
Kobiety

Pozycja kobiety w środowisku Braci Polskich

      

była nieporównywalnie mocniejsza, niż pozycja innych protestantek oraz katoliczek. 
Zgorszenie i zdziwienie opinii publicznej wywoływał fakt, że w zborach ariańskich kobiety często
wygłaszały kazania i nauki moralne. Jedną z podstawowych zasad arianizmu było partnerstwo
w związku małżeńskim - ani żona, ani mąż nie mogli dominować.

  

Na płaszczyźnie doktrynalnej odrzucenie boskości Jezusa oraz roli Maryi jako "Matki Boga"
skutkowało odrzuceniem ideału kobiety dziewiczej, niepokalanej i wybranej przez Boga. W
rezultacie kobiety i ich rola społeczna były traktowane bardziej realistycznie i racjonalnie.

Bracia polscy napisali wiele dzieł na temat kobiet, m.in. "Zwierciadełko panienek chrystiańskich
ku obejźrzeniu się w powinnościach swych chrystiańskich" pisarza ariańskiego, Marcina
Czechowica  w
1582, "Sprawy abo Historyje znacznych niewiast ze wszystkiego prawie pisma świętego dla
pamięci krótko zebrane" i znowu wydane przez Erazmusa Otwinowskiego z Leśnika (1589)
oraz "Wszystkie niewiasty Starego i Nowego Testamentu cnotliwe i bezbożne oraz Bohaterowie
chrystiańscy. W Sprawach abo Historyjach..."  tego samego autora. Ta książka przedstawiała
postacie kobiet z Biblii, wskazując negatywne i pozytywne wzorce zachowań oraz podkreślając
rolę kobiet i ich równość z mężczyznami:

(...) chodzi mi o pouczenie ludzi prostych, ile zacnych spraw Bóg wykonywa przez mdłe
naczynie niewieście i dostarczenie panienkom pobożnych rodziców świętych przykładów. A
potym aby się też umiały strzedz takich nauczycielów, którzy im tylko do kądziele ukazują
(chociaż i tej pismo święte swego czasu nie gani) i czytać słowa Bożego swym własnym
językiem nie dopuszczają i owszem gdzie mogą księgi nowego Testamentu Pana naszego i
Biblie święte w domiech szlacheckich palą i zagubiają... Tymczasem Pan Bóg w nowem
przymierzu niewiasty z mężami jednako porównał..., ich i ducha swego świętego i jednego
żywota wiecznego wespołek z mężami uczesnicami uczynić raczył.

Sejm, skazując na banicję braci polskich w 1658 pominął kobiety ariańskie, z których wiele
pozostało wraz z dziećmi w Rzeczypospolitej. Wkrótce zauważono, że i one, przyzwyczajone
do pracy duszpasterskiej, mogą być "zarzewiem herezji". W 1662 Sejm "naprawił pomyłkę"
skazując na banicję także kobiety.
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