego pałac, kościół, wzgórze)98. Podobnie jak ustawiony 
w parku „słup ariański” (ośmioboczny, zdobiony kandelabro-
wym ornamentem, trzon, zwieńczony kapitelem kompozyto-
wym), zaprojektowany przez Józefa Deskura w stylu neore-
nesansowym na przełomie XIX i XX wieku99, obiekt ten miał 
zapewne nawiązywać do renesansowych elementów założe-
nia Sancygniowskich. Paradoksalnie, analogia ta zamiast za 
paralelę została uznana później za oryginalną renesansową 
kolumnę, w wciąż żywej tradycji o ariańskości Sancygniowa 
korespondującą z domniemanym zborem. Wskazywałoby to 
też na rolę Deskurów w podtrzymywaniu czy wręcz rozwija-
niu i wzbogacaniu tej tradycji100.

„W PRZESZŁOŚĆ. TAM BĘDZIEMY MIELI 
PRZEWAGĘ”101

Jeden z paradoksów przeszłości polega na tym, że „jeśli 
jesteśmy kształtowani przez naszą przeszłość, to również 
w bardzo realnym sensie […] tworzymy przeszłość dla sie-
bie”102. Jak pisał Leszek Kołakowski: „Samo pojęcie przeszło-
ści zakłada, że jest to coś co tylko było, a więc co być już 
przestało, czyli czego nie ma zgoła. Jeśli gdziekolwiek prze-
szłość istnieje to tylko w mojej lub czyjejś świadomości. Mó-
wić, że istnieje jakaś przeszłość bez względu na to czy ktoś 
o niej wie, czy nie – nie ma sensu; przeszłość jest relatywna 
wobec świadomości i nie ma poza nią samodzielnego by-
towania. A zatem przeszłość można zmieniać – wystarczy 
tylko zmienić świadomość przeszłości, a przeszłość również 
ulegnie zmianie”103.

94 Tazbir 1992: 235.
95 Zob. np. Machul 2010: 111; Szymański 1962: 152.
96 „Złamany ośmioboczny słup kamienny na niskim cokole, o profilu, 

który mógł powstać w XVI w.” Według tradycji kolumna została prze-
łamana po ekspulsji braci polskich, zob. Przypkowski 1956: 79–80.

97 Swaryczewska 1983: 140, 1984: 146.
98 Swaryczewska 1992: 226–227.
99 Gorzelak 2000: 145.
100 Myśliński 2006: 118.
101 Tak w filmie Skyfall James Bond odpowiada na pytanie M: „Dokąd 

jedziemy?”.
102 W ten sposób pisał Colin Renfrew (1996) w odniesieniu do archeolo-

gii, ale tym stwierdzeniem można również objąć wszelkie badania 
nad przeszłością.

103 Kołakowski 1990: 125. 

Ryc. 31.  Relikty XIX wiecznej kolumny na wzgórzu Podgaj 
w Sancygniowie, powszechnie uznawanej za „kolumnę ariań-
ską” (fot. P. Wróblewski, 2018)

Fig. 31.  Relics of 19th century column on Podgaj hill in Sancygniów, 
commonly recognized as “arian column” (photo by P. 
Wróblewski, 2018)
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Dlatego też dla wielu kusząca jest perspektywa ingerencji 
w przeszłość, zwłaszcza w tę dalszą – na tyle odległą, by już 
zabrakło świadków minionych wydarzeń, którzy mogliby się 
odnieść do nowych wizji rzeczywistości104. 

Roy Baumeister i Stephen Hastings, opisując strategie 
i mechanizmy zarządzania pamięcią, zwrócili uwagę, że o ile 
trudno jest sfabrykować, zafałszować zupełnie zbiorową pa-
mięć, o tyle stosunkowo łatwo jest inaczej rozłożyć akcen-
ty, nadać znaczenie kwestiom drugorzędnym, wyolbrzymić 
je105. Jeśli na tak przygotowany grunt zostaną przeniesione 
współczesne poglądy, zostanie wykreowany nowy obraz 
przeszłości, anachroniczny, ale pożądany przez jego twór-
ców. Natomiast kilka lat wcześniej Zdzisław Mach zauważył, 
że tworzenie tradycji na potrzeby legitymizacji własnej ide-
ologii i wizji świata nie musi wiązać się z pomijaniem źródeł 
historycznych. Wystarczy ich odpowiednia interpretacja 
i selekcja treści – „manipulowanie historią jest właściwie po-
wszechne i pojawia się zawsze i wszędzie, kiedy tylko prze-
szłość jest wykorzystywana do uzasadniania współczesności 
i nadawania jej znaczenia”106.

O ile w epoce romantyzmu przypisywano ariańską prowe-
niencję obiektom o nieznanej genezie, a w okresie między-
wojennym historycy zajmujący się problematyką braci pol-
skich nie kryli swych sympatii, przyczyniając się do budowy 
mitu zapoczątkowanego przez Stanisława Lubienieckiego107, 
o tyle po II wojnie światowej po prostu manipulowano źró-
dłami w celach ideologicznych. Przykład takich zabiegów 
interpretacyjnych, którym zostały poddane pisma braci 
polskich znajdujemy np. w słowie wstępnym do wydanego 
w 1962 r., przez Stowarzyszenie Wolnomyślicieli i Ateistów, 
przewodnika Szlakiem braci polskich, gdzie można wyczytać, 
że „Szczególnie drogie są nam wszelkie tradycje postępowej 
myśli społecznej i filozoficznej, tradycje humanizmu, racjona-
lizmu i tolerancji, tradycje walki o humanistyczną świecką kul-
turę”108. Jest to zbyt daleko idące uproszczenie i mało subtel-
ne przyjęcie a priori postawionej hipotezy. Subordynacjonizm 
braci polskich wynikał z powrotu ad fontes, próby oczysz-
czenia religii z naleciałości tradycji, nowego spojrzenia na 
kluczowe kwestie teologiczne (jeśli zajrzymy do poszczegól-
nych tomów Biblioteki Braci Polskich, znajdziemy tam przed 
wszystkim dzieła teologiczne109). Na pewno nie można uznać 
braci polskich za ludzi niereligijnych czy wręcz ateistów, a jak 
to ujął S. Huber „konfesjonalizacja nadaje tej epoce twarz”110.

Innym przykładem jest próba dopatrywania się w bra-
ciach polskich prekursorów marksistowskiej walki klas. Re-
prezentujący ten nurt K. Lepszy i A. Kamińska, za pomocą 
marksistowskiej frazeologii, tak podsumowywali wcześniej-
sze opracowania historyczne dotyczące braci polskich: 

104 Por. Lowenthal 2015: 576.
105 Baumeister i Hastings 1997: 280. 
106 Mach 1989: 61.
107 Por. Żukowski 2018: 69.
108 Nowicki 1962: 5. Autor wstępu wyrażał też nadzieję, że publikacja 

będzie asumptem do „podjęcia prac nad sporządzeniem podobnych 
przewodników po pamiątkach postępowych tradycji [...], a zwłaszcza 
tradycji ateizmu i walki o kulturę świecką”, Nowicki 1962: 6.

109 Por. Knijff i Visser 2004: 55–67.
110 Huber 2014: 17.

„W tych ujęciach zagubił się niemal zupełnie społeczny cha-
rakter reformacji polskiej, jej rodzimy grunt gospodarczy, jej 
udział w walce klasowej, dialektyczne oddziaływanie bazy 
i nadbudowy”111. Zdaniem autorów cytowanego artykułu 
ideologia braci polskich „była odbiciem walki klasowej mas 
ludowych i w ich interesie rozwinęła swój program społecz-
ny. Rewolucyjna lewica wychodziła daleko poza możliwości 
epoki Odrodzenia, ale jej program należy do najpiękniej-
szych kart walki o postęp społeczny w naszej przeszłości”112. 
Zresztą podobne tendencje przejawiali historycy w NRD, 
upatrując w wojnie chłopskiej Tomasza Müntzera wczesno-
burżuazyjną rewolucję113. 

Jak pisał Jacques Le Goff, historia historyków, oparta o rze-
telne badania naukowe, powinna korygować historię trady-
cyjną, z zasady mityczną i zdeformowaną. „Czy jednak sam 
historyk nie jest dotknięty chorobą jeśli nie przeszłości to 
przynajmniej teraźniejszości i być może, podświadomego wy-
obrażenia o wymarzonej przyszłości?” – pytał mediewista114.

Wydawałoby się, że wraz ze schyłkiem marksistowskiej 
interpretacji myśli braci polskich, zakończą się próby manipu-
lacji głoszonymi przez nich poglądami. Jednak w ostatnich la-
tach takie działania podjęło środowisko „Krytyki Politycznej”, 
wydając antologię tekstów ariańskich115. Zbiór ten opatrzony 
jest komentarzem, w którym bracia polscy uznani są za pre-
kursorów teologii wyzwolenia. Postawienie na podstawie tek-
stów głoszących pacyfizm (bo takie też zostały umieszczone 
w zbiorze) tezy o antycypacji teologii wyzwolenia jest zbyt da-
leko idącym uproszczeniem i zniekształceniem. Jednym z fun-
damentalnych założeń teologii wyzwolenia było wyzwolenie 
ubogich (nie zawsze na drodze pokojowej), zresztą rozwijała 
się ona w zupełnie innym kontekście kulturowym, czasowym 
i geograficznym. Jeśli już doszukiwać się jej XVI-wiecznych 
czy XVII-wiecznych podstaw, to należy ich szukać w podejściu 
niektórych misjonarzy do Indian Guarani116, a nie w myśl bra-
ci polskich. Również pisanie o ariańskim postsekularyzmie117 
jest anachronizmem, nie mającą oparcia w źródłach próbą 
przeniesienia w XVI i XVII wiek współczesnych poglądów.

Podobnych przykładów można by wyszukać więcej118, 
jednak nie tyle istotna jest ich enumeracja, co pokazanie, że 
przy braku bezpośredniego dziedzica, który mógłby sprosto-
wać przeinaczoną wykładnię przytaczanych ustępów, mani-
pulowanie przeszłością okazuje się zadziwiająco proste. Do 
przytoczonej zaś egzemplifikacji można odnieść słowa Erica 
Hobsbawma, konkludując, że cytowane wywody ukazują 
„wykorzystywanie starych materiałów do budowania wy-
myślonych tradycji nowego typu w imię całkowicie nowych 
celów”119. Przy tym, jak pisał Kołakowski, „z małej zmiany 
przeszłości można osiągnąć duży profit”120.

111 Lepszy i Kamińska 1958: 33.
112 Lepszy i Kamińska 1958: 69.
113 Hillerbrand 2003: 536–537.
114 Le Goff 2016: 171.
115 Majmurek 2012: 10–11; Pospiszyl 2012: 220–226.
116 Krzywicka 1994: 72.
117 Majmurek 2012: 12; Pospiszyl 2012.
118 Na ten temat zob. np. Żukowski 2018: 70–80.
119 Hobsbawm 2008: 14.
120 Kołakowski 1990: 126.
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Paweł Wróblewski

DZIEDZICTWO NASZE CZY OBCE?

Skoro dziedzictwo braci polskich jest na tyle wieloaspek-
towe, że nawiązania do niego wciąż powracają, a zarazem 
większość opisanych zborów z okresu reformacji (czy też 
postreformacji) jest aktualnie może nie tyle zadbana, co za-
opiekowana, utrzymana w miarę dobrym stanie, to czemu 
w tytule niniejszego tekstu został zasygnalizowany problem 
dziedzictwa bez dziedzica? Z kilku powodów:

1. W okresie ostatnich 100 lat stan zborów uległ znacznemu 
pogorszeniu. Można powiedzieć, że w pewien sposób doszło 
do ich drugiego osierocenia. Najpierw – z jednej strony po 
wygnaniu arian, z drugiej po stopniowej rekatolizacji regionu 
i zaniku wspólnot kalwińskich – straciły one swą pierwotną 
funkcję, zostały przekształcone w dworskie lamusy, a po II 
wojnie światowej pełniły funkcje magazynowe w Państwo-
wych Gospodarstwach Rolnych. Następnie, po 1989 roku, 
o zbory w Cieszkowych, Kolosach, czy Węchadłowie nie miał 
się kto upomnieć, zabrakło spadkobierców dawnych mająt-
ków. Tak jak upadły i popadały w zapomnienie dawne dwory 
(ryc. 32) tak i stojące przy nich budynki po XVI czy XVII-wiecz-
nych zborach. Dopiero w ostatnich latach w Kolosach i Ciesz-
kowych podjęto konkretne interwencje. Warto zauważyć, że 
prace konserwatorskie przy zborze w Cieszkowych w 2011 
roku, na które pozyskano pieniądze ze środków unijnych, po-
przedził przetarg rozpisany w 2008 roku121, w którym gmina 
próbowała bezskutecznie sprzedać niewygodny (?), niszcze-
jący pustostan.

Przez długi czas nikt nie zajmował się tymi obiektami. 
Nikt ich nie dotykał – można by rzec używając słów Johna 
Ruskina122 – ale nie z szacunku dla ich budowniczych, daw-
nych użytkowników czy ich spadkobierców (jak postulował 
Ruskin), lecz dlatego, że były obce. „Tylko dziedzictwo, które 

121 Ligiecki 2008. 
122 Kosiewski i Krawczyk 2002: 109.

jest wyraźnie nasze jest warte ochrony”123. Może więc za Da-
videm Lowenthalem i Corneliusem Holtorfem trzeba przy-
jąć, tak jak śmierć jest wpisana w naturę, a przyroda pod-
lega zmianie, tak samo przemijanie dziedzictwa, niszczenie 
zabytków, jest naturalnym procesem?124 Może powinniśmy 
biernie przyglądać się dalszej destrukcji zboru w Węchadło-
wie? Może nie ma sensu chronić zabytków za wszelką cenę? 
A ci którzy to próbują uczynić, cierpią na kompleks Noego125. 
„Jeśli historia polega na zmianie, a zmiana wiąże się z utratą, 
utrata zaś z kolei może tworzyć historię, to nie można zre-
dukować dziedzictwa jedynie do kwestii jego zachowania” – 
stwierdził Holtorf126. Na dodatek próba ochrony całego dzie-
dzictwa, zdaniem Lowenthala, będzie prowadziła do życia 
w muzealnym świecie127 (co przy uwzględnieniu konserwacji 
przez dokumentację oraz różnych możliwości adaptacji za-
bytkowych obiektów do nowych funkcji użytkowych, wcale 
nie musi być prawdą). Z kolei Holtorf i Kristensen porównują 
problem zachowania dziedzictwa dla przyszłych pokoleń do 
pamięci, tak jak nie jesteśmy w stanie pamiętać wszystkiego 
w przeszłości, tak nie wszystkie zabytki mogą być zachowa-
ne128. Jednak sprawa nie jest taka prosta, a odwołanie do 
pamięci o tyle nieadekwatne, że zapamiętywanie jest proce-
sem mimowolnym, a decyzja o zniszczeniu czy zaprzestaniu 
ochrony danego zabytku działaniem celowym. Czy tak jak na 
przywoływanie wspomnień ma wpływ aktualny nastrój da-
nej osoby, ochrona zabytków powinna być uzależniona od 
doraźnych zapotrzebowań decydentów, czy inwestorów?

Przyjęcie tezy, że jedno dziedzictwo jest zastępowane 
przez drugie sprawi, że zarządzanie dziedzictwem kultu-
rowym będzie coraz mniej związane z ochroną zabytków. 
Z jednej strony Harold Kalman ma rację twierdząc, że znisz-
czenie dziedzictwa może być wydarzeniem upamiętnianym 
(a więc w ten sposób powstanie nowa forma dziedzictwa)129, 
jednak z drugiej, nie znaczy to, że miejsce, materialny obiekt, 
są mniej ważne niż idea, z którą współtworzą dziedzictwo, 
bowiem są jej nośnikiem, formą ucieleśnienia. Zgodnie 
z koncepcją niezbywalnych praw, pewne społeczności mogą 
rościć moralne prawo do obiektów, miejsc, które nie tylko 
aktualnie nie są ich własnością, ale nawet nigdy nią nie były 
i zapewne nie będą. Nie chodzi tu o formalne posiadanie, ale 
o konotowane wartości, oddziaływanie i symbolikę, wynika-
jące z konkretnych uwarunkowań historycznych130.

Owszem, utrata dziedzictwa związana jest niejednokrot-
nie z tworzeniem nowego dziedzictwa materialnego, jako 
formy radzenia sobie ze stratą, rekompensaty dla pozba-
wionych punktu odniesienia, który przestał istnieć. Jednak 
nie oznacza to, że w każdym przypadku będzie impulsem 

123 Lowenthal 1998: 22.
124 Lowenthal 2000: 20; Holtorf 2018: 5.
125 Holtorf i Ortman 2008: 87.
126 Holtorf 2006: 108.
127 Lowenthal 2015: 421. Nota bene ze względu na ciągłe rozrastanie się 

zbiorów od schyłku XX wieku w muzealnictwie coraz częściej stawia-
ne jest pytanie „czego nie przechowywać?”; por. Morgan i Macdo-
nald 2018: 2.

128 Holtorf i Kristensen 2015: 313.
129 Kalman 2017: 551.
130 Coleman 2010: 89–90.

Ryc. 32.  Dziewiętnastowieczny dwór w Węchadłowie  
(fot. P. Wróblewski, 2018)

Fig. 32.  Manor house in Węchadłów from nineteenth century  
(photo by P. Wróblewski, 2018)
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do przeobrażenia minionego dziedzictwa w jego nową for-
mę, dlatego też trudno zgodzić się z tezą, że dziedzictwo 
jest odnawialne131. Założenie, że dziedzictwo, choć pod 
inna postacią, odrodzi się, sprawdzi się tylko w przypadku 
dużego zapotrzebowania na jego substytut, w przeciwnym 
razie z tych popiołów nie powstanie feniks. Dobitnym tego 
przykładem jest dziedzictwo żydowskie w Polsce, które „jest 
naszym wstydem. Za śmietniki urządzone na żydowskich 
nekropoliach. Za zniszczenie tych cmentarzy. Za wykorzysty-
wanie macew do brukowania dróg i podwórek. A robiliśmy 
tak, bo to nie było nasze dziedzictwo”132. I tu dochodzimy do 
sedna sprawy – skoro tylko dziedzictwo, które jest wyraźnie 
nasze jest warte ochrony, to pod pretekstem naturalnego 
przemijania dziedzictwa, jego zastępowalności, zgodzimy 
się na niszczenie czyjegoś dziedzictwa. Destrukcja może też 
przybrać postać działań naukowych, opartych na wartościo-
waniu dziedzictwa, potrzeby rozwoju, obniżenia nakładów 
na ochronę zabytków itp. Warto zatem powrócić do pytania 
postawionego kiedyś w głośnym artykule Johna Tunbridga – 
czyje dziedzictwo mamy chronić?133

Tym pytaniem wchodzimy na płaszczyznę etyki. Względy 
ekonomiczne i tak posłużą do weryfikacji konkretnych kon-
cepcji konserwatorskich. Z kolei wartościowanie zabytków 
ulega zmianie wraz z rozwojem nauki134 – dziś krytycznie 
oceniamy niegdysiejsze klasyfikacje, np. zaszeregowanie 
w Polsce zabytków do poszczególnych klas od 0 do IV, które 
przyczyniło się do zniszczenia obiektów IV klasy135. Natomiast 
interrogacja Tunbridga wciąż wymaga refleksji.

Anders Högberg, Cornelius Holtorf, Sarah May i Gustav 
Wollentz136 zwracają uwagę, że mówiąc w różnorakich do-
kumentach normatywnych o zachowaniu dziedzictwa dla 
przyszłych pokoleń, nie dookreślamy, co tak naprawdę to 
oznacza, nie próbujemy dociec jak dziedzictwo będzie po-
strzegane w przyszłości, jaką postać w związku z tym powin-
no przyjąć nasze zarządzanie dziedzictwem. Jednak próba 
przyjęcia perspektywy naszych spadkobierców prowadzi 
w tę samą pułapkę , co usiłowanie przyjęcia punktu widze-
nia minionych pokoleń – projekcji naszych własnych przeko-
nań i wyobrażeń. „Dziedzictwo podlega selekcji, można je 
również odrzucić. Musimy jednak pamiętać, że to co dzisiaj 
odrzucamy, przyszłość może wybrać jako godne uwagi, i od-
wrotnie – to, co dzisiaj uznajemy za godne zachowania, przy-
szłe pokolenia mogą odrzucić”137.

Z tej świadomości powinna wynikać pokora wobec dzie-
dzictwa i jego przyszłych dziedziców. Nie wiemy jak nasze 
działania zostaną ocenione. Czy dziedzictwo jest „współ-
czesnym zaburzeniem polegającym na wprowadzaniu na-
macalnych i sugestywnych obrazów przeszłości w teraźniej-
szość”138, poszukiwaniem schronienia w przeszłości przed 

131 Szerzej ten problem omawia Zbigniew Kobyliński (2009: 22–25).
132 Purchla 2017: 18.
133 Tunbridge 2018: 20.
134 Kobyliński 2015: 88–89.
135 Kobyliński 1999: 21.
136 Högberg, Holtorf, May i Wollentz 2017.
137 Ashworth 2015: 45.
138 Zetterstrom-Sharp 2015: 611.

niepokojami teraźniejszości i przyszłości?139 A jeśli tak, to czy 
w takim razie zamiast oglądać się wstecz powinniśmy skupić 
się na ukierunkowywaniu przyszłości140? Czy raczej (również) 
należy uznać, że może jednak przeszłość jest w związku z tym 
potrzebna? Założenie, że przyszłe pokolenia nie będą chciały 
żyć w muzealnym świecie może się okazać błędne, tak jak 
i przekonanie, że docenią one nasze starania o zachowanie 
jak największej części dziedzictwa dum mundus durat. Dlate-
go może lepiej tę ocenę pozostawić jednak następnym gene-
racjom (jakkolwiek rozwój critical heritage studies wskazuje, 
że zmiana paradygmatu w zarządzaniu dziedzictwem kultu-
rowym właśnie się dokonuje141, choć ze względu na jej rady-
kalność zapewne nie będzie ona całkowita).

Brak precyzji terminologicznej – stosowanie pojęcia 
„dziedzictwo” z jednej strony w odniesieniu do materialnej 
(zwłaszcza) i niematerialnej spuścizny, w kontekście zachowa-
nia reliktów przeszłej rzeczywistości (w tradycyjnym ujęciu), 
z drugiej zaś do teraźniejszego konstruktu ideowego, choć 
odnoszącego się do przeszłości, to będącego jednak czymś 
odrębnym, wprowadza dodatkowy dysonans. Jak pisał John 
Carman „dziedzictwo jest raczej sferą idei niż zbiorem rzeczy. 
Każdy przedmiot może stać się obiektem dziedzictwa: nie ma 
nic wspólnego z fizycznymi atrybutami obiektu, ale raczej 
z tym co uważamy za ważne”142. Dlatego też zdaniem tego 
badacza, rozróżnianie między dziedzictwem materialnym 
i niematerialnym jest mitem, od którego powinniśmy odejść 
– miejsca, obiekty, reprezentują bowiem pamięć o rzeczywi-
stości, której już nie ma, a nie tę rzeczywistość, a zatem całe 
dziedzictwo jest w ten sposób niematerialne (podejście to 
koresponduje ze wcześniejszymi ujęciami dziedzictwa jako 
teraźniejszego konstruktu)143.

Jednak nośniki dziedzictwa, zwłaszcza te materialne, 
wciąż są potrzebne – dlatego różnorakie rozumienia dzie-
dzictwa przeplatają się ze sobą – a według Bjørnara Olse-
na: „wytrwała materialność […] troszczy się o to, co zostało 
odrzucone, unieważnione i uczynione »innym« w dziejach”, 
umożliwia też osadzanie się przeszłości w teraźniejszości, 
które „nie tylko »spowalnia historię«, lecz także ocala to co 
nie jest na czasie, co się zawieruszyło”144.

2. Wydaje się, że podejmowanym działaniom brakuje pełni 
zrozumienia dla dziedzictwa, tak jakby nie było ono w peł-
ni przyswojone, nie utożsamiano się z nim, nie wytwarzało 
ono wystarczająco silnych konotacji. Jak na przykład zrozu-
mieć umieszczenie wielkogabarytowych pojemników na od-
pady w pobliżu zboru w Cieszkowych (które w ten sposób 
usunięto z otoczenia korzystającej z nich szkoły)? Kosze na 
śmieci ustawione są wzdłuż dawnej alei parkowej oddziela-

139 Lowenthal 2015: 586.
140 Zetterstrom-Sharp 2015: 612. Por. przeciwstawną opinię Marie-The-

res Albert (2007: 51), która uważa, że właśnie z uwagi na rolę dzie-
dzictwa w kształtowaniu przyszłości powinno być ono chronione.

141 Jest ona konsekwencją uznania dziedzictwa za dynamiczny proces 
społeczny i kulturowy; zob. Smith 2006: 83–84.

142 Carman 2009: 196; por. Smith 2006: 58.
143 Np. Lowenthal 1998: xv; Ashworth i Tunbridge 1996: 21. Zagadnienie 

to szerzej przedstawia Harvey 2001.
144 Olsen 2013: 263.
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jącej szkołę od zboru, nie po stronie szkoły, ale po stronie 
zboru, w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego miejsca kultu 
(ryc. 33). Z kolei tablica informująca o zborze w Cieszkowych 
(znajdującym się z jednej strony szkoły) ukazuje również 
nowe obiekty sportowe (zlokalizowane z drugiej strony szko-
ły) – bardziej jest prezentacją gminnych inwestycji niż infor-
macją o historycznym dziedzictwie (ryc. 34).

Wreszcie uratowane zbory w Cieszkowych i Kolosach są 
dosłownie zamknięte na kłódkę (ryc. 35) – co prowadzi do 
kolejnej kwestii.

3. Choć niewątpliwie trzeba docenić podjęte wysiłki ratowa-
nia dawnych zborów, to jest to jedynie leczenie objawowe, 
a nie przyczynowe. Obiekty, które nie mają nadanych nowych 
funkcji, są martwe. Gdy za kilka lat znów pojawi się potrzeba 
interwencji konserwatorskiej, podjęcia prac naprawczych, 
może okazać się, że ponownie problemem będzie formuła 
zorganizowania środków i że działania nie zostaną podjęte we 
właściwym momencie. Jednak specyfika budynków, które są 
dawnymi miejscami kultu, narzuca pewne ograniczenia we 
wprowadzaniu nowej funkcji. „Komunikat architektoniczny 
można wypełnić niewłaściwymi znaczeniami, przy czym 
adresat nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ten sposób 
popełnia zdradę. [...] Kto zakwateruje wojsko w opuszczo-
nym kościele, ten nie zauważa, że popełnia zdradę”, pisał 
Umberto Eco145. I choć w krajach Europy Zachodniej można 
spotkać adaptacje obiektów sakralnych do różnych funkcji 
użytkowych, takich jak sale koncertowe, biblioteki czy księ-
garnie, a nawet dyskoteki146, to w Polsce w zasadzie jedynym 
przyjętym i akceptowanym rozwiązaniem w przypadku ko-
ściołów jest funkcja muzealna147. Zdecydowanie większa spo-
łeczna aprobata zmiany sposobu wykorzystywania budyn-
ków sakralnych w krajach Europy Zachodniej wynika z jednej 
strony z coraz większej liczby pustoszejących kościołów, któ-
re trzeba jakoś na nowo zagospodarować, z drugiej z bardziej 
otwartego podejścia do miejsc kultu niektórych teologów za-
chodnich. Np. Karl Rahner dopuszczał łączenie różnych, także 
świeckich, funkcji w obiekcie sakralnym148.

Warto jednak zauważyć, że w Polsce po II wojnie świato-
wej adaptowano synagogi do różnych celów użytkowych, nie 
biorąc pod uwagę religijnego charakteru tych budynków. Jak 
widać, łatwiej rozporządza się dziedzictwem pozbawionym 
dziedzica i swobodniej je przekształca. Zresztą podobny cha-
rakter miały sugestie utworzenia kawiarni w zborze w Ciesz-
kowych (abstrahując już od ekonomicznych aspektów tej 

145 Eco 1996b: 234.
146 Np. Rabiej 2013: 133–134.
147 Suchecka 2013. W 1973 podjęto próbę poszukiwania inwestorów, na 

zasadach, które obecnie można by określić jako partnerstwo publicz-
no-prywatne. W zamian za użyczenie nieruchomości i umożliwienie 
wprowadzenia nowych funkcji do zabytkowych budynków, użytkownicy 
zobowiązani byliby do odrestaurowania obiektów, których stan już 
wtedy wymagał znacznych nakładów finansowych: zbór w Cieszkowych 
„wymaga kapitalnego remontu”, zbór w Kolosach „wymaga […] naprawy 
tynków, więźby dachowej, pokrycia gontem i założenia instalacji”, zbór 
w Węchadłowie – „zniszczone tynki i stolarka, bez instalacji”; zob. Wol-
lenberg 1973: 8.

148 Rahner 1975: 109.

Ryc. 34. Cieszkowy. Tablica informacyjna (fot. P. Wróblewski, 2018)
Fig. 34. Cieszkowy. Information board (photo by P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 35.  Cieszkowy. Bez nadania nowej funkcji zbory pozostaną mar-
twe i narażone na zniszczenie (fot. P. Wróblewski, 2018)

Fig. 35.  Cieszkowy. Without adaptative reuse abdandoned churches 
will be lifeless and vulnerable to destruction (photo by P. 
Wróblewski, 2018)

Ryc. 33.  Pojemniki na odpady zlokalizowane przy zborze 
w Cieszkowych (fot. P. Wróblewski, 2018)

Fig. 33.  Dustbins placed near the church in Cieszkowy (photo by 
P. Wróblewski, 2018)
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koncepcji)149. Percepcja obiektów sakralnych zależy nie tylko 
od znajomości kontekstu historycznego, lecz także od indy-
widualnej wrażliwości, pozwalającej na dostrzeganie genius 
loci. I tak np. „Milcząca ściana protestanckich kościołów nie 
jest jedynie ścianą. Jest zamaskowanym, wymazanym, znisz-
czonym malowidłem: malowidłem nieobecnym”150. Jednak 
nie każdy jest w stanie tak spojrzeć na stary mur.

Dbałość o oddanie duszy, istoty przekształcanego budyn-
ku, odróżnia, zdaniem Liliane Wong, projekt adaptacyjnego 
wykorzystania obiektu do nowych celów od prostej zmiany 
funkcji. Tę drugą określa mianem syndromu Frankensteina151.

Jaką zatem funkcję wprowadzić do dawnego zboru, by 
nie popełnić zdrady, a jednocześnie nie stworzyć „potwora 
Frankensteina”? Niestety, zastosowanie rozwiązań wprost 
odnoszących się do pierwotnej denotacji, takich jak świąty-
nie międzywyznaniowe152 wydaje się mało realne. Owszem, 
takie ekumeniczne podejście, w myśl którego np. dawny 
kościół ewangelicki Świętej Trójcy w Kielcach pełni dziś po-
dwójną funkcję – pierwotną i Ekumenicznej Świątyni Pokoju, 
pozwoliło odrestaurować obiekt, którego remont był zbyt 
dużym obciążeniem dla niewielkiej wspólnoty protestanc-

149 Ligiecki 2008.
150 Stoichita 2011: 119.
151 Wong 2017: 64. Fiasko nowej formy polega na wprowadzenie porząd-

ku niezgodnego z już istniejącym; Wong 2017: 34.
152 Por. Rabiej 2002, który pisze o międzywyznaniowych świątyniach, 

obiektach o uniwersalnym charakterze, spotykanych w miejscach 
użyteczności publicznej, np. na lotniskach, w szpitalach.

kiej, przy czym ‒ w odróżnieniu od ponidzkich zborów ‒ 
świątynia ma swojego gospodarza, a zróżnicowanie religijne 
mieszkańców Kielc pozwala, żeby obiekt rzeczywiście pełnił 
funkcje ekumeniczne.

Warto zatem rozważyć adaptacje obiektów na cele muze-
alne i edukacyjne, które wydają się neutralnymi. W przypad-
ku domniemanego zboru w Sancygniowie byłby to powrót 
do roli pełnionej w okresie międzywojennym153. Odnośnie 
do zboru w Cieszkowych, zlokalizowanego przy szkole, 
funkcja edukacyjno-ekspozycyjna również jawi się jako naj-
bardziej zasadna. Wydaje się, że w tym przypadku najprost-
szym, a przy tym też niepowodującym znacznych ingerencji 
w obiekt i jednocześnie niewymagającym dużych nakładów 
finansowych (związanych choćby z aranżacją wnętrza) spo-
sobem adaptacji obiektu na cele ekspozycyjne może być za-
stosowanie ekspozytorów. W miejsce żelaznych drzwi, które 
zostałyby przeniesione do wnętrza budynku można byłoby 
wstawić otwierany panel ze stali cortenowej z osadzonymi 
ekspozytorami. Corten, szybko nabierający patyny, dobrze 
korespondowałby ze starymi murami (ryc. 36). Otwierany 
panel, w razie potrzeby zapewniałby dostęp do wnętrza, oraz 

153 Jan Wiśniewski (1927: 380) tak opisywał muzeum sancygniowskie: 
„Są tu dwa konfesjonały gotyckie z dawnego kościoła w Woli Knyszyń-
skiej [...], drzwi z tegoż kościoła. Strój mieszczki miechowskiej z XVII 
w., puchar z Orłem i Pogonią z datą 1703 i literami króla Augusta II 
ofiarowany przez tegoż jednemu z Deskurów. Porcelana staro-wie-
deńska, saska i Delf czterokolorowy, kolekcja medali, monet, czepce 
mieszczek z 18 w. i t. p. rzadkości”. 

Ryc. 36.  Propozycja adaptacji budynku na cele ekspozycyjno-edukacyjne (oprac. P. Wróblewski, 2018)
Fig. 36.  Proposition of adaptation of the building for exhibition and educational purposes (designed by P. Wróblewski, 2018)
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możliwość obsługi serwisowej ekspozytorów. Ekspozytory 
wyposażone w przyciski do zmiany ilustracji prezentowałyby 
problematykę reformacji i postreformacji na Ponidziu oraz 
dostarczały informacji o obiektach zgodnie z aktualnym sta-
nem wiedzy (kwestia domniemanej ariańskości zboru). I to 
właśnie aspekt informacyjny przemawia też za wyborem 
proponowanego kierunku zagospodarowania154. W siłą 
rzeczy uproszczonym przekazie, z jakim mamy do czynienia 
w historycznych miejscach udostępnianych dla ruchu tury-
stycznego, historia jest nierzadko „naprawiana”, a zakres 
jej interpretacji jest mocno ograniczony155. Dlatego warto 
byłoby uwzględnić też problematykę kontekstu historiogra-
ficznego ponidzkich ariańskich (czy też uznawanych za ta-
kie) zborów, która mogłaby zostać jedynie zasygnalizowana, 
a rozwinięta w innym miejscu156. Objęcie budynku monito-
ringiem szkolnym (włączenie kolejnej kamery w funkcjonu-
jący już telewizyjny system dozorowy - CCTV) umożliwiłoby 
dozorowanie obiektu.

154 Interpretacja nie może ograniczać się jedynie do funkcji informacyj-
nej; powinna umożliwić głębsze zrozumienie czy nawet emocjonalne 
zaangażowanie, tak by stać się zwornikiem między dziedzictwem a tu-
rystyką; Salazar i Shu 2015: 252.

155 Endensor 2005: 133.
156 W Muzeum Regionalnym w Pińczowie, o czym mowa poniżej.

Jest to zaledwie jedna z możliwych form adaptacji zabyt-
ku na cele muzealno-wystawiennicze. Z pewnością tego typu 
koncepcje nie wyczerpują możliwości nadania obiektom 
nowej funkcji prymarnej157, ale biorąc pod uwagę kwestię 
akceptacji społecznej, odniesienia do pierwotnej denotacji, 
a może przede wszystkim realności wprowadzenia nowej 
funkcji dla zboru leżącego z dala od większych ośrodków czy 
głównych szlaków komunikacyjnych, wybór kierunku ekspo-
zycyjnego i edukacyjnego jest zasadny.

Jednak, paradoksalnie, choć adaptacja obiektu na cele 
muzealne wydaje się właściwa, nie oznacza ona jednoznacz-
nego przywrócenia go do życia – w pewnym sensie będzie on 
wciąż ciałem obcym w otaczającej go tkance teraźniejszości 
i codzienności. Owszem, nadanie nowej funkcji pozwoli na 
dalsze zachowanie budynku, ułatwi utrzymywanie go w do-
brym stanie, wzbogaci zakres znaczeń społecznych, wpro-
wadzi dodatkowe konotacje, ale jednocześnie podkreśli, że 
przekraczający jego próg trafiają – parafrazując tytuł książki 
Davida Lowenthala – do obcego kraju. Widziane w tej per-
spektywie „muzea dewitalizują przeszłość”158.

Sprzeczność zawarta w muzealnej gablocie polega na 
tym, że z jednej strony ukazuje ona jakiś relikt przeszłości 

157 Eco 1996b: 218–29.
158 Lowenthal 2015: 447.

Ryc. 37.  Ekspozycja w Muzeum Regionalnym w Pińczowie skoncentrowana na biblii brzeskiej marginalizuje problematykę ariańską (fot. P. Wróblewski, 
2018)

Fig. 37.  The exhibition at the Regional Museum in Pińczów focused on the Brest Bible marginalizes the problems of the Polish Brethren (photo by 
P.  Wróblewski, 2018)
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(przybliża ją), ale z drugiej jest on w niej obnażony ze swojej 
pierwotnej funkcjonalności, a przez to tym bardziej niedzi-
siejszy, w większym stopniu wyobcowany (czyli jednak nale-
żący do odległej rzeczywistości).

W muzeum dziedzictwo może być na swój sposób wy-
obcowane, ale może też być po prostu nieobecne, a zatem 
niezasługujące na wyeksponowanie, nieistotne, jednym sło-
wem obce (w końcu dziedziczy się po przodkach, a nie po 
obcych). Tak jak przeszłość, do której się odnosi, a która jest 
obcym krajem. On „jest obcy, bo dziwny, tajemniczy, niezro-
zumiały”159. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Muzeum 
Regionalnym w Pińczowie. Część wystawy poświęconej hi-
storii miasta, a dotycząca reformacji (ryc. 37), ogranicza się 
praktycznie do problematyki biblii brzeskiej (braciom polskim 
poświęcona jest jedynie kilku zdaniowa informacja). A prze-
cież to tłumaczenie dotyczy okresu sprzed wyodrębnienia się 
zboru mniejszego160. Choć jego członkowie korzystali później 
z tego przekładu161, był on przez nich krytykowany162. Wyda-
je się, że spuścizna braci polskich została potraktowana jako 
dziedzictwo enklawowe163 i dlatego jest nieobecna.

Drugą istotną sprawą, już nawet abstrahując od kwestii 
ariańskiej, jest problem tematycznego zawężenia wystaw 
historycznych głównie do historii Pińczowa, uzupełnionej je-
dynie fragmentarycznie o szerszy kontekst dziejów Ponidzia. 
Biorąc pod uwagę, że muzeum jest jednostką organizacyjną 
gminy, przez nią finansowaną, wydaje się to po części zrozu-
miałe, ale statut muzeum wskazuje na jego regionalny, a nie 
gminny charakter164.

Dlatego proponuje się uwzględnienie problematyki bra-
ci polskich, chociażby w postaci ekspozycji konceptualnej, 
ewentualnie poszerzonej np. przez pozyskanie jednego 
z tomów Bibliotheca Fratrum Polonorum. Odpowiednio 
zaaranżowana prezentacja aktualnych i archiwalnych zdjęć 
zborów ariańskich (potwierdzonych źródłowo i domniema-
nych) byłaby szansą uobecniania dziedzictwa, a być może na-
wet sposobnością do uzyskania, czy też ukazania, relacyjnej 
transparentności fotografii165, wykraczającej poza wymiar 
czysto informacyjny, a związanej z bardziej osobistym, emo-
cjonalnym odbiorem. Rzetelny komentarz powinien obalać 
mity historiograficzne przedstawione powyżej, przybliżając 
też różne możliwości interpretacyjne166. Podkreślenia wyma-
ga również fakt, że muzeum mieści się w miejscu, w którym 
funkcjonowało gimnazjum różnowiercze167. Z kolei podjęcie 
kwestii drukarni Daniela z Łęczycy mogłoby być asumptem 

159 Lowenthal 1998: 168.
160 Choć większość tłumaczy biblii brzeskiej przeszło do zboru mniejszego, 

to jednak w przekładzie trudno dopatrzeć się interpretacji o charakterze 
antytrynitarnym; Leszczyński 2015.

161 Np. Wilczek 2015: 73, 80.
162 Pietkiewicz 2017: 267.
163 Ashworth 2015: 131.
164 Załącznik do uchwały nr XVIII/155/11 Rady Miejskiej w Pińczowie 

z dnia 28 grudnia 2011 r.
165 Walton 2013.
166 Por. Edensor 2005: 137.
167 Kot 1921: 17. W latach trzydziestych XVII wieku gotycki klasztor, 

w którym mieściła się szkoła, został zastąpiony nowożytnym budyn-
kiem, Gucwa 1996: 302.

do przedstawienia szesnastowiecznego warsztatu drukar-
skiego i roli druku w rozwoju reformacji.

Podobnie urbonimia Pińczowa wskazuje na to, że dzie-
dzictwo braci polskich jest marginalizowane. Wśród nomi-
nacji upamiętniających poszczególne osoby dominują nazwy 
niemotywowane, a z kolei motywowane nie uwzględniają 
postaci związanych z okresem, kiedy miasto było „Sarmac-
kimi Atenami”. Niewielka ulica Ariańska znajduje się poza hi-
storycznym centrum i jest przykładem braku powiązania to-
ponimii z topografią168. Harvey pisał, że „każda społeczność 
pozostaje w relacji z przeszłością, nawet wówczas gdy posta-
nowiła ją ignorować”169. Z kolei Gregory Ashworth zauważył: 
„Jeśli dziedzictwo jest pewnym wyborem elementów prze-
szłości dokonywanym w teraźniejszości, to niektóre kwestie 
historyczne z definicji się w tym nie mieszczą”170.

UWAGI KOŃCOWE

W ramach podsumowania warto postawić kilka pytań 
(komu? – mieszkańcom Ponidzia, konserwatorom, urzędni-
kom, decydentom, ale nie tylko – po prostu nam):

1. Czy jest sens zabiegać o przetrwanie wszystkich dawnych 
zborów, nawet w tak złym stanie jak w Węchadłowie? Czy 
w podejściu do zabytków przyjąć perspektywę, że przemi-
janie i zapominanie jest naturalnym procesem i w związku 
z tym ruiny węchadłowskie powinny pozostać miejscem 
zapomnienia i niepamięci, ponieważ konserwacja oznacza 
zniszczenie ich obecnej natury, swoistego stanu entropii pa-
nującego wewnątrz nich?171 Czy ‒ wręcz przeciwnie ‒ powin-
ny umożliwiać odzyskiwanie pamięci w tym wyobcowanym 
krajobrazie, poprzez uzewnętrznienie szczegółów konstruk-
cji, odsłanianie tego co było zakryte?172

2. Czy przyjęcie dziedzictwa w postaci dawnych zborów 
oznacza również przyjęcie ideowej spuścizny braci polskich 
(z którymi obiekty są utożsamiane), zwłaszcza jeśli jest ona 
nierzadko przedstawiona w wypaczony sposób, w przejaskra-
wionym świetle, nadinterpretowana? Jak daleko możemy po-
sunąć się w selekcji dziedzictwa i zniekształcaniu przeszłości?

3. Kto jest dziedzicem: ten kto czuje się spadkobiercą, od-
powiedzialnym za przetrwanie spuścizny, czy ten kto chce 
z niej jedynie wybiórczo czerpać na własny użytek (wszak 
„dziedzictwo wybiera się nie dlatego, że jest cenne, ale dla-
tego, że przynosi wymierne korzyści”173)? A jeśli dziedziców 
może być wielu, to jak pogodzić wykluczające się potrzeby 
różnych dziedziców?174

168 Podobne tendencje obserwowane są także w innych miastach, zob. 
np. Wróblewski 2018.

169 Harvey 2001: 320.
170 Ashworth 2015: 131; por. Tomaszewski 2000: 9.
171 Por. Kobiałka 2014: 362. 
172 Olsen 2013: 258–261.
173 Ashworth 2015: 45.
174 Pomocna w odpowiedzi na to pytanie może być definicja prawa do 

dziedzictwa kulturowego sformułowana przez Iana Hoddera (2010: 
876): „Każdy ma prawo do uczestniczenia w dziedzictwie kulturowym 
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4. Do jakiego stopnia dziedzic musi się utożsamiać z dzie-
dzictwem, zwłaszcza jeśli może ono wydawać się niezrozu-
miałe?

5. Możliwe jednak, że jest odwrotnie – może właśnie świa-
domość tej odrębności, bez przykrawania przeszłości do wła-
snych wyobrażeń o niej, czy indywidualnych przekonań, jest 
potrzebna by spojrzeć na przeszłość, używając słów Davida 
Lowenthala, jako na obcy kraj, i niewykluczone, że właśnie 

i czerpania z niego korzyści, ze względu na swój dobrostan, ale obo-
wiązkiem każdego wobec innych jest respektowanie tego prawa”.

dlatego jest ona warta upamiętnienia i może być pomocna 
w określaniu swojej tożsamości, własnego dziedzictwa, po-
przez ukazywanie kontrastów?

6. A jeśli ta kontradyktoryjność – przeciwstawienie dzie-
dzictwa „obcego” „naszemu” zwyczajnie nie ma sensu? 
Może po prostu jako społeczeństwo powinniśmy dojrzeć do 
tego, że to co wydaje się obce, jest tak naprawdę częścią na-
szego wspólnego dziedzictwa?175

175  Jak pisał Andrzej Tomaszewski (2000: 9): „Kto nie potrafi przyjąć cało-
ści dóbr kultury jako swojego dziedzictwa, nie jest ich godzien”.
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Paweł Wróblewski

The Polish Brethren churches between Nida and Nidzica rivers – whose (or no-one’s) heritage?

Summary

The legacy of the Polish Brethren, falling into oblivion after 
their exile from the territory of the Polish-Lithuanian Com-
monwealth in the mid-seventeenth century, was rediscov-
ered two centuries later. From that time, one can observe 
how the interest in Arians (Socinians) has increased period-
ically (and even intensified in recent years), while the refer-
ence to their ideas was often accompanied by an ahistorical 
and instrumental approach, manifesting itself on the one 
hand in some extreme evaluations of this branch of radi-
cal reformation, and on the other in the too far-reaching 
attempts to tie the Polish Brethren and contemporary phe-
nomena or currents together.

On the margin of this discourse, there are architectur-
al objects associated or wrongly identified with the Polish 

Brethren, situated between the Nida and Nidzica rivers 
(in the Ponidzie region). The author describes the build-
ings in Cieszkowy, Góry, Kolosy, Pińczów, Sancygniów and 
Węchadłów. Some of churches (or their ruins) which have 
been preserved, yet they are slowly degrading; others – de-
spite having been kept in quite good condition – without 
adaptive reuse may also be at risk in a short time. It seems 
that the key to their preservation is the issue of understand-
ing and accepting their heritage, which often appears as for-
eign – but is it really that?

Translated by Paweł Wróblewski
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