
 

350 

Gdański Rocznik Ewangelicki, Vol. VII, 2013 

 
Dariusz M. Bryćko  
The Irenic Calvinism of Daniel Kałaj (d. 1681): 

A Study in the History and Theology of the Polish-
Lithuanian Reformation  
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen – Bristol CT 2012. Refo500 Academic 

Studies, ed. H. J. Selderhuis et al., vol. 4, ss. 157+2 nlb. 

 

Omawiana książka poświęcona jest działalności publicznej i poglądom teo-

logicznym Daniela Kałaja, wybitnego i niedocenionego ministra ewangelickiego, 

którego aktywność zborowa przypadła na lata, gdy małopolska wspólnota re-

formowana znajdowała się już w defensywie. Choć Kałaj doświadczył osobiście 
opresyjności ówczesnego prawa i skazany został na karę śmierci z oskarżenia 

o „kalwinoarianizm”, udało mu się nie tylko ujść z życiem, ale nadto propa-

gować drukiem swą wiarę w możliwość katolicko-ewangelickiego dialogu. Autor 

słusznie więc założył, iż Kałaj zasługuje na obszerniejszą prezentację – mimo 

faktu że dostrzegany był już przez badaczy epoki. 
Po rozdziale wstępnym, zwięźle wprowadzającym w realia wyznaniowe 

siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej, następuje zarys biografii głównego 
bohatera. Urodził się on w węgiersko-szkockiej rodzinie związanej z Krako-

wem. Jego dziad, Janusz, złotnik, był imigrantem z Węgier i serwitorem Ste-

fana Batorego. Ojciec Daniela, Michał pojął 10 września 1620 r. Katarzynę 
Kinównę zaś pozostałe dzieci z tego związku to m.in.: Andrzej i Paweł. 
W 1651 r. bracia byli poddanymi państwa pszczyńskiego1. Relacjonujące tę 
transakcję źródło nie wymienia Michała, który jako starszy brat przecierał 
ścieżki Danielowi na słynnym uniwersytecie Franeker. Studia te, prowadzone 

pod kierownictwem światłego mentora Jana Cocceiusa, niewątpliwie odegrały 
znaczną rolę w intelektualnej formacji Daniela. Po powrocie do kraju nabie-

rał doświadczenia pastoralnego w podkrakowskiej Wielkanocy, zaś po otrzy-

maniu ordynacji w 1653 r. trafił do Szczepanowic. Losy Daniela Kałaja jako 
ministra w Szczepanowicach Autor przybliża głównie w oparciu o słynną 
rozprawę Marka Wajsbluma Ex regestro arianismi, z uwzględnieniem ówczesnej 

                                                 

1 Zob. W. Kowalski, Wielka imigracja. Szkoci w Krakowie i Małopolsce w XVI – pierwszej połowie 
XVII wieku, Kielce 2010, s. 114 i rozproszone. 2 marca 1651 r. bracia zrzekli się swych części 
kamienicy po ojcu na rzecz szwagra Stanisława Cyrusa.  
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sytuacji prawnej. Zmiany, jakie zaszły w tym względzie w okresie szwedz-

kiego „potopu”, stwarzały możliwości eskalowania represji nie tylko wzglę-

dem arian, ale też ewangelików. Polityka taka nie pozostała bez wpływu na 
wzrost niechęci tych ostatnich do socynian. Przywołując argumenty słynnych 
katolickich polemistów: Piotra Skargi i Marcina Łaszcza, Autor przekonująco 
tłumaczy genezę antyteologicznej kreacji prawnej, jakim był propagowany 
w katolickiej kazuistyce termin „kalwinoarianizm”. 

Pod groźbą kary śmierci, w 1670 r. Kałaj zbiegł na Litwę, a stamtąd 
przeniósł się do Gdańska na zaproszenie kongregacji kościoła świętych Pio-

tra i Pawła. Rok później anonimowo, choć nie bez czytelnych sugestii wzglę-

dem autorstwa, ogłosił swe najsłynniejsze dzieło zatytułowane Rozmowa przy-

jacielska ministra ewangelickiego z księdzem katolickim o książce jednej w Krakowie, tak 
rok przeciwko D. K. wydanej […]. W traktacie tym dowodził fałszywości oskar-

żeń o łączność ewangelicyzmu i arianizmu. Argumentował, że ewangelicy 

i katolicy należą do jednej wspólnoty, której fundamentem jest Chrystus. Au-

tor słusznie zauważa, że brak pozytywnej reakcji ze strony adresatów tego 
utworu dowodzi wzrostu antytolerancyjnych postaw wśród katolików. Choć 
stosunki między luteranami a kalwinistami nie układały się w Gdańsku tak 
idyllicznie, jak sugeruje to Autor na str. 332, Kałaj czuł się tam bezpiecznie. 
Piórem dawał dowody swego polskiego patriotyzmu. W 1676 r. został mini-
strem w Kiejdanach, a następnie superintendentem Żmudzi. Litewski okres 
życia teologa Autor szkicuje wyłącznie na podstawie materiałów opubliko-

wanych niegdyś przez Stanisława Tworka. Choć ciągle ważne poznawczo, 
obecnie nie mogą one być jedyną podstawą do nakreślenia kontekstów spo-

łecznych, w których działał Kałaj, a które zwięźle ukazano na stronach 35-36 

recenzowanej pracy3.   

Kolejne rozdziały zawierają wyniki szczegółowej analizy irenistycznych po-

glądów Daniela Kałaja, powodów i okoliczności, w których je spisał, a następnie 
opublikował. Swój wywód minister przedstawił w trzech częściach. Pierwszą po-

święcił argumentacji swej niewinności, w drugiej, w sześciu artykułach zebrał 

                                                 

2 Tamże, s. 153, przypis 11; Historia Gdańska, t. 2: 1454-1655, red. E. Cieślak, Gdańsk 1982, 
s. 598 i rozproszone.  

3 Uwzględnić należało choćby: R. Žirgulis, “The Scottish Community in Këdainiai c.1630-

c.1750”, [w:] Scottish Communities Abroad in the Early Modern Period, red. S. Murdoch, 

A. Grosjean, Leiden-Boston 2005, s. 225-248; S. Murdoch, “The Scottish Community in 
Kedainiai (Kiejdany) in its Scandinavian and Baltic Context”, Almanach Historyczny 2007, t. 9, 

s. 47-61. 
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podstawy ewangelickiego wyznania, zaś w trzeciej – podsumował swój odpór 
fałszywym oskarżeniom. Dwie pierwsze części mają formę dialogu, który z daw-

na kwitł jako forma polemiki z wątpiącymi i trwającymi w błędach4. 

D. M. Bryćko identyfikuje anonimowego katolickiego polemistę, autora druku 
głoszącego niesławę Kałaja, jako Franciszka Czarneckiego. Dyskutanci bronią 
swych racji wysuwając argumenty biblijne oraz z zakresu ówczesnego prawa 
procesowego. Piórem Kałaja ewangelicki minister skutecznie broni swej tryni-

tarnej prawomyślności przed katolickim interlokutorem. 
Rozdział czwarty ukazuje potencjalne źródła, z których czerpać mógł 

Kałaj formułując swe irenistyczne poglądy. Wskazywanie dróg wiodących do 
jedności chrześcijan zajmowało bowiem licznych wybitnych intelektualistów 
tamtych czasów. Do nurtu irenistycznego w Rzeczypospolitej Autor zalicza 
m.in. konfesję sandomierską (1570), konfederację warszawską (1573), synod 
toruński (1595), katechizm Rakowski (1605), a także colloqium charitativum 

z 1645 r., co czyni to pojęcie dość rozciągliwym. Dyskusyjne jest bowiem, czy 
rezygnacja ze zwalczania odmiennych poglądów oraz deklaracja tolerancji 
dlań jest wystarczającym warunkiem do uznania takiej postawy za ireni-

styczną. D. M. Bryćko słusznie przypomina natomiast istotne w tym kontek-

ście poczynania Jana Liciniusa Namysłowskiego, Andrzeja Chrząstowskiego, 
a przede wszystkim Bartłomieja Bythnera.   

W kolejnych rozdziałach Autor referuje zagadnienia doktrynalne odwo-

łując się do wskazań czołowych teologów ewangelickich epoki, nauczania 
Kościoła dawnych wieków oraz realiów polskiego Zboru reformowanego. 
Wykazuje, iż Kałaj pozostawał wierny jego praktyce oraz nauczaniu. Szcze-

gólne miejsce, jak wiadomo, zajmowała w nim doktryna o usprawiedliwieniu. 
Spostrzeżenia D. M. Bryćko5 prowadzą do wniosku, iż – wbrew wcześniej-
szym sugestiom – polscy kalwiniści ściśle podążali w tym względzie za swym 
genewskim Mistrzem, jeśli przyjąć stanowisko Kałaja za reprezentatywne dla 

środowiska, z którym był związany. W swym wystąpieniu argumentuje on, że 
doktrynalne założenia jego wyznania nie są wymierzone przeciw komukol-
wiek, zaś brak akceptacji dla nich ze strony katolików jest wynikiem niezro-

zumienia przez nich owych teologicznych pryncypiów.   

                                                 

4 Zob. J. Abramowska, „Dialog”, [w:] Słownik literatury staropolskiej: Średniowiecze, renesans, barok, 

red. T. Michałowska, Wrocław 1998, s. 159-163; por. G. Remer, Humanism and the Rhetoric of  

Toleration, University Park PA 1996, s. 85-87, gdzie szersza literatura. 
5 Str. 98 i rozproszone. 
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W osobnym rozdziale przedstawiono, jak opisywany teolog broni nauki 

i praktyki sakramentalnej oraz ustroju swego Kościoła. Autor słusznie anali-
zuje stosowne pojęcia, którymi posługiwał się Kałaj, w kontekście irenistycz-

nej wymowy druku. Odwołania do stanu badań nie powinny jednak pomijać 
nowszej polskiej literatury6.  

Z reformowaną tradycją pozostaje w zgodzie referowana w książce ekle-

zjologia – m.in. gdy jej bohater potencjalnych kandydatów do zbawienia do-

strzega także wśród katolików. D. M. Bryćko wskazuje, że ugodowe opinie 
Kałaja rozmijają się jednak w niektórych zasadniczych kwestiach z prote-

stanckim stanowiskiem (np. pojęcie „prawdziwego” kościoła). Właśnie po-

glądy omawianego teologa na miejsce katolików w boskim planie zbawienia 

najbardziej odbiegają od przyjętych w jego Kościele. Kałaj polemizuje więc 
nie tylko z katolickim punktem widzenia, ale także z radykalizmem swego 
środowiska, oderwanym od ewangelicznych podstaw i tradycji powszechnego 
Kościoła. Jednocześnie usprawiedliwia teologiczne interpretacje różniące 
protestanckie wspólnoty jako naturalną konsekwencję odrębności w widzial-
nym Kościele, które nie zamykają jednak drogi do Chrystusa. 

Bez wątpienia dobrze się stało, że otrzymaliśmy monografię przypomina-

jącą postać wielce ciekawego teologa, kaznodziei ewangelickiego czynnego 
w czasach trudnych dla tego środowiska. Praca napisana jest komunikatywnym 
językiem, z poszanowaniem rygorów akademickiego wykładu, a więc m.in. z po-

stawieniem tezy oraz podsumowaniami zamykającymi poszczególne rozdziały. 
Jak wyjaśnia Autor w epilogu, książkę swą adresuje do czytelnika anglojęzycz-

nego. Chyba jednak nie tylko takie założenie, ale przede wszystkim koncentracja 

na poglądach teologicznych Kałaja spowodowały, że choć kontekst społeczny 
zarysowany został kompetentnie, to zbyt skromnie. Szersze uwzględnienie do-

robku nowszej, nie tylko polskiej historiografii wyszłoby omawianej prezentacji 
na korzyść. Upomnieć można się nadto o staranniejszą korektę.  

Nie zmienia to faktu, że omawiana rozprawa jest cenną pozycją 
w badaniach nad staropolską reformacją, szczególnie że ciągle mało wiemy 
o ówczesnej praktyce zborowej i nauczaniu religijnym. Dariusz M. Bryćko 
dowiódł, że wzbogacenie naszej wiedzy w tym względzie jest możliwe. 

Waldemar Kowalski 

 

                                                 

6 Jak np. I. Winiarskiej, Słownictwo religijne polskiego kalwinizmu od XVI do XVIII wieku na tle termi-

nologii katolickiej, Warszawa 2004. 


