
.co

"o
-CO
.co
"CD

-o

-CO

li iii iliSiPi^^



Presented to the

LiBRARY of the

UNIYERSITY OF TORONTO

by

PROFESSOR PETER BROCK



f e<£^ o^oc^



Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/literaturearyaskOOgrab







LITERATURA
ARYANSKAW POLSCE

1560-16ÓO

NAPISA

TADEUSZ GRABOWSKI

KRAKÓW MCMYIII
SKAD GÓWNY W KSIGARM SPÓKI WYDAWNICZEJ POLSKIEJ.
ODBITO CZCIONKAMI DRUK. UNIWERSYTETU JAGIELLOSKIEGO.



(9^

NAKADEM AKADEMII UMIEJTNOCI.



Miserum est in Repuhlica vivere, in qua
nemo iiniis imperat, sed quod iiniis iiibet,

idem alter vetat; quod figit Ule, iste refi-

git. . . Simple.r et iinica est oratio i>eritatis.

Ubi igitiir vciricie siint opiniones, an ibi est

veritas?
A. F. Modrevii secretarii regii

Sylvae guatuor. Ex Ipsius aiicto-

ris autographo expressae. B. m,

tSgo, sylva II, fol. y 2.





PRZEDMOWA.

Dzieje literatury aryaskiej w Polsce przedstawiaj

jedno z najwdziccziiiejszych pól badania dla historyka

dawnej literatury. Zajwszy si przed trzema laty dzie-

jami literatury religijnej XVI w., zostaem olniony
bogactwem jej objawów i postanowiem opracowa
kolejno jej dziay. Rozpoczem od kalwiskiej bd-
cej chyba w najbliszym zwizku z Rejem, którego ju-

bileusz miaa wanie obchodzi Akademia Umiejtno-
ci, przeszedem nastpnie do aryaskiej, w kocu za-

mierzam zaj si katolick, lutersk, unicko-prawo-

sawn.
Obszar to zbyt rozlegy, bym nie mia dopuci si

opuszcze i pomyek, które w pierwszej wytkn mi

niezrównany znawca dawnej literatury, prof. Bruckner.

Uznaj suszno duej czci jego uwag, dzikuj rów-

nie za nowe, któremi wród pisania yczliwie mi su-

y. Pragnem te dokona mego zadania najsumien-

niej , cho wiem, e zwalczam pierwsze trudnoci.

Mam nadziej, e braki nie bd tym razem zbyt ra-

ce; nie szczdziem te zachodów i stara, by obraz

literatury najmniej znanej u nas, a dla historyka przy-

najmniej ideowo doniosej, wypad jak najpeniej.

Posugujc si nieustannie rzadkociami bibliogra-

ficznemi, czuj si najwicej zobowizanym w obec

Zarzdu Akademii Umiejtnoci, który wiele ich spro-

wadzi dla mego uytku z Kórnika, Ruska, Wrocawia,
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Warszawy, Petersburga, Dzikowa, Lwowa. Równie
pracy niniejszej zdoaem dokona dziki jedynie a-
skawej uprzejmoci bibliotekarza ksit Czartoryskici

w Krakowie p. Bolesawa Biskupskiego, który nie

szczdzi czasu i trudów, by adna osobliwo boga-

tych zbiorów nie usza mojej uw^agi. Szczere dziki

skadam take dr. Jerzemu Boros, Dziekanowi kolle-

gium unitaryaskiego w Koloszwarze, który otworzy
mi archiwum i bibliotek zboru, pokaza pamitki po

polskich wygnacach aryaskich, suy nader cennemi

informacyami, które dotyczyy przeszoci i teraniej-

szoci wyznania i literatury.

Dodaj w kocu, e w przytoczeniach dawnych
druków i rkopisów zachowywaem pisowni dzisiej-

sz, gdy chodzio mi o tre a nie o utrudnienie czy-

tania rónicami, które nie byy zreszt zbyt welkie.

Pisaem w Krakowie dnia i Kwietnia 1907 r.
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CZESC I.

LITERATURA ARYASKA W WIEKU XVI

Literatura Aryaska.





Doktryna religijna. Jej wskrzeszenie i rozwój.

Niema wtpliwoci, e, gdy chodzi o sd w jakiej

kwestvi, o wiadectwo o rzeczach i ludziach, najwik-

szej wagi bdzie sd czowieka rozumnego, wiade-
ctwo czowieka wspóczesnego rzeczom i ludziom. Te
zalety bdzie mia chyba sd czowieka, który dowiad-
czy na sobie skutków religijnej nietolerancyi, który

by erudytem pierwszego rzdu i traktowa wszystko

po akademicku i ze spokojem, który w latach dojrzal-

szych zetkn si z ostatnimi przedstawicielami dok-

tryny na ziemi, goszczcej wszelkie odcienia reforma-

cyjne, nie wyczajc naj skraj niejszych.

Jego krytycyzm , który sta si treci literatury

wieku XVIII, umia dokadnie wyrozumie, w jaki

sposób protestantyzm musia doprowadzi do upadku
wszelkiej religii, jak sta si punktem wyjcia do zin-

dywidualizowania poj religijnych, które wyrodziy
si w kocu w racyonalizm. Wszelkie doktryny zna,

wszelkie odcienia rozumia, co przychodzio mu tem
atwiej, i nie sta po stronie adnych. Ciekawy by
wszystkich , wic obchodzi go i aryanizm , którego

przedstawicieli spotka na wygnaniu. Mówi o nich

swobodnie, ywo, zajmujco w^ tekcie, jeszcze bar-

dziej w przypiskach. Tu rozw^ija swój nieprzebrany

zapas erudycyi, tu wykada najwicej ironii sceptyka,

która jest wytyczn jego myli i kierunkiem jego du-
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cha, który udaje naiwno i prostot, tam, gdzie chce

zwierzy si ze szczegóów najwicej draliwych.

Dlatego sd Bayle'a o aryanach jest pouczajcy

,

dlatego wiadectwo jego czyta si z uwag i z zaj-

ciem. On to w kocu wieku, który widzia wielko
i upadek Rakowa, wyrzek, e z punktu widzenia rz-

dzcych aryanizm by nie do przyjcia, gdy potpia
wojny, które daj saw i pienidze. Nie by dla wszy-

stkich ale dla wybranych, gdy chcia uwolni religi

od wszystkiego, co niepojte, oszczdzi ludziom sile-

nia si nad rozwizaniem tajemnic. A tymczasem wia-

domo, e tum wierzy lepo w dogmaty, które obcho-

dz jedynie teologów. Mieszczanin, chop , wojownik,

szlachcic lubi to, co jest nad ich rozumem, cele reli-

gii umieszcza si w tem, czego si nie pojmuje.

Nie mieli >vic susznoci aryanie, gdy chcieli roz-

jani wszystko, a zacho^vali ciar moralnych praktyk.

Ich zasada niszczy religi, zamienia j w filozofi, gdy
trzeba i wiar a nie pogldem ^. Inaczej idzie si ku

niew^ierze, podkopuje objawienie, czyni z tajemnic naj-

bardziej ukrytych przedmiot dysputy filozoficznej. Czo-
wiek, z którego wynik cay wiek XVIII, sympatyzowa
tedy poniekd z doktryn potpian jedynie pozornie.

Ze tak byo, dowodzi ton nader ostrony i dwuzna-

czny, dowodzia filozofia sceptyka, któr>', jak aryanie

w kocu swego istnienia w Polsce, nie mia adnego
dogmatu.

Wic sd o nich by niby surowy, cho kryo si
w nim uznanie mao tajone i wyczuwalne atwo. Wszake
czowiek, wedle pojcia tego filozofa, jest stworzeniem

mistycznem i lubicem to, czego nie rozumie, gdy nie

lubi rozumie. Bdem jest utrwala racyonalizm w go-

' Dictionnaire historigue et critigue par Mr. Pierre Bayle. Cin-

quieme edition. Tome IV. Amsterdam, Brede et la Haye chez les

libraires, str. 232.
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wach liul/.Uich, lacyonali/m a na/.l\ t widoczny w ai ya-

ni/mie, który jest to^o sposobu mylenia zapowiecl/.iij

i pr/.N<;ot<)wanit'm '. Ten racyonali/iii nnla jiowstr/y-

ina Kalwin, i;tl\ okrela sw;| doktryny w sposób naj-

wicej stanowc/y z teologów reforniacyjnych. Do jego

czasów trwa nieustanny ferment, przeduaa si nieo-

krelono, trwaa niepewno, chwiejno, dno do

szukania diogi poretlniej midzy luteranizmem a zwin-

glianizmem, co odbija si nawet w polskich deniach
religijnych Lutomirskiego '^

i Reja.

Zdawao si Kalwinowi, którego doktryn yynieli

do nas aski i jego otoczenie, e oczyci religi z wszy-

stkiego, co ludzkie i napywowe. Znaleli si inni i orze-

kli, e jego doktryna jest te ludzk, te tradycy, która

oddala si od wiary pierwotnej. On zniós liierarchi

dotychczasow, 'a postawi swoj, oni zaprzeczyli jej

prawa bytu i jego ludzkiej powadze. Usunli, ku jego

zdumieniu, wszelkiego porednika midzy sob a Bo-

giem, zniszczyli do reszty charakter spoeczny religii,

który on podkopa ogromnie , gdy odsuwa wszelk
powag ludzk, wszelki udzia spoecznoci chrzeci-

jaskiej w dziele zba>vienia. Wprowadzili wolne ba-

danie, indywidualizm religijny, tolerancy poj, które

kryy si w jego doktrynie, chccej b3^ przecie wy-
znaniem okrelonem, spoecznem, nie indywidualnem.

Ju w luteranizmie bya skonno pokrewna, skoro,

wedle myli reformatora, kada gmina miaaby prawo
^vyrazi sw^e zdanie o doktrynie, wybiera i skada do-

ktorów i pastorów ^ To samo mówi kalwinizm w mnie-

' Unifarianism in America. A history of its origin and deve-

lopment by G. W. Cooke. Boston 1902, str. 437, in thc iinitarian

body from the first there Has been a free spirit of inguiry...

* Archiv fiir ReformationsgescJiichte. Texte und Untersuchun-

gen. Nr. 10, III Jahrg., H. 2 Berlin 1906, str. 119— 120.

* Emile Faguet: Seizieme siecle. Etudes litteraires. Paris 1902,

str. 177.
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maniu, e kady wierny ma charakter kapaski, a od

ministra dzieli go tylko rónica czynnoci. Ta metoda
wytworzya rozam, sprowadzia starcie jednych z dru-

gimi, wywoaa rozstrój chroniczny, póki bardziej uzdol-

nione jednostki nie okreliy, na czas pewien przynaj-

mniej, wiary ogólnej. Nie dostrzeono zego, gdy ono

zagrozio nagle caemu mozolnie wzniesionemu dzieu

askiego, Reja, Grzegorza z arnowca i tylu innych.

Nie zamao go doszcztnie, gdy luteranizm i kalwi-

nizm zgnioty aryanizm w swem onie, jako zorgani-

zowane i rzdne, zgnioty przy pomocy starej a odro-

dzonej do nowego ycia wiary katolickiej.

Aryanizm nie znik jednak, przynajmniej w Polsce,

cho nie bv spoecznym, nie by organizacy i rzdem
zespolonym mniej lub wicej z ustrojem pastwowym,
jak to bywao dotd. By sejmikiem teologów, którzy

zajmowali si zagadnieniami teologicznemi nawet w cza-

sie szalejcej zawieruchy wojennej kozackiej i szw^edz-

kiej. Mieli co z namitnoci humanistów, objaniaj-

cych Cicerona lub Senek, ale nie byli zebraniem ludzi

ycia i dla ycia, idcym za powag i majcym dogmat

i dz czynu. Kalwin chcia przeciwstawi aryanizmo-

wi tam w postaci stosu Serveta, wznieci tylko na-

mitnoci i otworzy drog prdowi, który nie majc
wygodnego oyska w krajach romaskich i germa-
skich rozla si po Polsce i w Siedmiogrodzie, kdy
rozmaito wiar sprzyjaa mu potnie, by osabiony

móg odrodzi si nastpnie za dni naszych w unita-

ryanizmie angielskim i amerykaskim.
Nie zniszczy na razie dziea swych poprzedników,

gdy dogmat reformacyjny by ju okrelony, twardy,

nieprzejednany, gdy okreli granice badania i znie-

ruchomia na dugo. Wobec rozbicia w samym arya-

nizmie, luteranizin i kalwinizm imponoway niezmien-

noci doktryny, która wywodzia si od apostolskiej

i t niezmiennoci zbliaa si do katolicyzmu, tkwi-
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cejjo na dnie dusz, jako co l)ard/.() zepsutego w go-

wie i czonkach, ale niezmlemie^^o od wieków. Zaka-

zywano odtd wszelkiego wolnego badania, nie doty-

kano tajemnic i dogmatów wspólnych z katolicyzmem,

gdy aryanizm szed dalej w krytycyzmie i koczy wol-

nomylnoci, która nie bya ju religi.

Kalwinizm przyznawa wano orzeczeniom pierw-

szych soborów wcznie z nicejskim, aryanizm odwoy-
wa si tylko do tekstu biblijnego, a gdy tekst nie do-

pisyvya vy walce z przeciwnikiem, tvyierdzio si, e
on przekrcony lub sfaszowany. I-*ovystawa std chaos

nie do rozwikania, wszczyna si zamt, w którym rad
da sobie mogli teologowie, ale nie mieszczanin, chop,
wojownik, szlachcic, o których mówi Bayle. Pojcia

religijne ulegay niesyclianemu pomieszaniu, rozbicie

utrudniao wprost oryentacy dla inteligencyi bardziej

tpych albo obojtnych na podobne subtelnoci, które

spotykamy ^y cigu stuletniego istnienia u nas doktry-

ny. Nieustanna spekulacya teologiczna rozwina odcie-

nia i argumentacy wprost niesychan, staa si jakby

now scholastyk, która za powag uznawaa Arysto-

telesa, którego godzia z doktryn wyssan z tekstu bi-

blijnego. Zagrodzono wic sobie drog do postpu, cho
w samej scholastyce rakowskiej krya si wolnomyl-
no zupena.

Arystotelista trzyma stra nad teologiem, obaj prze-

uwali ten sam materya i nie uczuwali godu treci ob-

titszej, nie okazywali ciekawoci na tajemnice ludzkiej

duszy, jak Montaigne, Descartes, Charron, polityki, jak

Machiayelli, Bodin, AIthusius, przyrody, jak Telesio

,

Giordano Bruno, Campanella, Galileusz. Przewrót po-

stpowa jednak w samym organizmie z niezmiern szyb-

koci, obala nie tylko dogmaty, ale i podstaw wiary.

T podstaw pojcie Boga, które prostsze w Starym
Testamencie, rozleglejsze i bardziej zoone w Nowym,
budzio wrzenie w umysach, niepokój w gowach naj-
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tszych redniowiecza i czasów now^szych. Zarodu spe-

kulacyi szuka monaby jeszcze u gnostyków, potem

w sporach teologicznych czwartego i pitego wieku,

dalej w mistycyzmie franciszkaskim, wreszcie u mi-

styków^ niemieckich, w humanizmie, u Erazma. De-
nia te wywoyway zaw^sze opór, wydobyway rysujc
si coraz wyraniej prawomylno powszechnoci, która

nie gardzia przecie sama spekulacy w duchu czysto-

arystotelesowskim.

cieray si opinie w sporach o najwaniejsze pod-

stawy wiary. To, czego chcia ju gnostycyzm, nie byo
ani religi, ani filozofi ^ Chr\^stologiczne spekulacye

powtarzay si przecie, doprowadzajc, jako reakcya

przeci^v politeizmo\vi gnostyków, do podkrelenia je-

dnoci, co przychodzio tem atwiej, e dogmat o trzech

osobach nie by naleycie okrelony -. Wahania trway
dugo, póki spekulacy aryaska nie wywoaa ostate-

cznego ujcia dogmatu. Spekulacy podporzdkowujca
Syna Ojcu rozdzielia si tymczasem na odcienia, zgu-

bia si wasn niezgod, cho zagrozia na czas jaki

caej chrzecijaskiej powszechnoci^. Zwyciyaj ata-

nazyaska tem atwiej, e odpowiadaa wierze po>vszech-

noci, chronia t powszechno przed oderwanym deiz-

mem, zgadzaa si z tradycy pierwszych wieków. Od
soboru nicejskiego, który utrAvali chr}'stologiczny do-

gmat, nie ustaway jednak spory i niepokoje, opiera-

jce si ju to na rozumowaniu, ju to na tekcie od-

powiednio wyjanionym.
Zna to u w. Augustyna, wida wyranie w spo-

rach bizantyjskich o pochodzenie trzeciej osoby, które

* Katholische Dogmatik von Dr. J. Kuhn. 1. Band. Tiibingen

1859 str. 327.

* Grundriss der Geschichte der Philosophie der patristischen

und scholastischen Zeit von F. Ueberweg. Berlin 1873, str. 53.

^ Wetzer und Weltes Kirchenlexikon. I. Band. Freiburg im

Breisgau 1882, str. 128— 12845.
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przetrway w dogmacie kocioa wscliodniego, rozdzie-

lajcym póniej zwolenników unii brzeskiej od jej prze-

ciwników, czu na kadym kroku u scholastyków, pra-

gncych rozstrzygn rozumowo dogmat nicejski. No-

minalista Roscellinus odnawia zagadnienie, by przyzna
równ moc trzem osobom, które pojmuje jako trzy od-

rbne istoty boskie. Okrelenie Boga rozszerzao si
tymczasem, spory miay za na razie charakter akade-

micki i nie szy za obrb l:)ibliotek i szkó. Nie napró-

no przyj si aforyzm anzelmowy credo ut intelli-

gam, midzy wiar a filozofi trwaa harmonia duga,
cho przyszy rozam utai si niejako w zdaniu, e naj-

wiksza tajemnica wiary opiera si tylko na tekcie

i usuwa si z pod filozoficznego badania ^. Zaznaczy
si ten rozam w sentencyach Occama, który podkre-

la konieczno oparcia si na powadze biblijnej i tra-

dycyi ; filozoficzne mylenie nie ma tu adnego znaczenia

i mie nie moe.
Wic mistycy, jak Gerson, woaj, by wierzy tylko

powadze biblijnej, gdy filozofia nie dowiedzie do zba-

wienia, mistrz Eckhart objania jednak dogmat w spo-

sób nader swobodny i przypominajcy romaskie spe-

kulacye za humanizmu. Samowolno hipotez, miao
pomysów objawiaj si tein silniej, e towarzyszy im

mistycyzm, dcy do zlania si z Bogiem pojmowa-
nym nabonie, ale i panteistycznie. Im bardziej wiec-
czeje hierarchia kocielna, tem silniej wystpuj po-

gldy o potrzebie papiestwa czysto duchowego, chrze-

cijastwa apostolskiego i dalekiego od wiata zepsu-

tego i znieprawionego. Czowiek przyzwyczajony y
sam w murach zakonnych snu niezbyt zgodne z wiar
powszechnoci pogldy; tak z jednej strony senteiicye

scholastycznych filozofów, z drugiej marzenia mistyków^,

zatrzymyway si na brzegu prawomylnoci, niosc na

1 U Ueberwega, str. i85.
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razie tyll<^o odmian moraln, etyk ewangeliczn, pra-

gnienie odwiecczenia hierarchii i nadejcia niebieskiej

Jerozolimy czyli uzupenienia objawienia. Mistyczny

intellekt nie zasypia, cho tradycyjna karno niwe-

czyajego ruchy; ycie wewntrzne budzio zwaszcza we
Woszech skonno do pomysów dalekich od dogma-
tyzmu i do tworzenia kocioa w kociele, do którego

wejd dusze oczyszczone mioci.
Za Alpami, gdzie panowa trzewy duch arystotele-

sowego racyonalizmu, skonno do spekulacyi i asce-

tyzmu bya mniejsz, cho w oczach mistyków z tej

i z tamtej strony Alp Rzym by Babilonem, hierachia in-

stytucy wieck i dalek od demokratyzmu przyszej.

Wierzono, e wróci czas pierwotnej czystoci wiary,

gdy nadeszy znów filozoficzne doktryny humanizmu.
Cay racyonalizm staroytny, caa wiedza filologiczna

doczyy si do fermentu ; iumanizm utosamia ju
teologi z wymiewan scholastyk, staw^ia Varrona nad
najsynniejszych teologów redniowiecza, drwi z obo-

wizujcego tekstu biblijnego, odsuwa dogmaty i obrz-
dy, pozbywa si kultu dla starych form i przepisów^.

Dno do indywidualizmu rozsadzia prawomylno
do szcztu, rozdzielenie wiedzy od wiary tak ^vidoczne

u Pomponazziego do^vodzio, e \v wierze zapanow^a
chaos nie do rozwikania. Cho wolno polityczna

upadaa, szy spekulacye po spekulacyach ; ruch refor-

macyjny, zwalczajcy za Alpami redniowieczn teolo-

gi, dopenia tylko miary zamtu.
Ten ruch wyzwala, wedle myli Lutra, jednostk

ludzk od wszelkiej powagi zewntrznej, cho zostawia

j w zalenoci od wadzy wieckiej, ten ruch, wedle

' Em. Gebhart: Italie mystigue. Paris 1904, sir. 221.

2 Die Wiederbelebung des klassischen Altherthums oder das er-

ste Jahrhundert des Humanisnius von G. Voigt. II. Band. Berlin

1893, str. 466, 475-
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myli Kalwina, podnosi potrzeb wolnoci wewntrz-
nej i zewntrznej w duchu republikaskim, co odbija

si i w aryanizmie, który t wolno pojmuje tak sze-

roko, e staje poza pastwem. Humanizm poj jednak

religi niezalenie od tekstu, który by dla niego take
tradycy; aryanizm poszed mniej daleko i uj myl
w ramy tekstu, który objania jednake swobodnie,

cho uwaa go za jedyne ródo religii i okrelone
szranki wierze. Nie sign a do religii naturalnej,

protestowa jednak przeciw nowemu dogmatyzmowi
protestanckiemu. Wskazywa na niedostateczno po-

znania indywidualnego, na wewntrzne dowiadczenie
religijne, co odziedziczy po scholastykach, przej po

mistykach. Gosi wreszcie nieustannie potrzeb swo-

body ducha, któr zapoyczy od humanistów, cho by
przewanie obojtny na entuzyazmujce wtedy wielu

zagadnienia przyrodnicze obce równie Lutrowi, Me-

lanchtonowi, Kalwinowi.

Tak byo w Hiszpanii, gdzie w wieku prdów re-

formacyjnych jest najwicej mistyków ^i sld przycho-

dz Valdes i Seryet, tak we Woszech, gdzie mistycyzm

i humanizm mieszaj si z sob najdziwaczniej. Wszy-
scy mówi wtedy o dogmatach, wic Yaldes, gdy wróci

z Niemiec, tworzy w Neapolu kóko wytwornych teo-

logów, by podj ulubione zagadnienie. Jak Kalwin,

jest on te legist a legici byli zawsze dalecy od pra-

womylnoci i tradycyonalizmu. Omieli zreszt wszy-

stkich do rozprawiania o dogmatach Erazm. Kady po-

vyoywa si na niego, gdy krytykowa on urzdzenia

kocielne, da tekst grecki Nowego Testamentu, o któ-

rym marzy tylko Valla, porównywa obecny Koció
z dawnym. On da pocztek krytyce biblijnej, trakto-

^ Histoire de la itterature espagnole par Eugene Baret. Paris

l863, str. 406—407.
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wa pewne dogmaty jako hipotezy ^ Chcia odnowie-

nia moralnego, poza apostolskim symbolem nie widzia

prawd niewzruszonych i staych ^. Ale pisa, jak huma-
nici, dla uczonych, omieli jednak mniej uczonych,

budzi powtpiewanie od Alcali do Neapolu i Krakowa.

W ojczynie mistycyzmu franciszkaskiego zaroio si
tedy od reformator©^v, jak Yermigi, Zanchi, Yergerio,

Socyn starszy i inni ^.

Im surowsz za bya represya, tem skrajniejsze ob-

jawy sceptycyzmu. Dowodem Ochino, którego modo
przypada jeszcze na czas piorunujcych kaza Savona-

roli. Zycie mistyczne kwito gównie w klasztorach,

wic Ochino chroni si w szeregi franciszkaskie, by
odda si kontemplacyi religijnej. Natura niespokojna,

temperament zmysowy, talent kaznodziejski, patos so-

wa, które obfitowao w \vybuchy liryczne przeplatane

od czasu do czasu ukuciami ostrej ironii *, sprawiay, e
zjawia si w nim jakby nowy Savonarola, który po-

rywa zwaszcza prostaków. Odrzucenie scholastyki

,

pogarda mdroci wieckiej, zamknicie si w ascetyz-

mie nie byy jeszcze odstpstwem, które przyszo je-

dnak wnet, gdy Wenecya, gdzie kae Ochino, Neapol,

gdzie rozprawia Yades, s ogniskami prdów reforma-

cyjnych.

Valdes podsuw^a tematy do kaza Ochinowi, który

traktuje kady dogmat z waciwym sobie sceptycyz-

mem, cho odziewa wszystko pozorami dbaoci o czy-

* Modus orandi Deum per Des. Erasnium Roterodonium. Craco-

viae l525, fol. 64, Et fortassis haec est bona pars christianae reli-

cfionis, in rebus divinis venerari omnia, nihil autem affirmare,

braeter id quod in sacris litteris paam expressum est.

- Realencyclopedie fiir protestantische Theologie und Kirche.

V Band. Leipzig 1895, str. 484—444
' Storia delia litteratura italiana di G. Tiraboschi. Milano 1829,

Tomo VII, str. 629—564.

* Bernardino Ochino >on Sienna... von Kar\ Benrath. Leipzig

1875, str. 60.
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sto moraln '. W len sposób dopenia si dzieo Eraz-

ma, pod którego wpywem Servet wystpuje te otwar-

cie przeciw zasadniczemu dogmatowi clirzecijaslviemu,

podkrelajc wyranie wiar w niszo l^oskoci Cliry-

stusa, który jest czowiekiem, synem Boga, Bogiem
z czowieka i wywyszonym tylko przez Ojca -. Wszy-
stkiego twórcij jest Ojciec, oto doktryna, któr od-

rzucaj synody francuskie, szwajcarskie, niemieckie,

która nie omija jednak ani Woch, gdzie omawia si
j na zebraniacli w Yicenzy, ani Siedmiogrodu i Pol-

ski, gdzie wrze ju od rozpraw religijnych.

W krakowskim kóku starszego Trzecieskiego oma-
wia si biece kwestye teologiczne, wczenie poddaje

si te krytyce zasadniczy dogmat wiary. Gównie Erazm
zagaja swymi pogldami ten dyalog ludzi najuczeszych
w kraju, wystpienie obcego autytrynitaryusza jest nie-

wtpliwie punktem wyjcia do dalszych spekulacyi ^

Tworz si jakby dwa odcienia w owem kóku, w któ-

rem do bardziej kracowego naley Frycz nigdy nie

owiadczajcy si wyranie za adn z dwóch gównych
doktryn reformacyjnych i wyczekujcy jakby rozwiza-
nia ze strony ciekawego nowinek króla. Dyalogi Ochina
nie przecliodz i na królewskim dworze bez wraenia *,

cho doktryna tai si niejako czas dugi nawet w kal-

wiskim Piczowie, gdzie równie daje si zauway

* Kazimierz Chdowski : Dzi>ór tu Ferrarze. Lwów 1 907, str. 267.

- Historia reformationis Polonicae... Authore Stanislao Lubie-

niecio, Freistadii l685, str. 98, cum in eo sit Deitas corporaliter. De-
us nostrum omnium a Patre Deo suo exaltatus.

* A. F. Modrevii secretarii regii Sylvae guatuor. B. m. 1690,

Sylva I, fol. n. 2. Yenerat Cracoviam anno Christi 1546, nisi me-
moria me fallit, homo natione Belga in sacris bibliis, ut appare-
bat, multum versatus... Hui, inquit nos compellando, Tresne vos

habetis Deos, o Boni? Cumque responderemus, Deum nos ha-
bere suum, qui in unitate essentiae tres personas habet. Atgui,

inguit Ule, quod habet, et quod habetur, dix>ersa sunt...

* U Chdowskiego,'_str. 274.
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odcie bardziej skrajny i prowadzcy nawet osobne

protokóy synodalne. Frycz jest ju mem zupenie

dojrzaym, gdy wsparty powag teologicznej a podzi-

wianej nawet przez Melanchtona erudycyi, chce uspo-

koi zamieszany rojem sprzecznych sdÓM' wiat chrze-

cijaski. Ma to za gówne zadanie swego ycia, wobec
którego zagadnienia polityczne maj z pewnoci mniej-

sze znaczenie.

Wpyw Ochina, którego dyalogi przekadano na j-
zyk aciski i polski ^ staje si tak znaczny, e zagraa
Kalwinowemu, a pisma jego znajdowa jeszcze Socyn
modszy po domach szlacheckich. Nim niewtpliwie

przeniknity a bardziej tylko spokojny i systematyczny,

Frycz marzy o czystoci wiar}', o pogodzeniu walcz-
cych z sob doktryn, o znalezieniu symbolu, któryby

zadowoni wszystkich. Chce kocioa duchow^ego i so-

boru, na którym zasiedliby i humanici, jak Pico delia

Mirandola, któryby naprawi dzieo soboru nicejskiego.

Moe pod wpywem owego obcego antytr}'^nitaryusza,

w którym Fock domyla si Pastorisa, adnej powagi

poza tekstem biblijnym ju nie uznawa, o Kalwinie,

którego popularno wzrastaa w piczowskim obozie,

wyraa si z uznaniem ale bez entuzyazmu ^. Chcia
usunicia wszelkiej niepewnoci, potpia jedynie epi-

kureizm, który stroni od Boga i na który lekarstwem

jest religia. Prowadzi do niej filozofia , uwaana ju
w pierwszych wiekach za przedsionek do wiary, take
znajomo jzyków, bez których ani chrzecijaska nau-

ka ani inne, rodzajowi ludzkiemu potrzebne, nie mog
by dobrze wykadane^.

* Rozprazuy Ak. Umiej. Wydz. Filol. Kraków 1906. Serya II,

Tom XXVIII, str. 406.

* A. F. Modrevn Commentariorum de Republica emendanda
libri quinque... Basileae l554, str. 234.

* Tame, str. 261.
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Zastanawia u niego brai< wszelkiego dogmatyzimi,
który go róni od wszystkich a tumaczy si dawa
przemonym na pogldy antytrynitaryuszów wpywem
Ocliina. Ody to pisa, kalwinizm jeszcze nie zorgani-

zowa si ostatecznie, ochinizm przygotowywa grunt

pod idee, które roznosi ju Socyn starszy ^ Dlatego

Frycz liy niejasny, nieokrelony, niepewny, bv ukry
do wyran dno do zaprzeczenia, wedle myli
Erazma, wszystkiemu, co jest poza tekstem biblijnym.

Kade zagadnienie stawao si otwartem, tekst mia
stanowi podstaw wiary, Polski teolog wskazywa tyl-

ko sobór jako lekarstwo, gdy woski nie dawa nic prócz

przeczenia i szyderstwa. Wyranego przeczenia u sekre-

tarza królewskiego by nie mogo, miao ono przyj
od obcych i swoicli, którzy poszli wnet otwarcie za

obcymi. Bo wtpliw jest rzecz czy odsunicie wszel-

kiej ludzkiej powagi mogo skoni kogokolwiek do po-

suszestwa orzeczeniu soboru. By to wybieg dla ukry-

cia istotnej treci ; w stanowisku Frycza krya si za-

powied rozamu, który objawi si z ca gwatowno-
ci równoczenie z zejciem askiego z kierujcego

stanowiska w maopolskim obozie kalwisiiim.

Wród krakowskich Wochów nie brako te entu-

zyastów Ochina, wieci o ruchu antytrynitarskim do-

chodziy do stolicy, z której Lismanin uchodzi na y-
czenie Bony, by uj przed podejrzeniami biskupa Ma-
ciejowskiego ^. Na ustacli wielu s wtedy pogldy re-

formatora, starszy Socyn zaglda w podróy po Eu-

ropie do Krakowa jeszcze w r. l55l ^ gdzie w królu

* The Thcological Keznew. Nr. LXVII, London, October 1879,

str. 546, yet zoithout the influence of Ochino and his school the

soteriology of Socinianistn could never hazie come the birth.

^ Zeitschrift der historischen Gesellschaft fiir die Proninz Po-
sen. 1903, str. 217.

* Ariano-Socinismus oliin in Polonia... von Samuel Lauterbach.

Frankfurt und Leipzig 1725, str. 47.
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i W ziomkach budzi pewnie potne zaciekawienie zr-

cznie stawianymi zagadnieniami. Imponowaa na dwo-

rze jego znajomo hebrajszczyzny, sokratesowa metoda
stawiania pyta, swoboda w dyspucie, atwo w wy-
najdowaniu miejsc w tekcie, które popieray tezy Ser-

veta. Powtórzyy si tylko schadzki w Vicenzy, na któ-

rych go podkrela jedno Boga, czowieczestwo
Chrystusa wyszego przecie nad ludzi z powodu udzie-

lonego Mu bóstwa, potrzeb usunicia hierarchii, nie-

waciwo dogmatów, które stworzywpyw filozofii gre-

ckiej. SAvietno pochodzenia i erudycya oddziaay po-

tnie na dnych w^iedzy i rozciekawionych zagadnie-

niami antytrynitaryusza ^. Lismanin wysany po ksiki
styka si z Socynem ponownie w Zurychu, take z Ochi-

nem, który kieruje tam gmin wosk.
Od tego czasu wraliw}^ Frycz nie móg nie odda-

li si stanowczo od Genewy, rozbiera tedy spokojnie

dogmaty, gdy ogó szlachty zbyt by mao jeszcze oswo-

jony z pogldami Kalwina lub Bullingera, by i za le-

wem skrzydem piczowskiem. Zbyt nauczono si ceni
powagi, by wtpi o tem, co wyrzek przyjaciel askie-
go, by próbowa wprowadza rozstrój w stosunki do-

piero si ukadajce, w organizacy zboru, na którego

czele sta jeden z najgoniejszych reformatorów euro-

pejskich, a teraz dziaajcy w kraju. ywio woski, nie

mia zreszt zbytniego uznania u ogóu, budzi niech
wród szlacheckich, jak Sarnicki , ministrów, którzy

Lismanina nie chcieli nawet mie drugim superinten-

dentem zboru.

Nawet gone dzieo Stankara, który streszcza dog-

maty maopolskie, odrzuci synod w Somnikach w r.

1554. Wyraa te obaw, e czno z przeciwnikiem

* U Lubienieciusza, str. 90. Ita et Poloniam Anno l55l, salu-

taverat, et semina pietatis in cordibus Lismanini, et aliorum sparso,

paulo post in Moraviam, inde in Helvefiam rez>erterat.
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(jenewY moe szkocl/.I zborowi, który ma na oku króhi

i chce by nie odamem ale zborem narodowym'. Tu za-

rysowa si ju jakby cie rozamu, gdy Stanl<ar wy-
stpowa przeciw powadze uznany cli u nas reformato-

rów; jednoczenie zwalczano obcych, którzy ubiegali

si o wpyw na synodach opanowanych przez ywio
czysto swojski i szlachecki. Rozam nie uwydatni si
odrazu, gdy Frycz rozbiera po akademicku dogmaty,

Lismanin pozostajcy w Zurychu gotowa si dopiero

do powrotu, do kraju napyway za tezy dziaajcych

ju na Morawach antytrynitaryuszów Paruty, Gentilisa,

Dariusa, Alciaty, Nigra ^, które roztrzsano tajnie i prze-

syano sobie poufnie. Ochino powica znów nowy
dyalog o czycu byemu spowiednikowi Bony, oga-

szajc w nim Królestwo Chrystusa na ziemi, którego

kaza szuka kademu ". Uznawa wogóle niemono
rozwizania teologicznych zagadnie, które traktowa

z sarkazmem, powtpiewa o mdroci, która nie umie

przenikn ziemskich, a chce rozwika niebieskie ta-

jemnice. Tylko tekst biblijny ma znaczenie, wszelka

spekulacya, czem przeczy usiowaniom najtszych teo-

logów wieku, nie ma wartoci.

By to protest przeciw wszelkiemu dogmatyzmowi,

w^ którym krzepn prd reformacyjny, protest skiero-

wany zwaszcza przeciw Genewie, najbardziej moe okre-

lonej w swym systemie i wierzeniach. Lismanin, idcy
za Ochinem, musia wej teraz w^ sprzeczno z Pi-
czowem, gdzie przewaa wpyw Kalwina. Myli jego

1 Lasciana nebst den altesten Synodalprotokollen Polens... von

H. Dalton. Berlin 1898, str. Sgg, Timebant enim sibi a convitio sectae

Stancaricae ne scilicet aliguam notam ex huius boni viri habeat

ecclesia.

' U Lubienieciusa, str. 40.

3 Bernardini Ochini Senensis de purgatorio dialogus. Tiguri

apud Gesnerum i555, str. 5.

Literatura Arvaska. ^
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odbiegy daleko od doktryny ^, której dotd by zwo-

lennikiem, cho pisa do Piczowa, e pragnie tylko

nauczy si szwajcarskich form i obrzdów. Zwalcza
Stankara, w którym widzia moe wspózawodnika w kie-

rowaniu zborem ; sam za szed za tezami Socyna, by ró-

wnoczenie odrzuca od siebie zarzut antytr^mitaryzmu.

W Szwajcaryi ba si losu Sei-veta, w kraju podnieca
Grzegorza Pawa do wystpienia otwarcie z tezami spa-

lonego przez Genew reformatora. Nie znajdowa uznania

u nikogo, gdy tymczasem antytrynitaryzm przyciskany

we Woszech garn si do Szwajcaryi, dokd przybyli

Blandrata i Gribaldo. Powstaway nowe ogniska, gdy
dawne przygasay; doktryna wystpowaa raz ^v formie

popularnych dyalogów, raz uczonych traktatów, które

kryy w^ rkopisie. Najsilniej uwydatniaa si w tym
ruchu indywidualno Socyna, który^ oczarowa nief

gdy krakowskich teologów a majc umys gboko
spekulacyjny i przygotowany do polemiki, zwraca na

siebie uwag ogóln.
Bullinger nazywa go roztropnym i pracowitym, inni

wielbili nie tylko jego erudycy, ale i rodzaj wolnoci
w wypowiadaniu pogldów na religi. Brako mu t}^l-

ko ciepa i zapau, którego nie zna te u jego sy-

now^ca Socyna modszego. W zetkniciu z Kalwinem
drczy go nieustannie pytaniami, cho przyjmowany
by przez niego uprzejmie i skoni nawet podejrzli-

wego reformatora do gorcego polecenia go Radzi-

wiowi ^. I Melanchton
,
posyajcy za jego po re-

dnictwem pozdrowienie Fryczowi , ceni go bardzo,

cho przepa midzy antrymitaryuszem a nim bya

1 F. Trechsel: Lelio Socini und die Antitrinitarier seiner Zeit.

Heidelberg 1844, str. 212.

2 Corpus Reformatorum. TomusXVII. Briinsvigae 1877, str. 617

—

520, ob ingenii elegantiam, pietatis studium aliasgue virtutes nie-

rito diligitur.
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chyba dua. Wytwarzaa si doktryna, któr pielgno-

wano zrazu tajemnie, cho Piotr z Gonidza wnosi ju
antytrynitarskie wyznanie wiary na synodzie secemi-
skini z r. i336. Lismanin postpuje ostronie, jak Frycz,

co nie przeszkadza, e edykt królewski usuwa go wnet
do Prus, gdy zjawia si Bhindrata. Sam Socyn wraca

raz jeszcze do Krakowa, gdzie rozmawia z królem na

osobnoci i odjeda z listem do Wiednia ', Tymczasem
mier askiego otwiera wrota ruchowi, który podko-

puje dopiero wzniesion budow.
Pomaga mu Ochino, który posuwa si dalej w prze-

czeniu w^szystkiemu, szerzc swe pogldy w coraz wy-
raniej rozpadajcym si zborze piczowskim. Czytano

go teraz ogólnie, podzielano zwaszcza wród bardziej

namitnych i gw atownych zwolenników zmian zdanie

kaznodziei, e dogmat zasadnicz}' jest tworem i zudze-

niem scholastyków ^. Koo jego ziomka Blandraty sku-

piali si woscy przybysze, ruch zakrela za koa tak

szerokie, e, obok zboru wiedzionego doni Sarnickiego

w duchu wiernoci konfesyi szwajcarskiej, wytwarza
si inny, prow^adzony przez podwójnego apostat od
luteranizmu i kalwinizmu, Lutomirskiego.

Doktryn wynosili woscy, wprowadzali j w czyn

polscy teologowie, z których jedni, jak Frycz, zajmo-

wali si ni teoretycznie, drudzy, idcy za Blandrat,

poczynali polemizowa z Genew, której dogmat uto-
samiali z scholastyk. Tekst mia by, wedle myli Ochi-

na, podstaw wiary; ale tej wiary nie okrela do-

kadnie nikt. Wszczyna si przecie chaos, na którv

patrzy z zadowoleniem Hozyusz, w którym Sarnicki

ujmowa zwolna ster zboru wiernego Kalwinowi, Lu-

tomirski stawa na czele nowego, który nie mia dotd,
rzecz niezwyka wtedy, swej konfesyi. Polecano jedy-

^ U Trechsla, str. 197.

^ Tame str. 249.
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nie na synodach po mierci askiego utrzymywanie

zgody religijnej, nie chciano mie nic wspólnego z Stan-

karem, wydatniej rysowa si tylko wpyw Blandraty,

który Kalwinowi ju w Genewie zarzuca, e pachnie

nauk rzymsk, e trzeba dalej postpi.
Cho wspólne synody trway jeszcze, rozam by

z kadym dniem coraz widoczniejszy, gdy potpienia

Blandraty przez Kalwina nie przyjto, rozkazano wresz-

cie, abv aden z ministrów nie »uvwa modos dicendi

o Trójcy, które maj filozofie«. Ochinowy wpyw zna
byo tedy wyranie. Nie zgina jednak nadzieja zgody,

cho Sarnicki w chodziju w^ rozpaczliwe zapasy z Grze-

gorzem Pawem. Miar bo>viem szlacheckiego optymi-

zmu byo postanow^ienie synodu rogowskiego z r. i562,

e ))którzy te ju rozrónienie w rozumieniu o Trójcy

mieli, jednak wszyscy nie yczc rozerwania uspokoi
chcieli Sarnickiego, a i czym innym nie mogli, tedy

tym postano\yieniem synodu przeszego piczo\vskiego,

eby w mioci i zgodzie yjc mów o Panu Bogu Pi-

smu w. niezwyczajnych aby zaniechali".

Rozam nie znik, Sarnicki nie ukaza si wicej na

synodach, gdzie wszyscy "zgodzili si na to, eby o Panu
Bogu mówic nie uywa sów niezwyczajnych Pismu
w^. aby ukazali, e to susznie i budownie«. Po kraju

poszy wieci o szerzcym si aryanizmie, któremu na

pomoc przybywa ju sam Ochino, co zaniepokoio na-

wet Rzym, bojcy si by kaznodzieja nie wpyn na

mikki umys króla, skoro podbi ju szlacht i ziom-

ków, zbiegajcych si do niego w Krakowie. Wtedy to

zapew^ne Rej pisa ze strachem o srogiem szermow^aniu

o Bogu aryan, na synodach kalwiskich Sarnicki zbie-

ra zwolenników i nawoywa do ostrego przeciw Wo-
chom wystpienia. Frycz pisa znów traktaty majce,
na yczenie króla, godzi powanione strony; na sy-

nod w Mordach w r. i563 zbiegli si, jak do ognia.
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Stronnicy woskich doktryn, nie postanawiajijc jednak
nic okrelonego.

Nakazano wszystkini czeka cierpliwie do chwili,
póki nie nastijpi walne starcie zapaników Sarnickie^o
z (jrzegorzem Pawem; na razie za odoono spór,
aby si otemii powoli ludzie przypatrzyli i powoli po-
tym oprócz strachu sumienia wymys ludzki porzucili
i tak w mioci i w miowaniu witym z sob rozje-

chali". Fakt zdumiewajcy, ale powiadczony dopiero
przytoczonymi ustpami protokóów^. wiadczyon o po-
potdze prdów, które oderway Frycza od polityki, mnó-
stwo innych skaniay do zmiany sposobu ycia, do za-
miany szabli lub sochy na traktaty teologiczne, krce
z rk do rk bez liku. Obok trzech istniejcych ju wy-
zna reformacyjnyeh powstawao teraz czwarte, które
dao odtd podstaw i grunt dla nowej gazi religijnej

literatury wieku.

1 Acfa sYTuulorum unitariorum in Polonia in e.rtractii, w któ-
rych mieszcz si resztki protokoów synodowych, obejmujcych nie-

gdy cay wiek. Zachoway si synody w Piczowie i Krakowie z r.

l56l, trzy w Piczowie, w Rogowie i w Bah'cach z r. i562, w Kra-
kowie i w Mordach z r. i563, w Piotrkowie z r. i565, w Brzezinach
i w Wgrowie z r. i565, w Krakowie z r. l567, w Pielesznicy z r.

l568, w Beycach z r. iSGg. Rkopis kollegium unitaryaskiego w Ko-
loszwarze.



II.

Stankar i stankaryanizm. Piotr z Gonidza

i Grzegorz Pawe.

Grunt pod rozerwanie, które osabio niezmiernie

Icalwinizm, rozporzdzajcy ^vpra^vdzie setkami zborów,

ale traccy najtsze siy teologiczne polskie i lite^vskie,

rzuci przed Lismaninem i innymi Stankar. Zdolniej-

szy i liczeszy od byego po^v!ernika króla, dobry he-

braista i dyalektyk, umia, jak to zaznaczyeinju w dzie-

jach literatury kalwiskiej, uderzy w ton miy zwa-
szcza magnatom i by grob dla organizujcego si
kalwinizmu w samym zarodku jego istnienia u nas.

Nie znalaz wprawdzie miejsca kaznodziei w Szwajca-

ryi, dosta si jednak na katedr studyum generalnego

krakowskiego, skd móg szerzy wygodnie pogldy
reformacyjne. Wspóczeni okrelali go jako czowieka
niestaego, zuchwaego, lekkomylnego, który, jak li-

mak, wszdzie zostawia lady; u nas przejto go prze-

cie z otwartemi ramionami, cho by duchownym oe-
nionym i wygnacem woskim.

Poprzedzia go jednak sawa hebraisty, któr ceniono

wtedy ogromnie, polecajcy list królowej Izabelli wy-
robi mu wstp u króla i na katedr. Nie obc mu bya
scholastyka, w^ której hodowa sentencyom pytkiego

dyalektyka Lombarda, z humanistami dzieli jednak za-

* U Trechsla, str. 76. 102.
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pa do hebrajszczyzny, któr uwaa za niezbdn dla

studyów teologiczny cli * i której zasady umia wyoy
przystpnie i po prostu '-. ^rzeniknicty duchem ochi-

nowym, traktowa w korespondencyi z reformatorami

nader swobodnie dogmaty, gwatowny ale i wymowny
pociga kadego, kto zetkn si z nim na czas jaki.

Chwalono go, e iczy pobono z nauk •', lipowieckie

dwumiesiczne wizienie uczynio go jednak dopiero

bohatyrem szlachty, wród której stawa jakby na czele

caego reformacyjnego ruchu. Projekt uoenia kano-

nów reformacyjnych natchn mu stosunek z Melan-

chtonem, opiekujcy si nim gorliwie monowadca
Stadnicki popiera twórc i dzieo.

Powstao ono, jak sam zaznacza, pod wpywem wa-
hania si króla a na danie szlachty. Reformator s-
dzi tedy, e wieckim Bóg odda wadz nad ducho-

wnymi, zadaniem króla bdzie naprawi to, co si po-

psuo. Chrystus rzdzi w pastwie, król jest jego urz-
dnikiem i moe wpywa na reform hierarchii, cho
nie wolno mu zmienia dogmatów. Duchowni winni

wieci cnotami, by religia kwita na prawd, szkoa
teologii podniosaby jej znajomo, do której doczy
monaby retoryk, dyalektyk, jzyki *. Humanista prze-

mawia tu zupeny, pod wzgldem dogmatycznym zbli-

a si reformator do Melanchtoiia, którego wyznanie

zaleca. Ze nie przyjto tych do zreszt umiarkowa-
nych da, które oywiaa nadto surowo moralna,

domagajca si cenzury nad wystpnymi, powodem
by wpyw nader gonego ju askiego, take edykt

królewski, który byego winia wygania do Królewca,

1 Ebreae grammaticae compendium. Basileae 1547, fol. a 4.

^ Tame, fol. n. 2, guoniam modis omnibus prodesse cupio hiiius

sacrosanctae Ungune stiidlosis.

^ Assertiones guorundam locorum scripturae. B. m. 1547, fol. n. i"

* Canones reformationis ecclesiarum polonicariun. por F. Stan-

caruni inscripti. Francofordti ad Yiadrum l552, str. 2.
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dokd uda\va si hebraista tak spiesznie, e zostawi

sw bibliotek w Piczowie ^

I w Królewcu nie zagrza przecie dugo miejsca,

gdv spór z Osyandrem, nad którego bdami ubole-

wa Rej, zaogni si tak, e naleao usun si z zaj-

mowanej tam katedry. W maopolskich stronach wzbra-

nia mu pobytu edykt, take brak zaufania u znoszcych

si z Kalwinem monowadców, którzy powzili wiado-

mo o jego chrystologicznych spekulacyach. Te speku-

lacye oddalay Stankara od Wittenbergi i Genewy, zbli-

ay do lewego skrzyda piczow^skiego, z którem dzieli

gówniewybujay indywidualizm religijny ale nie dogmat.

Powaga Melanchtona bya bowiem zbyt wielk, by nie

pamitano, e ten ostatni potpi go za zdanie doty-

czce zasadniczego dogmatu wiary i zauway, e opie-

rajcy si na tekcie biblijnym i Ojcach Kocioa teo-

logowie nie dadz si odstraszy jego zoliwoci.
Stankaryanizm odparto tedy od bram Piczowa, gdzie

przedrukowywano odpowied Melanchtona, zapa teo-

logiczny by zbyt przecie wielki, by pism potpionego
nie czytano z zajciem. Powaga askiego sprawiaa
tylko, e stankary^anizm ograniczy si gównie do Sta-

dnickiego Dubiecka, gdzie wracajcy z kolei z Siedmio-

grodu Stankar usiowa, jak dopiero w Koloszwarze,

piszc traktat po traktacie, nieustannie osabia powag
Genewy i zczonego z ni Piczowa.

aski sta jednak w obronie doktryny, przy jego

boku Statorius wzywajcy na synodach ministrów do
zniszczenia bdów dubieckich i strzeenia czystoci

wiary ^, zwalczajcy ostro samego Stankara ^. Dysputy
z przeciwnikiem Kalwina stoczy bez pozwolenia króla

* J. Lubowicz: Istoria reformacii zu Poisz ie. W Warszawie l883,

str. io5.

^ Lasciana. str. 482—480.

' Rozprawy Ak. Umiej. Wydz. Filol. Serya II, Tom XXVIII. Kra-

ków 1906, str. 415.
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nie mona byo, za to polemizowa z nim siedmio-

grodzl<i Heltai, w Niemczecii Yigandiis, w Szwajcaryi

Simierus i Alesius. Niektórzy ministrowie maopolscy
przeciodzili na stankaryanizm, cho Marcinowi I^ubel-

czykowi gwatem niejako kazano na synodzie podpi-

sa doktryn szwajcarski^. Zwracano si do magnatów,
by uyczyli materyalnej pomocy przeciw odstpcom,
któryci starano si przekona na synodzie a gdy nie

chcieli, jak Orsatius lub Lubelczyk, usuwano ze zbo-

ru '. Na burzliwym synodzie ksiskim zaczto od roz-

bierania tezy Stankara, co dao sposobno lutrowi

Glicznerow^i do okazania najwicej stanowczoci, take
niektórym kalwinom, jak ministrowie Gilowski i Chrz-
stowski.

Dubieckiego reformatora móg jednak zwalczy tylko

Kalwin, do którego udano si o pomoc. Szlachcic Kar-

miski nie zaniedba da przy tej sposobnoci po-

trzeby wolnoci zdania, co byo nader zrozumiaem
w chwili, w której ochinizm przenika gboko do gów
i wytwarza atmosfer napit w stopniu wysokim. Tym-
czasem z Dubiecka paday gromy na teologów szwaj-

carskich, których Stankar zwa burzycielami, przeciw
którym odwoywa si do szlachty podniecanej zrcz-
nie w dumie i poczuciu niezalenoci, nakanianej do
zastanowienia si nad gównymi dogmatami. Nie za-

niedbywa przypomina, e pisze tylko z natchnienia

Boga, radzi nie szuka prawdy daleko, gdy ona jest

w tekcie biblijnym, drwi ze sporów wród szwajcar-

skich teologów, którzy fantazye a nie prawdy tworz.
Stadnickiego bra na wiadka, e spraw Boga myli rato-

wa, któr burz piczowscy teologowie, któr podkopuj
te Lismanin, Blandrata, Niger i inni. Nadewszystko za
ostrzega przed aryanizmem, cho sam gosi doktryn
naruszajc wspólny dogmat katolików i protestantów.

1 Lasciana, str. 5o5, 5o7, 5o8, Sog, 5io.
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Melanchtona potpia za lekcewaenie swojej tezy,

sdzi, e boska tre nie moe si rozdziela i e Chry-

stus by tylko wedle ludzkiej natury porednikiem '.

Dziaalno pyna od trzech osób boskich, na popar-

cie czego przytacza rój tekstów popierajcych ^. Zar-
cza, e z przeciwnikami postpowa pobonie i po pro-

stu, ródo intryg upatrywa w mnichu i hipokrycie

Lismaninie. Uniewinniajc Kalwina, którego zw^a tylko

ignorantem bdzcym w ciemnociach, szarpa Melan-

chtona, drwi z wiedzy piczowskiej, odpiera zarzut,

jakoby ponia jedn osob bosk na korzy drugiej.

Odosabnia si w ten sposób niejako od wszystkich

sw tez ^, któr powtarza od czasów królewieckich

i rozwija w chwili, gdy Bandrata mia postawi za-

gadnienie zupenie inaczej, gdy Grzegorz Pawe goto-

wa si do walki z Sarnickim. Uderzaa jego niech
ku Lismaninowi, którego nie przestawa oskara o arya-

nizm*; patrzano przecie na niego nieufnie, cho bro-

ni symbolu nicejskiego i wietrzy wszdzie herezy.

Potpienie Melanchtona zawayo jednak, Stankar nie

wywiera ju gbszego w pywu i suchali go tylko nie-

liczni zwolennicy.

Tymczasem rozprzenie wzinagao si silnie, gdy
sam Ochino kaza czas jaki w Krakowie i omiela
innych do otwartego z doktryn wystpienia. Podobno

^ Francisciis Stancariis Mantuanus de Trinitate et Mediatore D.

N. Jesu Christa adversus H. BuUingerum, Petruni Martyrem, et io.

Calvinum et aliuos Tigurinae ex Genevensis ecciesiae ministros ec-

clesiae Dei perturbatores. Dubecii l56l, fol. B 3 i C 4.

* Casigationes guorundam locorum prioris epistolae ministro-

rum Tigurinae ecciesiae ad ecclesias Polonices scriptae. B. m.

i56i, fol. A 5, B 2.

^ F. Stancarus Mantuanus de Incarnatione atgue Mediatore.

D. N. Jesu Christo adversus Jo. CaKinum. Dubecii in Russia l563,

fol. L 2, O 3.

* F. Stancarus Mantuanus de officiis Mediatoris. Craco\'iae l562

fol N. 3.
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sam król patrzy askawymi oczyma na reformatora,

który zachca go do dania zupenej wolnoci rónicym
si w wierze \ zwolennik tej wolnoci Karmiski spie-

szy z hojnym darem dla niezwykego gocia 2. Anty-

trynitaryzm móg teraz wybuja miao, skoro Ochino
zyskiwa grunt w Polsce; gdyby udao mu si w niej

duej pozosta, skutki mogyby by nieobliczalne. Pry-

mas Uchaski patrzy ju z przeraeniem na szerzc
si doktryn ^, któr reformator woski móg teraz tylko

utwierdzi, gdy edykt parczowski usun Ochina za kresy

kraju. By to niewtpliwie skutek wpywu nie tyle Ho-
zyusza, który przemawia raczej za oszczdzaniem an-

tytrynitaryusza, ile raczej monowadców kalwi-
skich *, do których ju synody udaway si o matery-

alne poparcie w walce z aryanizmejii.

* U Chdowskiego, str. 274.

- Insc?ipt!ones Castri Cracozneusis. T. 110, p. 190, Annus i563:

Ministcrialis terrestris terrac Cracozncnsis Aitwius dictus Jas. de

Giebiiltou) cum nobilibus Jacobo Kozikozoski et Petro Raschezu-

ski coratn officio et actis castrensibus Capit. Cracov. recocfnove-

runt, giiiii feria gnarta ant festuin sancti Vitti proxiine praete-

nti data et adtnissa est nobili Bernardino Ochino Senensi realis

intromissio et actualis possessio, in unum laneuin agri in tribus

campis consistentem vulgo dieto lan Woytkozuski super quo lanco resi-

debat, eundem laneum agri arabat una cum area in qua idem A Iber-

tus residet, tum et hortulanum dictum Kulia, in qua ipse kortulanus

Kulia residet, in bonis et haereditate villae Le.randrozcc prae-

dicto Bernardino Ochino Senensi ad ztae extrema eiusdem tem-

pora, per eundem generosum Karmiski hvan in eadcm Lexan-

drozuice haeredem superius in his actis castrensibus Capit. Cra-

cov. inscriptis , et iuxta inscriptionem praefatam ad zutaliciam

lacius bonis in se sonantem nemine praemissa deneganfe aut con-

tradicente, immo praefato generoso Stanislao Karmiski Izoan per-

sonaliter admittente et consentiente.

' Uchasciana czyli zbiór dokumentów wyjaniajcych ycie i dzia-

alno Jakóba Uchaskiego... wyda Teodor Wierzbowslci. T. HI.

Warszawa 1890, str. 42. gdzie Uchaski pisze do Hozyusza: ita iam
passim nunc novus arianismus serpit (list z 25 Listopada l563 r.).

* Uchasciana, T. 5, Warszawa 1895, str. 408.
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Teraz nawet przeciwnik Stankara Statorius przecho-

dzi nieznacznie do odstpców kalwinizmu. Nie napró-

no widocznie ostrzega Kalwin synody, by si strzegy

BlandratY ^, który nawet Radziwia zaufanie pozyska,

cio tylko lat kilka maopolskim zborom seniorowa.

Wraz z Lismaninem, którego reformator genewski po-

gardliwie Greczynkiem z powodu jego pochodzenia z gre-

ckiej Korcyry nazywa, zaway on najwicej w czyn-

nej agitacyi w duchu wrogim Genewie, cho nie oga-

sza nic i zapowiada obudnie, e bez pozwolenia zboru

niczego nie przedsi^vemie i ani z Seryetem, którego

doktryna zaprowadzia przed laty na stos, ani z Gen-

tilisem i Alciatusem, którzy >vanie bawili ^y Piczo-
wie, nic wspólnego nie ma. Ostrono i dwulicowo
bya cech woskich antytrynitaryuszów, którzy równo-
czenie sowem a jak Gentilis pismami 2, rozszerzali swe
pogldy po kraju. Nie napróno ostrzega te Bullinger

przed woskimi przybdami^ a o Lismaninie, który

Blandraty wobec Kahyina broni, nawet mówi nie

chcia. Tem otwarciej mieli Ayystpi polscy antytryni-

taiyusze, z któiych Statorius wprawia tem bardziej

w^ zdumienie, e móg uchodzi dotd za bezwzgl-
dnego wielbiciela Kalwina i jego dziea.

I Kalwin ostrzega przed Lismaninem, któiy wraz

z innymi woskimi antytrynitaryuszami otoczy niby

sieci piczo\yski zbór kalwiski. Nie ma znaczenia

fakt, e Lismanin na zewntrz z swymi pogldami si
nie zdradza, gdy i Blandrata na synodach antytr^ni-

taryzmu si wypiera*, gdy Lisinanin znów Grzegorza

Pawa przed Kalwinem broni i chytrze reformatora

* Corpus reformatorum, Brunsvigae 1878, T. XVIII, str. 559—^^i-

- Tame, str. 672—673.

* Tame, str. 757—759, tjiiando proceres reyni ministros, ut au-

dio recipiunt cjuos z>olunt, unde ex Italis et ex aliis nationibiis

z>eniunt.

* Corpus refcyrmaton/ni. ToniusXlX. Brunsvigae 1879, str. 168—178.
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o /danie o symbolu nicejskim zapytywa '. Tacy ludzie

umieli niewi^tpliwie opta i wielbiciela askiego Stato-

liusa, który niegdy dopisy\ya si acisk od do pi-

sma Heltaia przeciw Stankarowi, od wysawiajc moc
Boga w trzech osobach i wzywajc (Chrystusa, by nie

dopuci! szarpa nieprzyjacioom boskiego imienia, gdy

mówi
Ac tuos hostes itw (>liriste fraiigas,

Ut tuum cessent hicerare Numen,

Nosque victori tihi laeta seniper

Vota cananius.

Humanista, którego Heltai wychwala, e tylko szko,
której statuta uoy, utwierdzi dogmat genewski w Pi-
czowie ^ zaznacza jeszcze na synodzie piczowskim
z r. i36i w odpowiedzi na list chorego krakowskiego

Chemskiego, e nie podziela jego zdania o trzeciej oso-

bie boskiej. A jednak w wykadach teologii w szkole

piczowskiej da si i u Statoriusa zauway zwrot

charakterystyczny.

,Nie trzeba przecie zapomina, e w^olno wiary

bya wtedy prawie nieograniczona, cho ju na d\ya

lata wczeniej Statorius by podejrzywany o brak pra-

womylnoci i musia stwierdza j uroczycie^; Orsa-

tius i Przechadzka, którzy otwarcie przyznaj si do

stankaryanizmu bywaj przecie na synodach piczow-
skich, które s jakby sejmikami religijnymi i z których

postanowie potpieni dworow^ali sobie w imi wolno-

ci indywidualnej. Zwolna dopiero wyaniaj si dwa
walne obozy, cho Statorius zdaje si zrazu sta po

1 CorpusJ^e/ormciforu/n.Tomus XIX. Brunsvigae 1879, str. 168—170.

" Confessio de mediatore generis huinani Jesu Christa et Do-

mino, contracto nomine et voluntate ministrorum Ecclesiae in urbe

Claudiopoli in Pannonia A. Gasparo Helto eius loci pastore. Vitte-

bergae A. D. l555, fol. A 2, et quia sine hoc bonarum litterarum

quasi seminario diutiirna esse nulla potest religio, scholam Pin-

coitiae constituerat.

* Lasciana, str. 485.
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stronie pierwszego ^ Jest to jednak zudzenie, bo Sar-

nicki wnet ju donosi Kalwinowi, e zbór przeszed

czci do Stankara a czci do Lismanina i Bland-

raty, e uoono dwanacie artykuów, w których Kal-

wina i jego dogmat potpiono zupenie. Ochino zapa-

nowa, wedle Sarnickiego, w nowym zborze-; do jego

wielbicieli musia nalee i Statorius, gdy, jak zdaje

si wynika z listu Kalwina do Ballingera, zwróci si
do reformatora z zapytaniem zapewne o wyjanienie

jakiego dogmatu^. Tumaczy wtedy uczniom szkoy
piczowskiej dogmat o poredniku, przytacza miejsca

tekstu, które go popieray, odbija zarzuty Stankara,

którego dyalektyce przeciwstawia prostot wiary^ opar-

tej na objawieniu.

Jak uczyni to niebawem w osobnym poemacie, po-

tpia i teraz filozofi udzc wielu, co stosowao si do

uchwa soborów, które chciay uj rzeczy niepojte

w formaty scholastyczne. Od stworzenia wiata, rozu-

mowa nieprzyjaciel filozofii, Chrystus jest poredni-

kiem, wszystko st^vorzy i wypeni^, godzien jest czci,

gdy czowiek nie móg zbawi ludzi ^, nie móg si
rozdzieli, co twierdzi Stankar. O trzeciej osobie nie

wspomina zupenie, w ogólnoci wyraa si ostronie

i przezornie. Nie byo w jego stylu, jak dawniej w po-

lemice z Kromerem i Stankarem, zapalczywoci i by-

^ Acfa synodum urAtartoritm, synod piczowski z r. l56l, gdzie

Statorius orzeka, e si haeretici sunt, qui in Patrem, Filium, Spiri-

tiiTTi Sanctum credunt, ex sacro hoc scripto, me ex iilorum nu-

mero libens esse fateor.

^ Corpiis Reformatorum, Tomus XIX, str. 577.

* Tame, str. 640.

* Emanuel swe de aeterno verbo, Dei Filio, homine facto, Dei
Patris hominumgue conciliatore. Altera et ultima Petri Statorii

expositio... Excusum Pincoviae l56l, fol. n. 3.

* Tame, fol. C 3, esse aeternam eius sapientiam, sermonemgue
non evanescentem, per guem omnia facta sunt.
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sków ws;-)aniaej retoryki. Bya równowaga spokojna,

bya jasno i prostota tego, który kiedy mia sawi
polsk ludzko i mio wolnoci, w której on, Fran-

cuz, czu si swojsko i pod której dziaaniem przeista-

cza si zwolna na Polaka, by zmieni niebawem na-

wet rodowe nazwisko na Stojeiiski.

Nie sdzi, by nienawi miaa prawo towarzyszy
walczcym o prawd, która winna zbliy wszystkich
a nie da si uwodzi gosem nowego papiea, co sto-

sowao si niewtpliwie do Kalwina. Nie naley zu-

chwale mówi o tajemnicach, które starzy z najwysz
czci traktowali, gdy dzi wszystko w wtpliwo si
podaje. Nie mamy obowizku ceni Lombarda, którego
Stankar wychwala, w walce o prawd znajd si bo-

hatyrowie, których adna trudno nie wstrzyma. Od
poznania Boga zaley ycie wieczne, w prostocie wiary,

która gardzi dyalektyk i retoryk, kryje si rozwi-
zanie. Nie zgadza si z Servetem, który Chrystusa po-

niy i zapomnia, e Syn tylko móg przejedna Ojca,

wobec któregojestemy obowizani tylko wierzywJego
objawienie. Tak urywa si traktat, który mimo swego
umiarkowania zwraca si przeciw Genewie i Sarnic-

kiemu, który Statorius powica ju szlachcie zalicza-

jcej si do zwolenników antytrynitaryzmu.

Skadali j gównie Olenicki, Lasocki, Filipowski,

Golecki, Lubomirski, dwaj Balowie, których widzimy
na synodacli kierowanych zraza rk Blandraty a po-

tem Grzegorza Pawa i innych. W nowym zborze nie

byojednak zgody
,
gdyjedni drugim czynili zarzuty wcale

ostre i wywoywali szyderstwa ze strony kalwinów,
majcych na czele Threciusa, oraz katolików. Nawet

1 Tame, fol. 67, Prirnum enirn credere oportet et glorificare et

secundum in sublimi rationem istariim rerum petere, non huini

ex sanguine et carne concjuirere, sed ex rezielatione divina et coe-

lesti.
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Ochino nie pochwala pe\vnych tez ^ które przynosili

Gribaldo i inni nieustannie do kraju napywajcy anty-

trynitaryusze. Pisma ich pojawiay si, jak donosi
Thenaudus, niemal kadego dnia^, równoczenie za-

cieko i nienawi midzy odcieniami tej samej dok-

tryny rosa przeraajco. I wtedy Statorius daje swego
Proteusa abo odmieca z r. 1564. Nie moe on by,
jak utrzymywa prof. Bruckner a za nim piszcy, dzie-

em Wolana, który pisa wycznie po acinie i poety-

ckich zdolnoci nie posiada ^. Statorius opanow^a jzyk
przybranego kraju, na który wraz z innymi przekada
bibli brzesk ; zachwycony jzykiem i w ierszem Ko-

chanowskiego, który swemu satyrowi kaza przed ro-

kiem nakania rónowierców do podróy na sobór

trydencki,który wanie zamknito, postanowi stwo-

rzy niejako kopi poematu, kopi tak doskona, e
stojc blizko oryginau.

Gdyby nie dowód prof. Czubka , który pierwszy

zwróci u\vag na autorstwo Statoriusa ^, gdyby nie

AA'iersz kocowy noszcy jego spolszczone nazwisko,

trudno byoby uwierzy, e jest to dzieo Francuza,

o którego wierszach jeszcze dekret nobilitacyjny dla

synów wspomina ^. Powica on swój utwór oczywi-

cie Radziwiowi Czarnemu, który nie gardzi popie-

* Corpus I^eforntatoruin, Tomus XX, Brunsvigae 1879, str. 27,

Ochinum qui Uli litteras promisit in Poloniam guibus testetur se

alienissimum esse ab istis Sewetanis nebulonibus.

2 Tame, str. 223—224.

' Pisma historyczne Michaa Baliskiego. T. III, Warszawa
1843, str. i3.

* Pamitnik literacki z r. 1904. Rocznik III, zeszyt II, str. 272—273.

= Materyay do dziejózu pimiennictzDa polskiego i biografii pi-

sa rzózv polskich, zebra Teodor Wierzbowski. T. I. Warszawa 1900,

str. 295, tum omne tempus vel in praeceptis recte loguendi polo-

nice tradendis, vel in versibus conficiendis, vel deniq ue in a ni-

mi s hominum conciliandis et bene de republica semper me-
rendo collocaret.



LITERATURA ARYASKA 33

ranieni nawet odstpców (ienewy, nie s/.czdzi za
nagan i rad.

Bo piawtl^' niiele inowi, ten luiiód miuje,

Potem zna przyjaciela, gdy nie pochlebuje.

A dalej ubolewa nad szkodliw odmianij w wier e,

która u Kochanowskiego zajmowaa w istocie tylko may
kijcik, gdy tutaj powraca nieustannie. Narzekanie na od-

mian mogo w ydawa si dziwnem w ustach zwolennika

odmiany; sam satyryk wyranie zaznacza, e chodzi

mu o dzisiejsz odmian czyli zasz w latach ostatnich.

Ten satyryk musia by usposobiony powanie, gdy
ubolewa nad umiowaniem u nas fraszek a sabem
powaaniem poetów i prawdy, której nie luii nikt.

Bo mnimacie, eby was ludzie osawili,

Kiedy wam prawd mówi i wasze nierzdy

Gani...

Ten satyryk musia by prawdomównym, skoro na-

rzeka na brak rzdu, na chciwo, na brak szacunku

dla króla, które szerz si niesychanie.

Dekret nobilitacyjny mówi, e dla wiary godno
sdziego w paryskim parlamencie porzuci, co wiad-
czyoby o bezinteresownoci czowieka, który nawet
swego imienia nie pooy na dziele. Prawdomównoci
dowodzi te przytyk, e Proteus godzien jest mieszka
midzy Polakami, którzy lubi odmian i z niczego nie

s zadowoleni, e mógby mieszka koo Krakowa, gdzie

ludzie najwicej si do jego przyjani garn. Zaczyna
od wiary, gdy, jak Frycz w pisanych wanie trak-

tatach \ uwaa j za rzecz najwaniejsz. Docina tedy

ksiom, którzy tylko o prebendy dbaj, mionikom
strojów i zmiennikom w obyczajach, nie dbajcym o do-

bro publiczne, nad którego caoci kady utyskuje, zu-

chwale gadajcym o wierze; bola nad brakiem przygoto-

1 N. F. Modrevii SyliKie quatuor, sylva secunda, fol. t 4.

Literatura Aryaska.
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wania do wojny, co kraj wiedzie do upadku i zaguby. Pe-
no swarów o egzekucy, cho granice stoj otworem wro-

gom, peno swarów o wiar, której subtelnoci kady
cice docliodzi, z czego rosn zamieszania i bójki.

Acz wiara jest dar boy, któr duch szafuje,

1 dawa tym, które Bóg od wieka miuje,

Ju kaptur aryaski brat twój na ci kadzie,

Ty go Sabellianem naz5'^vasz i w radzie,

A Rzymianie z obudwu icie susznie szydz,

Ewangeli wit prostym ludziom hydz,

co odnosio si oczywicie do katolików.

Bola wic satyryk nad rozamem, pod wzgldem
dogmatycznym sta na tym samym prawie stanowi-

sku, które cechowao go jako profesora. Odrzuca, jak

pierwej, terminy filozoficzne, które potpiay i synody,

radzi nie i ani do Genewy ani do Rzymu i przej-

rze wasnemi oczyma. Tu dowód, e poemat Avyszed

z nowego obozu, e jego twórca pisa w przewiad-
czeniu o bliskiem zwycistwie doktryny Frycza i naj-

tszych gów biorcych udzia w ruchu reformacyjnym.

Ziarno wol, okrom plew, gdy mi to Bóg daje,

W tem bacz, e s róne nasze obyczaje.

A wierz mi, e w swej dumie trzech bogów nie kuj,

A z Aryuszem lepiej, nili ty szyrmuj.

Przysady u mnie nie masz, ani uelice.

Trzymam si co nabliej niebieskiej kunice,

mówi teolog piczowski, który dodawa nadto, e
Chrystus

Nie wtóry Bóg, ani tem, czem jest ociec jego,

Bo tego zowie Pawe Boga jedynego.

Sdzi, e wiara jest dla uczonych i prostaków^, e
potrzebuje sów prostych i unika tego, czego niema
w tekcie biblijnym i symbolu apostolskim. Gromi
brak poczucia obo^vizku, nieufno wzgldem króla,

gadulstwo, skonno do zbytniego krytycyzmu, waTk
jednych z drugimi, skpstwo, gdy chodzi o grosz na
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potrzeby ogólne, rozrzutno w rzeczach bez poytku.

Trzeba nam ludzi zacnych na urzdach, lepszego s-
downictwa, wikszej wzgldnoci dla poddanych, pro-

stoty i szczeroci, która uchroni od upadku i zape-

wni wieczn wolno krajowi.

Hod zoony Kochanowskiemu w zamknieniu do

poetów polskich dowodzi, e jemu to zawdzicza sw
doskona form, w któr woy tre wasn, tre
wysnut z duszy statecznej i zatrwoonej o losy przy-

branych braci. Naladowanie byo moe najbardziej

udatnem w tym wieku, rozmiarami przewyszyo ory-

gina wicej ni dwukrotnie. Obraz spoeczestwa za-

wiera tu wicej cieniów, wraeniejest bardziej smutne od

tego, które zostawia poemat Kochanowskiego. Satyr mia
wicej fizyonomii i w3a"azistoci zewntrznej, Proteus

wyszed z gowy profesora ale z gowy rozumnej, trze-

wej, otwartej. Wyobraa doskonale zmienno pol-

sk; to, co mówi, byo niekiedy powtarzaniem, czsto
pogbieniem i uzupenianiem zarzutó^¥. Wiara Kocha-

nowskiego bya nader ogólnikow, tu rysowa si po-

gld znany ju z synodów aryaskich. U tamtego nie

b3'o ujcia si za ludem, potpienia merkantylizmu

ksiy i chciwoci na beneficya, co do których sam
poeta mia sumienie mniej czyste, pochway prostoty

i szczeroci, które u Stojeskiego w^ywieraj mie wrae-
nie. Zwraca si on waciwie do rónowiercóww chwili,

gdy aryanizm rozbi dotychczasow jedno maopol-
skiego zboru, gdy pocign do siebie najlepsze jego

siy, gdy marszaek izby poselskiej roku nastpnego,

Sienicki, mia, jako aryanin, wzywa króla, by sam si
przypatrzy, kto wprzy sowie boym stoi a kto przy

ludzkich wyinysacha ^.

Sam prymas Uchaski chcia wtedy rozmowy Fry-

cza z Hozyuszem, aryanizm mia wystpi do walki

^ LJchasciana, Tom V, str. 336—338.
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Z katolicyzmem w swych najgoniejszych talentach,

wystpi na arenie, z której zeszed prdzej, nim wy-

szed. Zamiast marzonej rozmowy bya inna, któr sto-

czy Sarnicki z Grzegorzem Pawem, gdy Stojeski

pragn niewtpliwie zgody obu obozów, powrotu do
pierwotnej prostoty, któr uwaa za wyjcie z trudne-

go pooenia. Jego poemat z\vraca si przeciw kato-

likom, stawa w obronie tych, których zaczto nazywa
aryanami. Nie wywar zamierzonego skutku, stanowi
jednak ciekawy pomnik myli swego twórcy, odbicie

ycia ówczesnego, w którem zagadnienia religijne wy-
stpiy na plan pierwszy. Nie byo tu szyderstwa, do-

wcipu, umiechu zwykego w tworach tego rodzaju,

by akcent trwogi przed przyszoci, który wystpi
ju u Orzechowskiego i Kochanow^skiego, otwarto
^v pokazaniu tego, co byo odwrotn stron wietnej
skdind epoki. Zycie si ze spoeczest^vem byo zu-

pene, znajomo jego wad uderzajca, idea moralny
w^ysoki. Polak przemawia tu zupeny, czowiek impo-

nowa nietylko czystoci i podniosoci nastroju ale

i talentem, z którym przyswoi sobie jzyk przybranego

kraju. Pisa nim swobodnie, ^vyraa si dosadnie, cho
miary nie przekracza i wytworno humanistyczn za-

chowywa. Przysowiami przeplata tok poetycki jasny

i pogodny, jak natura twórcy, który od poezyi prze-

chodzi do zgbienia tajemnic jzyka, zamyla o da-

niu gramatyki tym, którzy jej dotd nie mieli.

A bya to moe jego zasuga najwiksza, byo to

zadanie godne jego i jego wieku. Ten wiek pod pió-

rem Reja wprowadzi jzyk polski do literatunt% ten

wiek pod piórem Kochanowskiego stworzy jzyk poe-

tycki polski. Trzeba byo ten jzyk ustali, utrwali,

okreli. Tego jzyka strzegli ju wielcy pisarze, teraz

naleao da jego zasady, by i ladem >yielkich gra-

matyków zachodnich. Skoro acina stracia urok pier-

wotny, skoro polszczyzna zacza panowa wszechwa-
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dnie, gdy staa si nawet jzykiem synodów arya-
skicii, trzeba byo da jej gramatyk, któr stworzyli

w ojczynie Stojeskiego Kstienne i Ramus dla swego j-
zyka. Jeeli si przypomni, e ten jzyk by dotd
w pogardzie w koach uczonych, oceni si warto za-

sugi gramatyka patryoty, który w chwili tryumfów
tego jzyka, postanowi da to, czego potrzeba obja-

wia si dawno. W przedmowie zaznacza, e wielu

znakomitych cudzoziemców, którzy osiedli w Polsce,

odstraszaa trudno jzyka K On nie poszed icli la-
dem, gdy rozum i mowa róni ludzi od zwierzt i nie

chcia by niemym, zwaszcza, e ludzko i mio
wolnoci narodu, wród którego osiad, skoniy go, by
przyswoi sobie jzyk i jego gramatyk, za rad przy-

jaciela Provany, napisa.

Rozpatrywa tedy brzmienia samogoskowe i spó-
goskowe, czci mowy i odmiany, potem mówi o imio-

nach niezupenych, urabianiu imion, tworzeniu wyra-
zów zoonych, rodzajach, czasach i trybach sowa,
sowach pierwotnych, pojedynczych i zoonych, wy-
kada wreszcie teory konjugacyi

, po której dawa
uwagi o imiesowach, przyimku, spójniku, by zako-
czy wiadomociami ze skadni. Popeni niewtpliwie
wiele omyek, które mu wytknito szczegóowo, da
jednak rzecz pen wagi i znaczenia. Wszake dotd
zajmowano si tylko ortografi, ani Parkosz, ani Za-

borowski i Seklucyan nie zdobyli si na wysiek tak

niezbdny wtedy. Umys systematyczny i dojrzay gra-

matyka da rzecz pomylan jasno, oywion mnóstwem
przykadów, dowodzc wielkiej spostrzegawczoci i pra-

^ Polonicae cframmatices institutio. In eoruni gratiam qui eius

linguae elegantiam cito et facile addiscere cupiunt. Cracoviae apud.
Math. Wirzbictam, typ. rep. l568, fol. N. 2, linguam ideo negligen-

dam putabatit, guod vaga, inconstans, nulfisgue legihus compre-
hensa, nullis conclusa limitibus, ipsisgiie quidem iudicibus zn-

debatur.
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cowitoci, ujmujc ywio dotd niby nieujty w formy

oderwane i uwicone gramatyki aciskiej.

By to objaw niewtpliwie doniosy istnienia jzyka,

którego bogactwo sowne skupi znów Mczyski. Po-

wica sw prac Zygmuntowi Augustowi, htóry oj-

cem jest dla poddanych i dba, by wszyscy mogli spe-

nia swe chrzecijaskie obowizki. S dzi ludzie,

którzy chc odnowienia w pastwie, gdzie wszystkie

warstwy su caoci i cierpi ^, gdy jaka cz or-

ganizmu jest chor. Zaniedbano prawdziwego kultu

Boga i nieczyst doktryn w^prowsadzono, wic zjaw^ili

si ludzie gorliwi i objawili wiar maluczkim. Trzeba

odnowi ducha, wczytywa si w tekst biblijny, niey z cudzej pracy, uly losowi biednych ^, którzy

nasz zbytek opacaj i ton w niewiadomoci nauki

Paskiej. Nauka nie moe za obej si bez jzyków,
co spowodowao Mczyskiego, e sownik dawno uka-
dany wyda ^ i dla modziey go przeznaczy w nadziei,

e król, za którego panowania szczera religia apostol-

ska si szerzy *, poprze jego usiowania. Z kolei nast-
poway wiersze aciskie Weigla, Trzecieskiego, Roy-
siusa wielbicych zasugi sownikarza, który, dziki na-

kadcy biblii brzeskiej, Radziwiowi, dziea swego do-

kona. Nie brako i polskich Jakóba Lubelczyka, cie-

szcego si z nowego tryumfu jzyka polskiego.

Gdy wiele w jzyku tym zacn\'ch pism ^vychodzi,

W których sie susznie maj wiczy ludzie modzi,

* Lexicon latino polonicum ex opfimis scriptoribus concinna-

tum Joann Mcziski equite polono interprete. Regiomonti Borus-

siae, excud. typographus Jo. Daubmanus A. i563, str. 5, totus mun-
dus hac tempestate in maligno positus est.

^ Tame, str. 6, Intuemini miseram plebeculam quae uomeri, at-

que aratro noctes atgue dies affixa cst.

' Tame, str. 7.

* Tame, str. 8, quod sub felici et augitstissimo linperio tuo

syncerior religio apostolica per regna et dominia tua efflorere coepit.
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oraz Kochanowskiego uwaajcego susznie, e Rzym
upad ale jzyk jego zosta,

Fortunniejszy by jzyk bo ten wszystkim miy,

Tak zawdy trwalszy owoc dowcij-ni ni siy.

Bya to prawda tern cenniejsza, e dziki wanie
pracownikom tych lat jzyk utrwali si ostatecznie,

a e by fortunniejszy ni wolno i wielko narodu,

dowioda przyszo.
Trzeba byo nieszczcia, e pierwszy jego gramatyk,

który celowa nadto zdolnociami poetyckiemi i orator-

skiemi, umiera przedwczenie, e jego sownikarz ko-
czy samobójstwem, którego dokona prdko po przej-

ciu do aryastwa, co stao si zapewne na synodzie

beyckim w r. 1569. Mczyski by niewtpliwie na-

tur uczuciow i siconn do po>vice, jaki nowy
ton odezwa si w przedmowie do jego dziea, co wska-

zywao na pewne zmiany w nastroj pewnych warstw

w narodzie. W owych latach dziay si rzeczy niesy-

chane dotd, gdy ladzie opanowani nowemi ideami,

przeraali sw kracowoci tych, którzy je przynieli.

Zachoway si wzmianki, ze niektórzy popeniali pó-

niej samobójstwa, co byo moe skutlciem w^rzutów
suinienia, moe wstrznienia ustroju nerwowego. I M-
czyski by zapewne z ich liczby. Tolerancy jednak

zachowywano, ksia zadow^alniali si wypat dziesi-

cin nawet z rk rónowierców. Rozgorczkowanie za-

gadnieniami religijnymi wzrastao tak, e zmieniao si
w mani. Wród szlachty pojawiay si coraz skraj-

niejsze pogldy, nawet anabaptyci krcy tu i ów-
dzie po kraju znajdowali zwolenników i przeraali sw
kracowoci maopolskich kalwinów.

Nie wiadomo skd przychodzili, pocigali za ludzi

biedniejszych, cho zgody wród nich nie byo nigdy,

gdy inaczej uczy Schwenckfeld, inaczej Hoffmann,

inaczej inni, których tumaczono i rozrzucano po kraju.
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Potpiali oni sub ^vojsko^v, odrzucali urzd, obu-

rzali si na przysig a zbór kaKviski nazywali no-

wem papiestwem. Czekali przyjcia Chrystusa, na ra-

zie znosili wszystkie prawa, zwierzchno, na\vet ma-
estwo. Rzemielnicy chwytali si zwaszcza tych cz-
ci mistycznych, czci racyonalistycznych doktryn,

które z\viastoway powrót królestwa Chr}'stuso^vego ^,

podobay si one zwaszcza wracajcemu z Genewy Cze-

chowico^vi -, take niektórym ze szlachty o nastroju

bardziej gorcym i skonnym do ostatecznoci. Pierw-

sz iskr tego no>vego nastroju umysów, któr roznie-

ciy w pomie natury bardziej mikkie i marzycielskie,

bya doktryna Braci Czeskich rozpowszechniona wpra-
wdzie w stronach wielkopolskich ale oddziaywajca sil-

nie na maopolski kalwinizm i wyszy z niego aryanizm.

Przykad powanego, ascetycznego, pobonego ycia wy-
gnaców wpywa potnie

;
podziwiano ich surow

karno i wyrzeczenie si dóbr ziemskich, któr po-

ró^ynywano z yciem duchowiestwa katolickiego.

To byo powodem, e Bracia Czescy cieszyli si
Av stronach wielkopolskich wikszem uznaniem od lu-

trów ', e na synodach kalwiskich przyjmowano ich

z szacunkiem, naladowano organizacy zborow, za-

warto wreszcie z nimi rodzaj unii na synodzie komi-
nieckim z r. i555. Przeciwiestwa byy jednak znaczne,

gdy kalwinizm dawa przewag szlachcie, zaspokaja

jej dz niezalenoci nawet w stosunkach kociel-

nych, dawa w jej rce kierunek zboru. Tam ustrój

by raczej demokratyczny, ministrowie czescy nie po-

chlebiali ambicyom i pragnieniu niezalenoci szlachty,

* Leopold non Rank's Siimnitliche Werke. III Band. Leipzig

1868, str. 385.

2 A.Bruckner: Rónozuiercy polscy. War%za\\3i, igoS, str. 245—24.8.

* Geschichte der Bóhmischen Briider von Anton Gindely. 1 Band,

Prag 1857, str. 392—401.
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która nie tylko wyzwolia si z pod sdownictwa du-

chownego ale chciaa przewodzi w zborze. Znalaz
tedy uznanie wród mieszczan wielkopolskich a mia
zwolenników take w Krakowie, gdzie opowiadano so-

bie take cuda o yciu morawskich anabaptystów, któ-

rzy hodowali komunizmowi majtkowemu i pdzili y-
cie nader proste i ascetyczne. 1 oni dzielili si na od-

cienia , z których jedno uwaao nawet kobiety za

wspólne dobro, drugie obchodzio tylko soboty; pod
wzgldem dogmatycznym zbliali si do pogldów prze-

waajcych u aryan maopolskich i litewskich. Do nich

to schroni si uciekajcy po edykcie parczowskim
z Polski Ochino, stamtd przysyano te tezy ^, które

rozbierano gorliwie i udzielano sobie wzajemnie. Od
nich przyby niegdy na synod secemiski Piotr z Go-
nidza, który jawnie szerzy nastpniesw nauk na Pod-

lasiu i osobnym traktatem zwalcza chrzest dzieci ^.

Od niego mia przej sw tez Czechowic ^, który

szerzy j ustnie i osobnym, jak tamten, traktatem

o chrzcie dzieci ^. Narazio to go na spór z kalwiskimi
ministrami litewskimi, który zakoczy si wyjazdem
do Niemojewskiego na Kujawy, gdy w Maopolsce szed
ju za Piotrem z Gonidza minister w Mordach Falco-

nius, w Lublinie Paclesiiis, w Biaej Piekarski, w By-

chawie Pulchraninus, w Iwanowicach Albinus. Na Li-

t%vie coraz nowi ministrowie kalwiscy przechodzili na

aryanizm, wogólnoci sto szlachty i pidziesiciu mi-

nistrów dao si pozyska dla doktryny, o której okre-

lenie nie troszczono si zbytecznie. Na rozmow piotr-

kowsk z r. l565 stawili si obrany od roku superin-

' Tame, II Band, 1 858, str. 19—22.

L 1 > enieciusa, str. 40.

' Tame, str. 144.

* U Lubienieciusa, str. 177.

^ U Brucknera, str. 240—246.
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tendentem Lutomirski, Sienicki, Lubomirski, Filipow-

ski, Niemojewski, z ministrów Schoman i Grzegorz Pa-

we, który mia uciera si z Sarnickim. Gdy kalwini

protestowali przeciw pisarzowi Niemcowi , odpowie-

dzia Filipowski , e ))nie masz w Panu Chrystusie

braku osób, ani yda, ani Greka, ani Niemca, ani Po-

lalcaw, Sienicki potpia za edykt parczowski, gdy
))Boe zachowaj aby miao by wolno królowi takowe
mandaty wypuszcza i kiedy chce, co gdyby by miao,

tedybymy tak nawikszemi niewolnikami byli na wie-
cie, i dlatego nam posom w województwach poruczono,

abymy takie rzeczy zachowali napotym« ^.

Pi posiedze nie zdoao pogodzi przeciwników,

gdy aryanie przyjmowali tylko tekst biblijny, Sarnicki

przytacza i Ojców Kocioa, których Lutomirski naz-

wa ludzkimi plewami. Kalwini, którym na pomoc przy-

szed minister Ostroroga, brat czeski Rokita, ch^valili

si, e w ich zborze jest prawie wszystek stan rycer-

ski, aryanie odpowiadali argumentami na tezy Sarnic-

kiego i innych. Streszczay si onew zdaniu, które wypo-
wiedzia Grzegorz Pawe ju przed dwoma laty na sy-

nodach krakowskim i piczowskim, »e nie chcemy tak

wierzy, jak ludzie sdz, tak wierzymy, jako Duch
Paski oczyciajc wiar, serca nasze chce i uczy« ^.

Byo to najsilniejsze podkrelenie indywidualizmu, który

zrywa na zawsze z Genew, drwi z Kalwina i nazy-

wa jego pogldy szataskiem zmyleniem. Wyrazem
tych pogldów sta si zwolennik Piotra z Gonidza
Kazanowski. Na rozmowie piotrkowskiej zwraca na

^ Acta synodorum iini ariorum, synod piotrkowski z r. l565.

" Krótkie wypisanie sprazuy, która bya o prazodzizuym -wy-

znaniu i wierze prazudziwego Boga i Syna Jego Pana Jezusa
Chrystusa Zbazuiciela i Pana naszego, take i Ducha zoitego
pocieszyciela i doktora naszego, w Krakowie i Piczowie w r. l563...

w Niewiu, w druk. Danielowej R. P. 1564. fol. D. 6.
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siebie ogóln uwag, w osohnem pimie wydanem
przed rokiem dziwi si ironicznie, e tak wielki teo-

log nie wie, e Syn Boy wszystko ma od Ojca swego

^

Ojciec musi by róny od Syna, czego nauczy go ju
Grzegorz Pawe. »Rzeczesz— dowodzi z patosem i na-

mitnoci waciw tym latom — e personalna tam

jest distinctia, a my mówiemy, e to sofistyckie jest

krzczenie, abo, i tak rzek szczyre zmylenie szata-

skie. Bo jeli trzy s persony, tedy i trzej s, którzy

dzier ty trzy persony i do gier rynkowych albo masz-

karnych maj by posane, bo tam moe jeden person
dwu abo trzech nosi« ^

A dalej dowodzi, e Kalwin od wasnego miecza,

którym jest jego sofistyka, polegnie ; on zawini, e
dzi wszczo si pomieszanie poj, w którem trudno

rozpozna adu. »Na koniec miy Kalwinie — wniosko-

wa polemista — godzi si, aby kocioa naszego tak

niezbonemi potwarzami przesta sromoci i przela-

dowa, zwaszcza, gdy ci si janie pokazao, e ty

nic inszego nie czynisz, jedno, e si jasnej a szczyrej

prawdzie przeciwiasz. Uznawamy, i janie mówimy we-

dug twej cenzury, emy kidzie nie uczeni, i w filo-

zoiiej wieckiej, i mdroci jej nie jestemy wiczeni,

a w^szake jednak w liczbie maluczkich, którem obja-

wione s tajnoci znamy si by, i którzy pewnimy
tego, e na onie Chrystusowym bdziem zachowani

na wieki" •^. Na sejmikach i sejmie rós huczek z powodu
edyktu parczowskiego, który godzi wprawdzie w obcych

^ Na upominanie Jana Kahuina do braciej polskiej napisane

przecizoko Tablicy zu Polszcz zaydanej, zo której chce pokaza,
eby Pismo zo. o Trójcy nie zazusze rozdzielnie mózuio Jana
Kazanozuskiego szlachcica polskiego krótka odpozuied. B. m. 1 564,

fol. N. 3—N. 4.

^ Tame, str. fol. C 4.

^ Tame, str. fol. E 5.
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antytrynitaryuszów, ale budzi obawy wród podejrzli-

^vej a nie lubicej chwiejnego króla szlachty. Na sy-

nodzie brzeziskim z r. l565 wszcz si znów spór

o chrzest dzieci, który odoono jednak na póniej,

aby »aden z obudwu stron przeciwko sumieniu nie

byli przymuszenia ^ By nie byo rozamu, zwoano
%vreszcie synod do podlaskiego Wgrowa, gdzie uznano

po bratersku zgodnie, e ))w^ kociele boym prawdzi-

wym nie moe jeden drugiemu panow^a w wierze,

ani bv przyniewolon do niej« ^.

Zapa do dysput by wielki, nie rozgoryczay one

jednak nikogo, gdy odpuszczano sobie wzajemnie przy-

mówki a usuchano te rady aryan siedmiogrodzkich,

aby »zborów nie rozrywano dla krztu, ukazujc szeroce

Aviel racyi, i nam krzest nie pomaga do zbaw ienia nic,

a jeli do zbudow^ania pomaga, tedy tak go trzyma,
eby budowanie domu boego szo a nie rozwalenie

abo rozerwanie. Ukazali i to wiel racyi, i ta cere-

monia krztu, onvm tylko wiekom suya, przez które

byli iniciati tak z ydostwa jako i z pogastwa ludzie

do Pana Jezusa przystajcy«. Usuchano rady tem
chtniej, e w Siedmiogrodzie opieko\va si zborem
Zapolya, któremu ministro^vie koloszwarscy powi-
cali nawet pierwszy aryaski katechizm ^. Nim tam
zaogni si spór w onie samego aryanizmu, panujcy
popiera wyznanie, które przyjmuje, jak w Polsce, tylko

symbol apostolski wraz z tekstem biblijnym, gosi ni-
szo Chrystusa wobec Ojca, w organizacyi wzoruje

si jednak na kalwinizmie, z którego wyszo. Nie ma

* Acta synodoruin iinitariorum, synod w Brzezinach.

- Acta synodoruin unitariorum, synod wgrowski, z r. i5()5.

' Catechismus ecclesiarum Dei in natione hiingarica per Tran-

silvaniam, quae relicto papistico Deo uaterno verbum de sacro-

sancta Triad, uno vero Deo Patre, et Filio eius domino Jesu Chri-

sto, ac amborum Spiritu amplexae sunt. Claudiopoli in Transilva-

nia A. D. i566, str. 2—3.



LITERATURA ARYANSKA 45

tu skrajnoci spoecznych, które wywouj popocli

wród kalwinów matopolskicli i litewskich ; zjawi si
wnet skrajnoci dogmatyczne, które s ju zupen
wohioniylnoci i materyalizniem. Ale nowi zwolen-

nicy, jak biskup i dyplomata Dudycz, któremu Stojeii-

ski powica sw gramatyk, niektórzy ze redniej

szlachty sandomierskiej i lubelskiej, wicej z litewskiej

ze stron nowogrodzkich, przybywali ; nadchodzi czas,

w którym na burzliwem tle dziejów zboru, który dotd
nie znalaz swego ogniska i nie skupi si jeszcze koo
umysu wyszego talentem i zdolnociami organizacyj-

nemi, zarysoway si indywidualnoci wybitniejszych

jego teologów.

Od teologów zaczynaj si bowiem i nimi kocz
si dzieje literatury aryaskiej. Pierwszym jest Piotr

z Gonidza, którego biskup wileski Holszaski wy-

sya do Krakowa i Padwy, gdzie studyowa filozofi

i wykada podobno sofistyk K Ju wtedy moe spiera

si o dogmaty z towarzyszem nauk i przyszym jezuit

Warszewickim. Rzecz w kadym razie ^znaczca, e je-

dno lub wicej pism logicznych Arystotelesa suyo
mu za podstaw do dyalektycznego wyszkolenia, e
ju wtedy wnika w jedno z najsubtelniejszych dzie

greckiego mdrca, gdy objania, jak si zdaje, jego

traktat o oszukaczych rozwizaniach sofistów. To
byo przygotowanie do bada, które mu dao jasno,
zwizo, ciso, do rzadkie w tych latach pomie-

szania poj ;
pewno siebie i spokój odznaczay go

zapewne od modoci, spdzonej w mieszczaskim do-

mu podlaskiej Biaej. Przez Szwajcary, w której ze-

tkn si moe z woskimi antytrynitaryuszami i przy-

pasa miecz drewniany, dosta si do Niemiec ^ i zja-

1 Dr St. Windakiewicz : Padzua. W Krakowie 1891, str. 66—67.

2 Wiadomoci historyczno - krytyczne do dziejóza literatury

polskiej... przez J. M. hr. z Teczyna Ossoliskiego. T. IV, Lwów l852,

str. 466.



46 TADEUSZ GRABOWSKI

wi si na synodzie secemiskim r. i556. Zaznaczy

tu zgodno swycli pogldów z Servetem, owiadczy,
e nawet pierwsze sobory nie maj dla niego znacze-

nia, e podoba mu si moralno morawskich anaba-

ptystów, którymi niegdy zachwyca si i Lismanin.

Uznawa poza tekstem tylko symbol apostolski a usu-

wa jak mówi, alia ex scholts in ecciesiam Ulata ^.

Pocign za sob na razie Grzegorza Pawa, synod

potpi go i prosi o rozstrzygnienie Melanchtona.

Na nastpne synody wgrowski minister ju si nie

zjawia, stankaryanizm zbyt za pochon uwag Pi-
czowian, by jednostka obchodzia ich dugo. Zyskiwa
jednak nowych zwolenników, którzy mnoyli si tem
mielej, e bra ich ^v obron krajczy i posiadacz nie-

zmiernych majtnoci na Litw^ie Kiszka. Melanchton,

dobry znaw^ca ludzi, okrela Podlasianina, który dzieci

chrzci broni a miecza i urzdu unika, zdolnym sce-

ptykiem, co miao niewtpliwie swe uzasadnienie. Ale

pisma, które dowodziyby susznoci tej uwagi, zagi-

ny moe bezpo>vrotnie. Dotyczyy za daru jzyków
i dzieciochrzczestwa ; jedno z nich zwrócone byo
do ministra niewieskiego Krzyszkowskiego, który, jak

i jego patron Radziwi Czarny, do pogldów wgrow-
kich si skania. Inne pisma omawiay kwestye chry-

stologiczne, dotyczce boskoci Chrystusa i wywoyway
odpowied teologa szwajcarskiego Zanchiusa. Jego pióra

zdaje si by traktat o prymacie papieskim, którs'^

wyszed z pod pras piczo^vskich. wiadczyyby o tem
wyinienione ju przymioty, wiadczyoby przemilczenie

nazwiska ministra, który odpowiada deniom zboru,

cho róni si od niego zasadniczym dogmatem. Trak-

tat zwalcza prymat argumentami tekstu ^, gosi, e
* U Lubienieciusa, str. it5.

" De primatu papae autore quodam pio et erudito viro. B. in.

i558, fol. A4, non enim dicit, super Petrum, sed super petram ae-

dificabo eclesiam.
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Chrystus tyll^o panuje w zborze, który opiera si na

wierze i mioci. Wszelka hierarchia jest zbyteczn,

wadza wiecka nie moe miesza si do spraw wiary,

która jest zawsze w zborze, clio Piotr j utraci. Tego

trzeba sucha, który sowo Boe gosi, co byo ju
zapowiedzi przyszego zamtu i rozbicia na zl)orki.

Za nic mia zreszt wgrowski minister Kiszki lu-

dzlvie objanienia, które miaymi i upornymi domy-
sami mianowa. Przyjmowa jednak przedwieczno
boskoci Cirystusa, któremu przyznawa stworzenie

wszystkiego z woi Ojca. Nawoywa do prostego ro-

zumienia tekstu, i odsunicia glos, w których nawet

Erazm pobdzi, inne pogldy nazywa plotkarstwem

i zwalcza równie ostro kalwisk predestynacy. Pod-

krelajc wyszo boskoci Ojca, zaznacza w kocu,
e »Chrystus pierwej by na niebie, a z niego zst-

piwszy w ywot Panieski czowiekiem si sta, któ-

rym pierwej nie by, ale mia nim by z wiecznego

przejrzenia Boskiego" ^. Sdzi, e do waczynienia

zgody w zborze clirystyaskiem, nie masz innej lepszej

i pewniejszej drogi, jedno o kadej Boskiej rzeczy mó-
wi tymi tylko sowy, Ictóremi sam Bóg przez wite
proroki i przez Syna swego i Apostoy jego mówi.
Bo gdzie bdzie sowo Boe, tam i rzecz Boa bdzie
a kiedy s ludzkie sowa, tam si trzeba obawia, aby

i ludzka rzecz nie bya« -. Ludzie wytwarzaj sekty,

bo chodzi im o wasn powag, jak zauway ju
Erazm, gdy prawda z omamieniem nic niema podo-

* O Synu Boym, ie by przed stioorzeniem zuiata a i
przeze taszystko uczynione, przeciw faesznym wykrtom Ebio-
skiem Piotra z Gonidza. Drukowano w Wgrowie R. P. wedug
ciaa 1570, fol. G5.

- O trzech to jest o Bogu, o Synu jego i o Duchu zu. prze-

cizoko Trójcy sabelliaskiej Piotra z Gonidza. Drukowano w W-
growie, R. P. wedug ciaa 1870, fol. A2.
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bnego, bo »jako jest naga i ot>vorzysta, tak te i ku
wyrozumieniu snadna. Ale omamienie, cho nie bywa
rozumiane, a wdy bywa wierzono. Omamienie plotek

uwichania szuka a prawda chce by otworzysta. A prze-

to czymkolwiek si rozum twój uwichla, tak e prawdy
janie obaczy nie moesz, omamienia si tam oba-

wiaj i niczemu nie ^vierz, jedno co jasn i^pewn pra-

wd by wyrozumiesz. Wiara prawdziwa jest istot

rzeczy spodziewanych i ukazanie niewidomych a ta

jest, gdy tak wierzysz, jak si w sobie rzeczy maj.
Ale jeli ludzkiemi wymysy omamiony sam nie wiesz,

co wierzysz, i nie tak jako wierzysz fantasm masz

rzeczy zmylonych, nie istot spodziewanych ani uka-

zanie niewidomycha ^.

e za kada istota jest substancy intelligentn

i indywidualn, wic nie mona czy Ojca z Synem,
który jest lepszym nad anioy, |gdy adnego z nich

Ojciec Synem nie nazwa. Przez Syna Ojciec wszyst-

kiego dokona, Syn zstpi z nieba i ))ludziom stawszy

si podobien we wszystkiem okrom jednego grzechu,

dla którego zgadzenia sta si czowiekiem, w krwie

swej najdroszej omy je i oywi przez ^viar tych,

którzy byli pomarIi« -. Ludzi stworzy na wyobrae-
nie Boe ale nie Boej substancyi, cho sam jest in-

nym od Ojca, by nie byo dwóch Bogów, gdy Ojciec

sam z siebie jest a Syn z Ojca. Kto inaczej wierzy,

chrystyaninem nie jest i za soborem nicejskim idzie,

który pobdzi zupenie. Chrystyanin wchodzi do zboru

przez ponurzenie, które poprzedza wiara ^. Ponurzenie

jest znakiem aski Boej i wnic innego nie jest ponu-

* Tame, fol. Bi—B2.

- Tame, fol. C4.

* O ponurzaniu chrystyaskiem przeciu>ko chrztu nozoo-

chrzczecóio niedazunych Piotra z Goniedza. Drukowano w Wgro-
wie lóyO, fol. A5.
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rza kogo, jedno takiem aski Boej znakiem, miasto

korony koronowa syna Boego na królestwo niebie-

skie" '. Nikt nie rodzi si chrystyaninem, natomiast

dzieci mog by zbawione bez ponurzenia, jak zbawieni
S ci, którzy zmarli przed Chrystusem.

Mimo zachwalanej mocno prostoty, czu w tem, co

pisze Podlasianin, systematyczno i metod szkoln.
Uywanie terminów filozoficznych zdradza go czsto,

powoywanie si na Erazma wskazuje, e nie tylko od
Serveta przej on swe pogldy. To czowiek, którego

krytycyzm Erazma doprowadzi do nazwania wszyst-

kiego, co jest poza tekstem, ustanowieniem ludzkiem.

W tem, co mówi, jest istotnie prostota, ale i rozwaga,

logika, spokój mrony prawie i rzadki wtedy. O wy-
warcie wraenia nie dba teolog; zna, e idzie tu

o rzecz, któr pragnie uczyni tak jasn i dostpn,
jak jasn jest filozofia, któr niegdy studyowa. In-

nym jest Grzegorz Pawe. Agitator zrczny i fanaty-

czny, czowiek czynny i biorcy udzia we wszystkich

synodach kalwiskich a póniej aryaskich, poszed
znacznie dalej ni oddalony od piczowskiego rodo-
wiska, Piotr z Gonidza. Indywidualizm religijny, który

pragn rozwiza wszystko, co niezbadane i tajne

w wierze a pozwala, za rad Ochina, i tylko za

natchnieniem boskiem, odrzuca teraz wszelkie ter-

miny i subtelnoci teologiczne, wystpowa w sposób

brutalny i haaliwy. Pawe przekada Serveta, w^net

jednak pod wpywem Gribalda i Gentila, który w pole-

mice z Kalwinem, odmawia Chrystusowi przedwieczno-

ci ^ i ofiarowywa jedno z dzie Zygmuntowi Augu-
stowi, zmieni dawny pogld na nowy i rozszerza go
z niezwyk cakiem zacitoci.

Gdy edykt parczowski usuwa Gentila, który ginie

* Tame, fol. Bg.

* U Trechsla, st. 343.

Literatura Aryaska.
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na stosie w Bernie za pisma groce wierze, on wy-
stpuje tem gwatowniej i bezwzgldniej, co przycho-

dzi mu atwo, gdy opiekuje si nim zrazu kasztelan

biecki Cikowski, potem Radziwi Czarny i inni. Po-

lemika stawaa si pod jego piórem tak zaciek, jak

nigdy przedtem, Pawe wybija si ni wanie na pierw-

sze stanowisko w zborze. Nim znaczenie jego zmalao,

w^iód on niemal wszystkich za sob i mao dba o roz-

w^aniejszYch i uczeszych od siebie. W jego to obronie

stan Kazanowski, co Pawa wzbio w dum nie-

zmiernie. Zachwala tedy sw prostot a pogldy prze-

ciwników zwa wie Babel, uyw^ajc tonu nader za-

czepnego, przekrcajc terminy teologiczne najzoliwiej,

cho pierwej ubolewa przed Kalw^inem nad zamtem
wiar i pogldów. Nazywa tedy dogmat zasadniczy dzie-

em szatana a wywody przeciwne sofizmatami \ Chry-

stusa okrela jako obraz Boga, którego nikt nie widzia,

zarzuca Sarnickiemu , e jedynie dla podobania si
monowadcom twierdzenia swe podtrzymuje i py-

szni si z natchnienia Paskiego, które nie ma nic

wspólnego z ludzkimi sdami -. Zaleca prostot apo-

stolsk, któr gardzi polemista kalwiski ^, bo w Pa-

dwie doktorem zosta i tem si :capar wprawdy abo

odprzYsig obiecujc, jako czyni wszyscy na doktor-

stwo podwyszeni, by obroc papiea antykrystaa *.

Nieustannie godzi te w Stankara ^, którego nazywa
faszerzem.

^ Praxvdzizuej nauki krzeciaskiej i jej przecizonej faszYzuej
antykrystozuej krótkie opisanie. B. m. i r., fol. A l.

^ Krótkie zaypisanie sprazuy, fol. A i — D 6.

* O wyznaniu zviary ksidza Sarnickiego i o jego oderwaniu.

List Grzegorza Pawa do kocioów helweckich wydany, aby braciej

pobonej wicej nie zwodzi. B. m. l564, fol. N 2,

* Tame, fol. B 4.

^ Róno zuiary ucznióu) Stankarozoych, którzy si szczyc
onytni kocioy w HelzDecyej i indziej, z którymi si na funda-
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W przezwiskach nie przebiera nij^dy, by obroni,

jak powiada, synil)ol apostolski, który popsu Kalwin

w swym katechizmie , który zakazi saliellianizmem

Stankar, gdy przecie »po prostu wyznawamy, i je-

den Bóg jest Ociec, a jeden porednik Syn Boy czo-

wiek to jest Bóg wcielony, a tym dwu liogu nie zna-

my" ^. Fantazye roiy si dotd po gowach, którym
prawdziw nauk obwieci dopiero Pawe, sypicy
tekstami biblijnymi na dowód, e wtak ten to a nie

inszy jest on nalepszy Bóg Ociec i gowa Pana na-

szego Jezusa Chrystusa bogosawionego i witego
onego czowieka z duclia witego pocztego a z Ma-
ryej za czasu Augusta cesarza narodzonego, który by
przed zaoeniem wiata przejrany « '\ Wic precz z sub-

telnymi wykrtami i kamstwami , precz z plotkami

i baniami pogaskiemi, które z tekstem nic w^spólnego

nie maj, gdy Chrystus chce cichych i pokornych pro-

staczków, którymi zosta musimy i zwlec z siebie da-

w^nego czowieka ^. Wyrzeka si wszelkiej dwornoci,
by nie wpa w bdy poprzedników dokonywajcych
prawdziwie proteuszowych sztuk w rozumowaniu, bo

"szalestwo jest a nie dowód tych udzi, którzy mnie-

maj, eby jednym Bogiem Ojcem inia zniszcze Syn
Boy, gdy zawdy, kto jest Ojcem, musi mie Syna,

a okrom Syna nie moe by Ojcem« *.

inentozvych miejscach nie zgadzaj ale z Stankaretn s jedno.

W Niewiu, R. P. 1564.

* Tame, fol. 167.

* Ukaranie i zbórzenie zoszystkich zoiar od ludzi rozmaitych

o Bogu i Synu Jego nazoymyJIanych przez prawdziwe, proste i ja-

sne wyznanie z Pisma w. B. m. i v., fol. A2 2—D 3.

' Antyhymn zuzgardzonych sug Chrystusa Ukrzyoioanego,
w którym zemu wiatu i kochankom jego niewinnoci swej spra-

w daw^aj, e im rozmaite blunierstwa potwarliwie przypisuj

a o nich uszczypliwie piewaj... B. m. l568.

* O rónicach teraniejszych, to jest, co o jednym Bogu Ojcu

4*
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W adnem dziele Syn nie wycza Ojca, dogmat
nicejski, za którym poszli teologowie kalwiscy, nisz-

czy nawet Ojca, bo wymyla trojakiego Boga, który si
niby kurczy albo rozszerza, by odpowiedzie pomysom
teologów. »A gdy byli ciskani potwarz— rozumowa
Pawe— o trzy Bogi, tedy oni uciekali si do tego je-

dnego Boga Istnoci, któr Istnoci zosta heretykiem

jeden On Bóg Ociec Krystusów. A gdy zasi ciskano
je wyczeniem abo zniszczeniem trzech w tym jednym,

tedy oni do tego trojakiego si uciekali, wzgór i na

dó tak uciekajc i krcc si, uchodzc potw^arzy cz-
ci trzech Bogów, czci te jednego, który trzech

poywa, albowiem jeden Bóg Istno nie mia trzech,

a ci zasi trzej, gdy s trzy persony, które róne s
od Istnoci, nie byli jeden. A tak adnego nie byo
wedug ich upodobania, abo jeli byli i trzej i jeden,

tedyc czterzej byli, a jednak aden z tych nie by pra-

wdziwym Bogiem, któryby i Syna urodzi i Ducha wy-
pucia ^ Bóg wzbudzi Lutra, by obali ze dzieo, ale

szatan przeszkodzi mu ^v pracy, któr uzupeni do-

piero Zwingli, cho fundamentów nie naruszy. Jeeli

si dzi jego pracy nie uzupeni, zginie wszystek

zbór, jak upada wiea Babel. Nie mona dopuci bo-

wiem, by czarne biaem nazywano, by filozofia zaja
miejsce wiary.

W imieniu swoich owiadcza tedy teolog, który

z Litwy do nowo zakadanego Rakowa si chroni, e
))wszystk subtelno gadania i mowy dwornej a m-
droci ludzkiej prawiemy wzgardzili"^. I zdumowiad-

/ Synu Jego jednorodzonym i o Duchu xv. prazudzizuie a po pro-
stu zuedle Pisma zv., w któr\'m si t^lko Bóg objawi rozumie
mamy Grzegorza Pawa krótkie pisanie. B. m., R. \ó~, fol D.

* Tame, fol. F. 2.

^ Wykad na pierzusz kapitu Jana zv. Ezoangeliej u)edle

Pisma zu. Noxvego Testamentu. A przy tym przydan jest na kocu
drugi wykad rzymskiego zboru, którA' uczynili filozofowie szkolni-
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cza, e karno w zborze przewysza znacznie kalwi-
sk, e nauka jego jest czystsz, na co i Frycz piszcy
sylwy zgadza si. Sam Chrystus czci Ojca, czego nie

zmieni ani nie przeinaczy filozofia. T wiar wyraa
te Pawe w wierszu, który w tekcie aciskim zna-

leziono midzy pismami Gentila w ^ernie, a w którym
zwraca si do Kalwina i pobonych braci. Przeciw-
stawia w nim swój pogld genewskiemu w^ zdaniach
nie pozbawionych energii, w argumentach, które byy
argumentami jego mistrza^. Doczay si do nich wy-
buchy oburzenia na sofistów, kujcych sztuczne wy-
wody, ale, e dzi

Heu! quantis tenebris, quanta, lieu ! caligine vestra

Religio demersa iacet! Quam distat ab illa

Religione Patrum, Christi sincera seuentum
EIoquia, a vanis nondum temerata sophistis!

Doczaa si rada do braci, by poznali jednego Boga,
uciekali od nieroztropnego wieku, od lepej ambicyi,
od ndznych umysów ludzkich i szli za zborem Chry-
stusa, co przekad rozrzucany po kraju tak wyraa:

Lecz wy o bracia mili, którzy prawd znacie,

A przez krew Krystusow odkupienie macie,

Poznajcie ze mn Ojca niebieskiego

By Onym jednym Bogiem nie kogo inszego.

Bo on sowem swym wszytkie rzeczy monie sprawi,
On bystrej wodzie morskiej granice postawi,

On umocni przepaci, a niebo gwiazdami
Jasnemi ochdoy, jako oponami,

Od niego letnie ciepo, wdziczny chód pochodzi,

On zagorzae zboa pogodnym ddem chodzi...

Na wyjaowionej teologicznymi sporami niwie arya-
skiej wschodzia tedy poezya przepojona pierwiastkiem
polemicznym, jak caa atmosfera ówczesna, mao dbaa

aby dwie rzeczy przeciwne wedle siebie pooone pobonie uwaa-
jc móg rozsdzi a lepsz obra. B. m. 1 586, fol. A3.

1 U Trechsla, str. 338—343.
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take o wdziki sowa poetyckiego ^, którym czarowa
wspóczesnych obcy potnemu rucliowi religijnemu

iumanista Koclianowski.

W zborze, który dotd si nie zorganizowa, by tedy

Pawe postaci typow i pen charakteru. Gowa bya
pytka i mao zdolna do przedmiotowego traktowania

zagadnie, talentem oratorskim, który nie dba o efe-

kty ale je osiga, gdy w Krakowie jeszcze w zborze

kalwiskim kaza, przewysza wielu. Ten talent, który

cechowaa gwatowno wybuchów , bezwzgldno
w traktowaniu przeciwników, styl nieco mtny ale

ywy i peen temperamentu nie pozwoli mu uton
w^ szarym tumie chrystyaskim. Podny niepospolicie,

piszcy ranie i po modzieczemu, zblad dopiero

w chwili, gdy zjawili si zdolniejsi i wysi od niego

kultur, któr on lekceway. Tonem przypomina Kro-

wickiego, któremu równego dziea nie stworzy, cho
rzuca przez lat szereg traktat po traktacie, zabiera gos
w zagadnieniach, które wstrzsay wtedy jego spoe-
cznoci. Wprowadzi ton, który nie trwa dugo, by
ustpi innemu i bardziej odpowiedniemu dla ludzi,

którzy zrzucali z siebie starego czowieka i zmieniali

si w zborze do niepoznania.

Wiersze do Jana Kahoina i pobonej braciej. B. m. i r.



III.

Rozszerzenie si doktryny. Spór o urzd.

Wogólnoci zbór oderwany od kalwiskiego roz-

dziela si zrazu na dwa odcienia, z których w pierw-

szym przodowa Piotr z Gonidza majcy obok siebie

Parnowskiego, w drugim wiedli rej Pawe, Schoman,

Czechowic, Lutomirski. Z nowych zwolenników zboru

wyszczególnia si zdolnociami Niemojewski, który

szed z Czechowiczem , wród litewskich ministrów

osobno idcy Budny. Agitacya wroga urzdowi roz-

szerzaa si szybko, co dawao kalwinom sposobno
do wystpienia na sejmie lubelskim z r. i566. Ono
spowodowao wydanie srogiego edyktu , który Zy-

gmunt August uczyni sam tylko martw liter '. Sto-

sunki z siedmiogrodzkimi aryanami , wród których

górowa talentem Blandrata, zacieniay si stale, cho
lekarz Zapolyi dziaa uspokajajco na Grzegorza Pawa
tak w kierunku dogmatycznym jak i spoecznym. Sy-

nody w acucie i Skrzynnie z r. i567 nie zapeniy je-

dnak rozdziaów, które rosy nieustannie i osabiay

' Bibliotheca Antitrinitarioruni sive catalogus scriptorum et

succincta narratio de znta eorum auctorum gui jyraeterito et hoc

saeculo, vulgo receptum dogma de tribus in unico Deo per omnia

aequalibus personis, vel inipugnarunt, vel docuerunt... Opus posthu-

mum Chr. Chr. Sandii. Frelstadii 1684, str. 194, Regis clementiam

usgue od obitum eius e.rperti sumiis.
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niezbyt zreszt silny liczb i wpywami zbór. Szczegól-

nie ostrym by spór Farnowsl^iego z Siekierzyslcim, po
którym Parnowski poszed wasn drog, cho dziaali

agodzco Filipowski i najpowaniejszy przedstawiciel

mieszczan, aptekarz krako^vski Ronemberg, Dysputa
w Skrzynnie, w której brali udzia ministrowie litewscy

i polscy, wród których wyrónia si Krowicki, nie do-

wioda do pojednania. Parnowski wystpi ju otwarcie

przeciw przeciwnikom, co narazio trzy ju rysujce si
odcienia w zborze na docinki ze strony kalwinów. Na
synodzie krakowskim z r. i567 obiegay ju wieci, e
zbiegy moskiewski pop Izajasz wraz z krawcem Walen-
tym ydostwo na Litwie szerz, co skonio synoduj-
cych,e ostrzegli braci lubelskich, wród których mia po
mierci Paclesiusa ministrowa Czechowic '. I na syno-

dzie pielesznickim nie dziao si lepiej, gdy maopolscy
teologowie trzymali wyranie stron Grzegorza Pawa,
gdy litewscy skaniali si do pogldów Piotra z Goni-
dza. »i tak si z sob cierali gorco— opowiada protokó
rki moe Budzyskiego — miejsca Pisma w. przy-

wodzc za sob, a przeciwnej strony dowody burzc,
na czem bardzo wiele strawili, jednak cho kady przy

swym zosta, w mioci si z sob rozjechali. Bya
i o to zabawa nie maa na tym synodzie, e bracia

z Maej Polski od kilku lat mówili wiele o ponurzeniu,

a do tego czasu ponurzonego adnego nie byo midzy
niemi a Kujawianie przyjechali bdc ponurzonymi od
Czechowica w Niemojówce w domu pana Jana Nie-

mojewskiego, czym oczy wykalali Krakowiakom ale im
oni pilnie obiecali to w zbór zaprowadzi" -. Mieszczanin

wileski Mundius opowiada o yciu morawskich kom-
munistów; szlachta radzia znów ministrom, by yli

z wasnej pracy, by odróni si od kahviskich; mi-

* Acta synodorum unitariorum , synod krakowski z r. l567..

- Tame, synod pielesznicki z r. 1 568.
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nistrowie napominali szlacht, by nie ya z potu pod-

danych i zaznaczali równie, e »nie godzi si wam
mieszka na takich majtnociach, które przodkom wa-
szym nadano za rozlanie krwie«.

Synod heycki zgromadzi najwikszej dotd liczb

szlachty i ministrów. Zjawili si, prócz dawniejszych

:

Oarowski, leszyski, Brzeziski, Siemianowski, Za-

krzewski, Gosawski, Mczyski, Wilkowski, Ciecha-

nowski, Spinek, Lasotowie, Czernowie, Pszonka, M-
ciski, Lubieniecki, Kochanowski, Bogusz, Piwo, Sie-

nicki, Koniecpolski, Oleniccy, Chamiec, Kaszowski.

Gorajski, Borkowski, Dzierek, z ministrów Kalinow-

ski, Budny, Yitrelinus, Telwiski, Kocieski, ytno,
Falconius, Losius, Pontanus i mnóstwo innych. Po-

dzielono si odrazu na odcienia, które rozprawiay o za-

gadnieniach teologicznych, nie pomijay te spoecznych,
które budziy ogromne roznamitnienie ^ Postanowiono
broni nie nosi, ale podatki paci, w czem przewaya
niewtpliwie ostrono nic chcca narazi opornych
na istotne skutki edyktu. Stankar uderza wtedy na zbór

ca si erudycyi, która moga aryanom szkodzi tern

bardziej, e po blizkiej ju zgodzie sandomierskiej, która

wykluczya tak zwany zbór mniejsz3^ stankaryanie prze-

szli stano\vczo na stron kalwinów wzmocnionych tym
sposobem niepospolicie -. Sam król pragn zgody, do
której nie udao si wprawdzie doprowadzi Fryczowi,

ale która nastpia midzy trzema wyznaniami reforma-

cyjnemi skonfederowanemi przeciw aryanom ^ i ucieka-

jcemi si pod opiek króla ^. Licznie krce po kraju

pisemka przeciw- urzdowi, \vasnoci, nierównoci sta-

* Acta synodorum unitariorum, synod beycki z r. iSGg.

- J. Lubowicz: Naczao katoliczeskoj reakcii i upadok re/or-

macii xv Polszie: Warszawa 1890, str. 161.

' Tame, str. 189.

* Tame, str. 195.
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nów kazay ogóowi obawia si zboru, który wydawa
si wrogim caemu porzdkowi spoecznemu.

Go si tyczy Frycza, któremu najbardziej teraz wpy-
wowy wród kal^vinó^v Tlirecius jego traktaty w spo-

sób podstpny u wydawcy bazylejskiego przed ogo-
szeniem ich zabra^, sta on, jak daAvniej, na uboczu

od caego ruchu, którego by przecie teologiem naj-

wicej utalentowanym przed Socvnem modszym. Wszak
on to uj dotd rzecz najbardziej wszechstronnie i za-

znaczy, e cho Seryet zgin, doktryna jego pozostaa

i dugo tajona ^ rozszerza si znó\v otwarcie, on wy-
niós wysoko piczowskich teologów, którzy odrzucili

wszelkie tradycye i przyjli za podstaw tylko tekst

biblijny ^, on zauway wreszcie, ze najwaniejsz ze

wszystkiego jest religia czysta i nieskaona^. Dzieo
miao zjawi si dopiero w kocu wieku ; czow^ieka,

który subtelnoci dyalektyki i ogromem erudvcyi do-

równywa najtszym teologom zachodnim, pochaniay
teraz sprawy materyalne. By ju nie ^vójtem wolbor-

skim ale szlachcicem i posiadaczem dziedzicznym w zie-

miach czyckiej i brzeziskiej ^ a pobiera te pensy
od króla ^, co nie pozwalao mu przecie wystpowa
z przewrotowemi dnociami. Sta tedy z dala od Ra-

kowa, który chroni w swych murach n ajskraj ni ejszych

spoeczników z Pawem na czele.

Wojewoda podolski Sieniski przyj tu polskich

i litewskich aryan, którzy porzucili urzdy a czsto
i majtki, by y w osadzie pooonej zreszt zdrowo

* U Lubienieciusa, str. 221.

' Sylvae guatuor, sylva I, fol. b 3, legebanhir omnino in angulis.

* Tame, fol. b 3.

* Tame, fol. t. 4.

° Materyay do dziejózi) pimiennictzua polskiego, T. I, str. 175,

gdzie podpisuje si w r. 1572 in Malecz et Skrzynki haeres.

* Tame, str. 146, gdzie kwituje w r. 1570 z Sg florenów w Wie-
liczce.
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i Otoczonej kami i lasami '. I Lublin skupi te gro-

madk kujawskich ziemian, którzy wysprzedali si z ma-

jtnoci, bv sucha sowa (^zechowica, gdy koo pod-

górskich Lucawic gromadzili si gównie wielbiciele

Karnowskiego. W litewskich borach nie ustawaa tym-

czasem agitacya, idca tym razem z Moskwy. Gdy mao-
polscy teologowie, którzy pozyskali z kolei byego l:)is-

kupa Dudycza '-, zajmowali si gównie Nowym Testa-

mentem , tam dziaa wpyw teodo/yanizmu , który

przyjmowa tylko Stary i skania si do ydostwa ^.

I teodozyanie znosili urzd i ^yasno, co schodzio si
z deniami rakoyyskierni, obcliodzili soboty, buntowali

zwaszcza rzemielników i lud. W Siedmiogrodzie, gdzie

przewodzi Blandrata, nie ustaway te spory i oddzia-

yway na napron atmosfer zborów polskich. Za
Karpatami chodzio jednak tylko o zagadnienia teolo-

giczne, które zdaway si by ustalone katechizmem
koloszwarskim i pozorn zgod ministró\v w sprawie

sporu Blandraty z Davidisem ^. Spór rozegra si w Weis-
senburgu, gdzie aryanami opiekowali si monowadcy.
Chodzio w nim o to, czy wogóle ma si czci Chry-
stusa, któremu odmawia boskoci najwicej wpywowy
w zborze a ceniony u nas zwaszcza przez Budnego Da-
yidis.

Blandrata zwalcza tedy Dayidisa, cho odrzuca, jak
Pawe, wszelk filozofi i kaza czyta Pismo w. bez
sztuczek dyalektyki i duchowo. Zyska za powag nie

^ U Lubienieciusa, str. 239.

^ Tame, str. 222.

* Kietoskaja Starina z r. 1882. T. II, str. 25—57.

* Sententia concorspastorum et ministrorum Ecclesiae Dei na-
tionis Hungaricae in Transyhania de propositionibus doctoris

Blandratae et Francisci Danidis in disputatione Albensi coram
Regiam Maiestatem. B. ni. l566, str. 110, Filium autem non a se

ipso Deiim, sed ut est est verus Deus, a Deo suo Patre esse, cum
aeternus Pater sit fons et author divinitatis Filii et Spiritus

Sancti.
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tylko dla swej obrony aryan wobec wodza wgierskich
kalwinó^v debreczyskiego Meliusa ^, ale i zrcznoci,

z jak odpiera zbyt daleko idce tezy pierwszego su-

perintendenta koloszwarskiego. Nie powstrzyma go

przecie ', gdy roznamitniony Davidis nazywa w^szy-

stkich sofistami i poNvoywa si na Socyna starszego

i woskich antytrynitaryuszów \ Szerzy swe pogldy,
jak Pawe, wierszami *, które szy daleko i groziy na-

stpstwami wprost nieobliczalnemi dla chrzecijaskie-

go charakteru wyznania. Blandrata nie ogranicza si
jednak na walce z kalwinami, wystpowa te przeciw

lutrom, którzy ca Europ na Siedmiogród podszczu-

waj, cho, jak mówi, teologowie Zapolyi tylko objawie-

nia broni ^. Widzia w Wittenberdze ducha papieskie-

go, gdy Koloszwar tylko za gosem Chrystusa idzie,

gdy jego teologowie odrzucaj scholastyk, sobory, po-

wagi, gdy zbór siedmiogrodzki nie daje si uwie dok-

trynom walczcym z rozumem ^. Powica swe traktaty

monowadcom otaczajcym Zapoly, który pragn, jak

^ Refutatio scripti Petri Melii quo nomine synodi Debrecinae

docet Jehovalitatcm et trinitarium Deum a Patriarchis, Prophetis

et Apostolis recognitum. Albae Juliae 1567. fol. A 3.

^ De falsa et vera unius Dei Patris, Filii et Spiritus Sancti

cognitione libri duo. Authoribus ministris Ecclesiaruni consentien-

tium in Sarmatia et Transyhania. Albae Juliae l567, fol. E.

* Dazd Ferencz Emleke. Jakób Elek magyar tudom academiai

tagtol. Budapest 1879 str. 55—61.

* Tame, str. 43:

Jam novus emersit Deus, ignotus sterilisque,

Quem nunuam novit Christus, nec Apostolus ullus,

Cuius quis nuilum profertur, nullaque voIuntas,

Yotibus hic tantum notus, vanisque sophistis...

^ Refutatio scripti Georgii Maioris, in quo Deum trinum in

personis, et unum in Essentia, Unicum deinde eius Filium in per-

sona, et duplicem in naturis ex lacunis Antichristi probare conatus

est. Auth. Fra. Davidis superintendente et Georgio Blandrata doctore.

B. m. i569, fol. N. 8.

« Tame, fol. P 8.
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jego wuj, zagodzenia sporu, celu jednak nie osign,
clio nieustannie gosi, e ducliowem rozumieniem tel^s-

tu unilvnie si wtpliwoci, l<tóre »czasów naszycli

Pan Bóg pol<aza raczy o jedynym Synu swym w wielu
ktach na wiecie jednako a zgodnie midzy prostymi
uczniami Krystusowymi" '. Niestety wtpliwoci rosy
tylko, cho Blandrata przyczynia si bezwtpienia do
uspokojenia w Koloszwarze i Piczowie, midzy któ-

rymi bywa czniliiem powaanym niezmiernie i dugo.
Wezwano wreszcie Socyna modszego, by ratowa

chrzecijaski cliarakter wyznania, gdy lekarz Zapolyi
porzuca zwolna teologi, by wróci kiedy z Batorym
do Polski, w której nie odgrywa ju dawnej roli. Obo-
wizywaa tu ju konfederacya warszawska, która za-

bezpieczya take prawa panów nad poddanymi, cho
nie zabraniaa, by ten lab ów szlachcic pozwala sobie na
wybryki przeciwne ustalonym pojciom. Protest prze-

ciw ustalonej przez ni tolerancyi take wobec rakow^-

skich skrajnoci objawia si wprawdzie pisemkami,^

ale skutku nie wywiera, bo katolicy zbyt bezwzgl-
dnie potpiali tolerancy, by dyssydenci mogli myle
ju teraz o wyczeniu z niej aryan. Nie sprzeciwia
si jej zreszt biskup krakowski Krasiski, który mia
Rakowian w^ swej ogromnej dyecezyi. Ze strony tych

ostatnich kupicych si równie na gruncie krakow-
skim pojawia si wreszcie obrona w formie katechi-

zmu, który wyjania raz pierwszy ich dogmaty.

Przedmow^a uskaraa si na niektórych czonków
zboru, którzy swymi postpkami osawili go niesu-

* Zgodne a jedn rzecz znamionujce zu Pimie zv. sposoby

mózv o Jezusie Pomazacu abo Synu Boym z Maryej urodzo-

nym, która gdyby kto rozumia i w pogotowiu w pamici czytajc

Pismo w. mia, acno wyrozumie moe wiele miejsc o Synu Boym,
które si zdadz by i s niektóre przytrudniejszymi. B. m. i v.

fol. A. 2.

* U Lubowicza, str. aSy.
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sznie, przeczya utartemu wród ogóu zdaniu, e zbór

dziaa zdradliwie, pysznie i zucliwale ^. Pytania i od-

powiedzi rozstrzygay zagadnienia dotyczce poznania

Boga, usprawiedliwienia przez wiar, karnoci wewntrz-
nej, chrztu, wieczerzy Paskiej. Sugami Boga wraz

z Chrystusem jestemy, wykada teolog zboru ; Bóg

podda wszystko Chrystusowi i urodzonego z nasienia

Dawidowego uczyni prorokiem, kapanem, królem.

Co si tyczy trzeciej osoby boskie] , jest ona tylko

moc Bo, uczynki i zasugi ludzkie nie maj znacze-

nia, gdy chodzi o usprawiedliwienie. Bracia winni ule-

ga starszym pod grob usunicia ze zboru, ojciec

rodziny ma postpowa tak, by widziano w nim wzór

cnoty, ma modli si z wszystkimi nawet za nieprzy-

jació prawdy, za króla i urzdników, by yli w zdro-

wiu i pokoju 2. Ma upomina naw^et sug, nie zanied-

bywa przemów i napomnie w rónych godzinach

dnia, jeeli chce godnie spenia duchowe obowizki.

Cao dowodzia, e odcie bardziej skrajny pod wzgl-
dem dogmatycznym a wic odrzucajcy przedwieczno
Chrystusa wzi gór w zborze, cho nie podziela spo-

ecznych dnoci rakowskich. Schodzi si on w po-

gldach z aryanami siedmiogrodzkimi, którzy przyjli

i zatrzymali nazw unitaryan. Mniej skrajny i goszcy
tylko niszo boskoci Chrystusa Piotr z Gonidza
traci na znaczeniu a na widowni wystpowa Cze-

chowic, który mia by autorem owego katechizmu.

Ton przedmo\vy wskazywa, e zbór znajdo^va si
w do niepew^nem pooeniu, gdy jeden z jego w^py-

wowych czonków, Dudycz, by zagroony utrat sta-

1 Catechesis et confassio fidei coetiis per Poloniam congregati

in nomine Jesu Christi Domini nostri crucifixi et resuscitati. Typis

Alex. Turobinii. Anno neti Jesu Christi filii Dei i574, fol. e 2, nos

nihil agere frandulenter, superbe et pertinaciter, sed omnia cum
bona conscientia.

* Tame, fol. O 3—O 4.
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nowiska posa cesarskiego w kraju ', wród modziey
i tumów miejskich przewaao wroj^ie usposol^ienie

dla dyssydentów, które skoiiczyo si znanym tumul-

tem i zniszczeniem zl^oru kalwiskiego i aryaskiego.

W nim samym nastpowao uspokojenie, które dugo
jeszcze nie liyo zupenem, ale którego, dowodzi ów
katechizm okrela ji^cy raz pierwszy dogmat rakowski.

Gdyby nie wiadectwo luterskiego ministra Neothel>ela,

monal^y go przypisa krakowskiemu ministrowi Scho-

manowi, który niewtpliwie musia okoo wydania jego

zabiega, póki tumult nie kaza mu si usun do Lu-

cawic Taszyckich, potem do Chmielnika Olenickich.

Synom i wnukom zaleca w swym testamencie ten

sam ascetyzm -, który pocz cechowa ycie jego wspó-
wyznawców i wyrónia ich nawet zewntrznemi ozna-

kami od reszty spoeczestwa. Tern jaskra^viej wyró-

nia si od ogóu dyssydentó\v Stankar, który niezra-

ony niepowodzeniami i pamfletem Orzechowskiego

dy niby do zlania si z kalwinami, clio nieustan-

nie narzeka na herezye i toczy boje z wszystkimi,

którzy go nie sucliali. Nie przestawa, jak dawniej,

olniewa sw erudycy , sypa bez przerwy ust-
pami ze staroytnych, by przygnbi niejako prostakó\^^

za jakicli uwaali si zwaszcza Rakowianie.

Nawet Sarnickiego pomawia o aryanizm, w dyspu-

tach z kalwinami mianowa ich ignorantami i herety-

kami. Ze y^zgldu na szerzcy si aryanizm zbiera

gównie dowody na poparcie dogmatu^, który pod-

' U Lubowicza, str. 334—335.

^ U Sandiusa, str. 196

—

\^^, Nos enim demus operam, ut ex omni-
bus sectibus christianorimi... Domino ecclesiam coUiqamus, el il-

los quos veritatis cognitione longe anteimus, itae innocentia longe

siiperetnus, igne caritatis uramus, funibus amoris trahamus, ut

velint, nolint, videntes nostra bona opera, glorificent Patrem no-

strum coelestem.

* F. Stancari Mont. De Trinitate et Unitate Dei, Deitfue In-
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kopa Pawe; wydrwiwa nieznajomo gramatyki u teo-

logów jego obozu, w^ któr}'m umiej take przybiera

niewinne pozory ^ w którym zabrania si niesusznie

uywa terminów niezbdnych dla okrelenia tajemnic

religijnych ^. Filozofia nie róni si zreszt w okrele-

niu Boga od teologii ^ scholastyka stworzya terminy,

którym nikt nie dorówna z dzisiejszych*. Ze za w kwe-
styi transsubstancyacyi zbliy si znów do lutrów

,

zrazi sobie wszystkich, cho na^voywa do zgody moe
w nadziei, e wyprze Sarnickiego z zajmowanego sta-

nowiska^. S\ve wyznanie wiary poddawa sdowi Boga,

ostrzega przed gronem dla wszystkich przeczeniem

dogmatu nicejskiego ^. Nie schodzi jednak z swego
dawnego stanowiska w sprawie ludzkiego poredni-

ctwa Chrystusa, co odosabniao go zupenie. Jeeli

jednak Pawowi nie zbywao nigdy na uczniach, mia
ich te Stankar.

Bronili oni stale jego pogldów i ministrowali po
rónych zborach, gdzie roznosili saw^ mistrza i jego

szkoy dubieckiej. Naleeli do nich Orsatius, Benedykt

z Krakowa, Krzysztof Przechadzka, Marcin Lubelczyk

i inni, którzy naraali si, jak Orsatius lub Lubelczyk

na potpienia synodów kalwiskich '. Otaczali oni dy-

carnatione et Mediatore D. A'. J. C, adrersus Trideitas, Arrianos,

Eutychianos, Macarianos, Ebionitas et Photinianos, libri uatuor. B.

m. 1567, fol. G 4, nam vestem auream induit hanc suam doctrinam.
* Tame, fol. N 4, licere ecclesiae uti aliis vocabulis nominutn.
' Tame, fol. Y 3.

' Tume, fol. G q3.

^ F. Stancari Mant. Libri duo guorumprimus est apologia ad-
z>ersus eos qui eum morositatis et iraciindiae accusant... Alter de
vera et recta inter St. Sarnicium Polonum cum seguacibus et F.

Stanc. Mant. ineundae concordiae in Fide ratione. B. m. l568,

fol. A 1, B 2, C 3.

5 Summa confessionis fidei F. Stancari Mant. et guorundam
discipulorum suorum... B. m. iSyo, fol. A t, C 2, E 1—E 2.

* Lasciana, str. 480, 488, 493, 498—499, 5o5, Sog, 5io, 547.
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niem pochwa take Stadnickiego, którego Przechadzka
porównywa szumnie doSrzeniawyuyniajijcej maopol-
skie niwy. Czyniono z niego bohatera wiary, którym po-

dobnych natworzy niegdy wród kalwinów Trzecieski,

wród aryan Otwinowski. Nie mao zniós bowiem
Stadnicki dhi prawdy, wic jego minister, cho ani

uc/ony, ani sów ozdobnie uywa nie umiejcy, sta-

wa te w rzdzie szermierzy wiary, aby, jak mówi,
przy »Waszej Moci i nasza te krzywda panom chrze-

cijaskim co rychlej pokazan bya« K Wzywa tedy

rozbitych do zgody, chcia doprowadzi do przyjaciel-

skiej rozmowy, której tylekro próbowa sam Stankar,

aby wierni »tak Yilirótce okoo tych rzeczy uprzejmie

potrzebnych niemao ksiek polskich mieli« ^. I on, jak

mistrz, pojmowa dzieo zbawienia tylko wedle czo-

wieczestwa, oburza si na Stojeskiego, który przeszed
do aryan, gdy poprzednio stawa w obronie kalwinów,
wnioskow^a w kocu, e ))Pan Krystos nie ile auto-

rem, ale ile egzekutorem jest zbawienia naszego, po-

rzednikiem mabyzwan« ^. Nadewszystko za wychwa-
la pogard doczesnoci, cho nie wyklucza studyów,

w których teologia i retoryka uprawiane w Dubiecku
pierwsze zajmoway miejsce.

Humanistyczny punkt widzenia uwydatni si u niego

w^yranie, gdy Przechadzka nie usuwa uczonych ze

zboru, nie potpia filozofii, uwielbia, ladem mistrza,

gramatyk. Zapa wewntrzny oywia pisma ucznia

Stankarowego, który nie przestaje i póniej, jako mi-

nister niedwiedzki, wielbi dobroczynnych skutków
szkoy*, przeplata swe w^ywody cytatami z Cicerona,

* Ukazanie tego, i Pan Krystus Porzednikiein jest Boga i hi-

ilzi z strony czozoieczestma telko. B. M. i56o, fol. A 3.

- Tame, fol, A 9.

* Tame, fol. L 9.

* Secundi praecepti e.rplicatio cjiia iconoplastarum imagines

Literatura Arvaiiska. 5
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Juvenalisa, Erazma, gosi potrzeby duchowego poj-

mowania wdary ^ , które popiera równie acisl<:im

wierszem gimnazyarcha Poetevinus. Ten sam powiew

liumanizmu, który szed ze szkoy dubieckiej, czu te
u wycliowanków piczowskicli Stojeskiego, z których

Duski rozprawia na przykad o wyszoci i doskonaoci

natury ludzkiej, która dy do mdroci, potgi, umiar-

kowania. Czowiek, tumaczy Duski patronowi szkoy.

Olenickiemu, jest królem stworzenia, znawc natury,

badaczem ziemi i rozumujcym o wierze, byle granic

nie przekracza i wiary z umiejtnociami humanitar-

nemi nie miesza 2, na co te zwraca uwag Pico delia

Mirandola. W ogóle, jak we Woszech, day si od-

czu w tej chwili wybujania antytrynitaryzmu jakby

dw^a kierunki ^. Gdy pierwszy szed od Erazma, drugi

AYchodzi w lady Ochina i naladowa jego kraco-

wo, bezwzgldno, lekcewaenie uczonoci i sub-

telnoci.

Pierwszy, obok Stankara, wyobraa Frycz, drugi

Pa\ve, a pier\vszy przeway z Socynem modszym.
czy zapa religijny z dyalektyk, znajomo tekstu

z gramatyk, teologi, filozofi, stao si ideaem po-

kolenia, które miao nadej niebaw^em. Atmosfera

przepojona religijnoci stwarzaa tymczasem typy da-

lekie od ycia rzeczywistego, jaki prd humanitaryzmu
rozlewa si w zborze, w którym mniej byo teraz chci-

wych nownnek a wielu przeniknitych istotnie duchem

f)rofliganiur et fyraecipue obiectiones Jesuitarum acuratissime di-

luuntur. Auth. Christh. Peripatetico J. C. servo atque ministro. Cra-

coviae, typis M. Wierzbietae A. D. i586, fol. A 6.

* Tame. fol. B 6.

"- Oratio de praestantia et e.rcellentia huinanae naturae per
Nicolaum Dlusium eguitem Pol. decantata. Anno reparatae salu-

tis humanae i56i, fol. B 3.

» Westeuropa im Zeitalter von Philip U, Elisabeth und Hein-
rich IV. von Dr. M. Philipson. Berlin 1882, str. i5.
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ewangelicznym. Ten wiek widzia ruchy chopskie
w Niemczech, które powoyway si na wolno chrze-

cijask, ten wiek oghjda te komunistyczne orgie

po miastach, z których syonistyczne pastwo mona-
sterskie byo najjaskrawsze. W l^olsce ich nie byo,
cho teorye analxiptystyczne szerzyy si wród aryan
niezmiernie, l^y znale ujcie w pismach rakowskich
bez praktycznego skutku. I tu idea gminy, w której

nie byo liierarchii, która :)ya poza pastwem, znalaz
swe odlicie w Raków ie, clio nie rozszerzy si w kraju.

Marzycielski, ekstatyczny, dcy do odnowienia wiata
w rodzinie i pastwie kierunek rakowski nie móg nie

pozosta bez wpywu na jednostki bardziej wraliwe,
które, jak Niemojewski, porzucay ycie ziemiaskie,
które, jak Przypkowski, uwalniay swych poddanych
z niewoli istniejcej w pastwie chrzecijaskiem. Na
podobny objaw czeka trzeba byo z gór lat dwiecie,
podobny objaw wiadczy o wyjtkowem usposobieniu
duszy, o sile oddziaywania doktryny. Jest ów^ objaw^

w epoce, w^ której Rej odwróci oczy od doli najli-

czniejszej warstwy w narodzie, w której szlachta oparta

na poddastwie ludu nie miaa ju nawet w^yrzutów
sumienia, czem nader szczytnem i moe bezprzyka-
dnem. Ideaowi ofiary i wolnoci nie sprzeniewierzay

si tym razem i póniejsze pokolenia Przypkowskich;
mistyczny nastrój, który nie znosi rozdwiku midzy
doktryn a yciem, odzwierciedli si te w urzdo-
wym akcie tych lat \ pozosta w zborze wiek cay.

Gdy jednak wród katolików po naprawie tryden-

* Castri cracotnensis 108, p. 134, nr 83. Actum in castro cra-

coviensi sabbato post festum S. Petri ad Yincua proximo A. D. l572:

Joannes Przipkozuski subditos suos liberos facit. Comparens per-
sonnalifer coram officio et actis praesentibus capltanealibus cra-

cox>iensibus generosus Joan. Przipkowski de Górne Przipkoznce
praecedendo ab aliis terris et districtus et se huic iurisdictioni

praesenti incorporando liber et per expressum recocjnozt, guia
ipse considerando subditos suos in viUis Górne Przipkoznce, Po-

5*
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ckiej i wród zwizanych zgod sandomiersk dyssyden-

tów wiadomo dogmatów bya pen i wiara w^ nie nie-

zaciwian, >v Rakowie utrzymywaa si ciwiejno
i wolnomylno bez przerwy. Nadchodzia walka, któ-

rej nie znay ata erazmianizmu, w której miay ze-

trze si y%vioy najbardziej kracowe. Im wicej wy-
rozumiaoci na kade zboczenie od dogmatu okazywa
aryanizm, tem wicej sroono si przeciw niemu, tem
ostrzejsze rzucano na niego oskarenia i insynuacye.

I uczono zboru wzmagaa si w miar lat , które

znay zraza polemistów w rodzaju Grzegorza Pa^ya,

potem teologów' na wzór Frvxza, krór\xh liczba rosa

z|roku na rok. Najbliszym pier^vszemu bdzie Krowicki,

który, przeszedszy od kalw inów do ar^an, nie rozwijaju
dawnej dziaalnoci pisarskiej ale bez którego trudno

wyobrazi sobie pierwszego pokolenia zborowego. Hi-

storyk aryanizmu Lubieniecki wyraa si o nim z en-

tuzyazmem, uw^aa go za przodownika caego ruchu,

za,

—

insigne Dei instrumentum^. Mia za to szczcie,

lyanka, Mikolayozuicze, Tarnazm et medietate Starej Wsi in terra

et districtu Crcicoviensi atgue Osvieczimiensi residentes , esse

secum itniiis creatoris creaturas nolens itaque eosdem cmethones

et subditos siios eorumgiie filios et filias de zllis praefatis in iugo

et seroitute iuxta statutum cominune Regni amplius permanere
et habere, eosdem cmethones et subditos suos praefatos eorumque
progeniem ab omnibus angariis liberos facit— nec non ubicungue

locorum eisdem cmethonibus suis ac eorum filiis zsum fuerit e

dominio suo discedere et migrare ad manendum eosdem permittit

negue pro eisdem iure agere velle, ztel eos nunguam iure apud
alios repetere et nec ipsum apud guem Udem cmethones fuerint

aut ad guem se contulerint z>el unus eorum aut filius suus contu-

lerit et apud guem praeventi fuerint vel unus eorum praez>entus

fuerit nunguam impeteie zmlt, sed ipsos et eorum filios eadem li-

bertate gaudere perpetuis temporibus concedit. Et hanc inscrip-

tionem ex his actis ad acta terrestria cracoz>. transportaturum

se et posteros suos praenominatus Joannes Przipkozuski infra

unius anni dacursum promittit. Akt udzielony askawie przez

Dr. Stanisawa Estreichera.

^ U Lubienieciusa, str. 29—3o.
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e /ajmowano si nim kilkakrotnie, rozbierano gówne
jego dzieo, wprowatlzano wczeniej do historyi lite-

ratury. Czy dziki wartoci mylowej liih zaletom stvlii?

Zdaje si, e rozstrzygn}'^ te ostatnie. Byy ksidz,
któremu Orzechowski pomóg do oenku, mia jzyk
dosadny do pospolitoci, móg i o lepsze z Rejem
i Latomirskim, taki by mao ogadzony, taki rul;)aszny

bez miary i smaliu. Jego styl, to potok przezwisk, obelg,

przedrzeniali, które wywieray wtedv wraenie i za-

pewiiiay mu rozgos nadzwvczajnv.

Jako kolega Orzechowskiego z Wittembergi, mia
peen temperamentu pleban wiszeski znaczne przy-

gotowanie teologiczne; wicej, ni sprawa maestwa
wspólna z Orzechowskim, odryway go od dawnej
wiary wrodzona gwatowno i kracowo uczu i my-
li. Ale Stadnicki, jak broni Stankara, tak i zasoni
sob Krowickiego; z icolei Piczów wzi go pod swe
skrzyda i wyznaczy stanowisko wpywowe'. Dwu-
krotnie zasadzano si na niego bez skutku, co przy-

sporzyo mu uznania i uczynio popularnemi wyst-
pienia od r. i55i -. Na synodzie w Kominku zawie-

ra ugod, imieniem zborów maopolskich, z Brami
Czeskimi, nastpnie przeniós si do Wodzisawia,
gdy w Piczowie zastpi go Yitreiinus. Nie pomija
prawie adnego synodu, z Ictórych kilka odbyo si
pod opiek jego patronów, Lanckoroskich, wybierano
go do traktowania z Brami Czeskimi i lutrami, z ko-

lei ministrowa wreszcie w Ksiu ^. Odznaczajc si
podobno wielk surowoci obyczajów, wszed w spór
z Ossoliskim, który chcia ograniczy powag mini-

strów w sprawie moralnoci zborowej; uniknito je-

* ^r. Sam. Bock Historia Antrinitarioruni inaxime Sociniani-
smi et Socinianorum... Regiomonti et Lipsiae 1776, T. !, P. i, str. 2o5.

- Lasciana, str. 398.

* Tame, str. 452.
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dnak dranienia butnej i mao skonnej do sucliania

uwag szlachty, uchwalajc traktowanie jej przez mi-

nistrów z uczuciem w^dzicznoci i szacunku. Ale Ksi,
gdzie zbiera si w^alny synod kalwiski w r. i56o, staje

si miejscem rozamu z powoda wystpie Stankara

i Blandraty, o Krowickiego dobijaj si patronowie a
z Podlasia ^

, gdzie w Wojciechowie zblia si byy
kalwin do Piotra z Gonidza i innych. Ze za z rozbi-

tej spoecznoci kalwiskiej tylko nieliczni wybitniejsi

pozostaj przy Genewae, >vic i Krowicki, zawsze nami-
tny i popdliwy, pozostaje na prawem skrzydle aryan

zrazu w Wgrowie, potem w Piaskach pod Lublinem,

gdzie zmar.
Koleje ycia tego czowieka pocigay do niego w^ielu,

zalety stylu sprawiay, e przedrukowano gówne dzieo

dwukrotnie a nawet przekadano na niemiecki ^. Wy-
stpi zreszt jeden z pierwszych, nim Lutomirski rzuci

swe pomienne >vyznanie wiary a Rej postyll, i osi-

gn w^ czci rozgos drugiego. Miao to wystpienie
pozór dowiadcze osobistych. Odtd Krowicki bdzie
si powtarza i rozwija to, co wypowiedzia raz pier-

wszy w rodzaju manifestu przechylajcego si do szwaj-

carskiego dogmatu Piczowa ^. Mania r\'mowania bya
powszechn, wic i w iersze improwizowa, wzory odezw^

i pamfletów czerpa oczywicie ze studyów wittember-

skich. Z zamachem siada do pisania, z zajadoci na-

^ Tame, str. 417.

^ U Bocka, str. 209.

' Chrzecijaskie a aoblizoe itapominanie do i\ajjaniejs-ef

Jego Króliezuskiej Mioci Majestatu i do zuszystkich Panóza wiel-

kich, maych, bogatych i ubogich na sejmiech byzuajcyci tej sa-
zunej Korony Polskiej. Aby Pana Jezu Christusa przyjli i Ewan-
geli wit. Odrzuciwszy bdy i bawofalstwa Antikrystowe i sug
jego Marcina Krowickiego, Pana Jezu Christusa sugi ubogiego.

Drukowano w Maydeburku przez Michaa Lotthera, Liata Nar. Pana
N. J. C. 1554.
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ciera, nie .sarlvaj;|c i nie iityskiij^c, jak szlachcic Rej

w pocztkach, ale nacierajijc ostro i brutalnie, jak czo-

wiek bez rodu i kultuiy. Czyniono tak zreszt wsz-
dzie za granic, za wybitnymi teologami i humanistami,

jak aski lub Trzecieski, posuwali si do boju pam-
lecici i satyrycy, do których cechu mógby nalee
i Krowicki. Wydrwiwano w podobnych pisemkach sy-

monic nieodczn od tak wielkiej potgi wieckiej,

jak byo redniowieczne papiestwo, parodyowano ce-

remonie religijne jak najzoliwiej, rzucano si zw^asz-

cza na Rzym, w którym widziano klucz caej budowy^
Erazm wskaza drog, za nim szli inni, i obrzucali pa-

piestwo obrzydliwemi porównaniami , przezwiskami,

oszczerstwami, które dotyczyy przeszoci -
i teraniej-

szoci. Msz zaatakowa Ochino tak u nas ceniony,

który nie szczdzi i zwierzchnoci papieskiej, by obu-

dzi ferment zw racajcy si gównie przeciw hierarchii.

Wszystkie zgorszenia wydobyto, wszystkie saboci roz-

mazano, by obali to, co szanowaa ogromna ^vikszo.
Katolicy odpacali si niekiedy równ monet, cho bra-

ko im talentów i temperamentów; niekiedy tylko zdo-

bywano si na pamtlet w rodzaju dyatryby Orzechow-
skiego przeciw- Stankarowi albo innego pisemka, bez zo-
liw^oci i jadu przeciw^ników^^. Do typu pamfletów zbli-

aj si i pisma Krowickiego.

^ Le satire en France oii le litterature inilitante au XVI sie-

c/e. par C. Lenient. Tome I, Paris l856, str. 2o5.

- Historya o papieu Janie tego imienia VIII, który by Gil-

berta biaa gowa z Angliej i o inszych wielu papieach, którzy przed

nim byli. Prawdziwie zebrana a z aciskiego na polski jzyk pilnie

wyoona B. m. i56o, oi. ay gdzie autor luter Yergerius zaznacza,

e wszako si na nie ogldam i owszem serce moje ra-

dowa si bdzie, gdy rozgniewanie ujrz i zamiesza-
nie sów waszych usysz.

^ Wiadomo o zzLyycistue króla francuskiego nad Sakramen-
tarzmi. B. m. i56().
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Zauway on ju na wstpie, e ludzie bd z pew^no-

ci namiewa si z ubogiego i prostego czowieka,

który pisze napomnienia. Czyni to jednak nie dla sawy
i poytku, ale z mioci dla swego kraju. Chrystusa

uznaje tylko za gow wiernych, jego objawienia za

podwalin wiary zboru, w którym s sugi a nie ksi-

ta i panowie tego wiata. Symonia, celibat, sdowni-
ctw^o duchowne, upadek obyczajów, winny, zdaniem

Krowickiego, zwróci u^^ag króla. Równie obrzdy
poddawa on surowej krytyce, któr powtórzy za nim
Rej >v postylli. Drugie bardziej jeszcze gwatowniejsze
pismo zagaja wierszem zapowiadajcym, e za^vrze

ono nauki nadobne.

Jako Av tym ostatnim wieku

Suszy kademu czowieku.

Mie si na pilnej bacznoci

W tej tak dziwnej odmiennoci.

Gdy dzi na wiecie nastao

Zdradnyci proroków nie mao.
Ty zwodz przez swe nauki

Ty nasze proste nieuki

i pchaj ich do pieka. Zawrze ono wszelkie sztuczki

antychrystowe, które poka, jak dr papienikom we
bie kotki, jak bdy ich zaraaj innych.

Którymi sie prostacy truj,

Acz si ndznitka nie czuj.

Przeto Igracie chrzecijaski.

Widzc ten orszak szataski.

Uchod, gdzie moesz od niego,

A strze dla Boga ywego,
Ab)' nie wpad ^v rce Boskie,

Bo s srosze ni ty woskie.

Którymi nas z Rzymu strasz.

By dzieci gorc kasz....

'

* Obraz a kontrfet uasny Antykrystów z Pisma u>. dosta-

tecznie zuymalozuany a wystrychniony przez sug zboru Pana

Krystusowego, Marcina Krowickiego, dla przestrogi ludziom chrze-

cijaskim na jani podany. B. m. Dn. 20 Maja R. i.56i fol. A 2—A 4.
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Zamieszany (i/.i bowiem wiat a jego panowie gar-

dz idcymi za wol Bo, liaiibi godno Bo w lu-

dziach, którzy, jak Krowicki, s sabi ciaem, ale czuj
ogie i pewno sowa Boego w dnej dziaania du-

szy, cho l>rak im mienia i imienia.

Tu byby dowód, e Krowicki nie pochodzi ze szla-

clity, jak twierdzi jeszcze Ossoliski. Podkrelanie

prostactwa i ubóstwa wystpuje u niego zreszt stale

i przeciga si do koca. Cie skrzyde Paskich, opo-

wiada w zapale, zaciszy i zasoni wiernych, którzy

zwyci stronników Rzymu utosamianycli przez niego

z Tatarami. ))A któby by rzek kiedy przed dwiema-
dziesty laty, aby Krowicki, czowiek nikczemny, zat-

kawszy sobie gb chlebem i obroki Balowymi, majc
kilkaset zotych intraty z duchown^^li dochodów, b-
dc bawochwalc, 3'jc swowolnie, bawic si reje-

stry i inwentarzmi, ni o czym nie mylc jedno o Mam-
monie, a jakoby byo przyczyni czynszów, poytków
i dochodów Panu svyemu, któremu na on czas suy,
skd te i sobie ustawicznie smarowa, z niemaem,
a wszako doczesnym poytkiem s^voim, el^y ten mia
by kiedy zosta synem Boym? opowiadaczem prawdy
jego? a szafarzem szczeroci E^vanielii witej? Zapra-

wd aden z towarzystwa jego nigdy nie tuszy ani

temu wierzy chcia, a wdy, jako go sobie Pan Bóg
potargn raczy, u kadego wiernego czowieka za

osobliwy to podziw by musi, i z nikczemnika onego

czowiek umiejtny i wedle powoania swojego dosy
uczony, z dworzanina suga Pana Krystusów, z Balo-

wego proroka posaniec Paski, z bogatego \viata tego

ubouchny w duchu, ale w asce Boej obfitujcy, z ba-

wochwalc wany Pana Krystusów wyznawca, obie-

rajc si przedtem nad inwentarzmi i nad rejestry,

a teraz okoo Pisma w. a okoo tych rejestrów, kdy
s opisane nie oto te doczesne majtnoci wiata tego,
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ale ony obfitoci bogactwa i skarby, których nigdy a-
den oszacowa, obliczy, ani obrachowa nie nioe<( ^.

Nastpuje waciwy obraz, który, jak u satyryków

zachodnich, polega na przeciwstawieniu Chrystusa pa-

pieowi, na w^ykazywaniu, e w Rzymie wszystko stru-

pieszao, na opisaniu Antychrysta, który ina na kole rogi,

oczy wysoko patrzce i wierzce w rozum, zalepione

wiatem i jego marnociami, nos stronicy od prawdziwej

nauki, usta bluniercze i pene jadu bazyliszkow^ego,

podgardek udajcy mio dla w^iernych, szyj koci-

st i yowat, kark tw^ardy, rami suchotami prze-

arte, piersi kryjce tajne zamiary, biodra nieczyste,

nogi plugawe, ogon odwodzcy od sprawiedliwoci,

skór niewiern i stwardnia. On dokona wszystkiego

zego, wprowadzi nadto acin, gdy Krowicki jest o-

broc polszczyzny. Przyzna trzeba, e praca satyryka

posiada pewn brutaln si wyraenia. Ale tre po-

wan nie jest, przypomina owo napicie polemiczne,

które cechowao tak Cuisine papale Badiusa albo An-
tithesis z r, l558, cikie i mao dowcipne satyry fran-

cuskie -. Nie byo tutaj dwornoci i ogady humanistów
w rodzaju Trzecieskiego, bya gwatowno i ostro
tonu, które ra i odpychaj. Niema wtpliwoci, e Kro-

wicki by przecie szczerym w poczuciu swego powoa-
nia, e mia wiar w nadejcie nowych czasów, e jego

wyobrani i uczucie pochaniao marzenie o jakiej

przyszej Jerozolimie, które go pocigno wreszcie do
Rakowa. Odpowied katolików wypadaa zwykle nie-

udolnie, by wymieni martw i obojtn obron Zebrzy-

dowskiego z roku i556^ Daleko lepiej odpieraa podo-

* Tame, fol. C i—C 2.

^ La satire an France oii la litterature militante aii XVI siecle

str, 211—2l5.

^ Krótka odpozuied przez Andrzeja biskupa krakou)skiego na
artykuy obdlizue Marcina Krozuickiego. B. m. i556.
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hne napaci pie katolicka, rad/.aca jecha do Try-

dentu w;itpiiicvni, ubolewajca nad zerwaniem jednoci,

lirwiijca z <>warziicvcli o wierze po karczmach, zapowia-

dajca trafnie rozerwanie owiec bez pasterza K Krowicki

odbija pismo biskupie strzaami z wieI<iego dziaa, które

opierao si na tej samej antytezie, jaliiej razju uy, roz-

szerzao tylko zarzuty w sposób czysto pamtleciarski

i dla efektu -. Nie l:)ya to obrona nauki, ae raczej ka-

rykatura wszysti^iego, co dotd czczono , stereosl<op

jaskrawyci olirazów i zl)iór drol:)iazgów wyzyskanych

z najwysz doz nienawici, gdzie kady móg swo-

bodnie rozl<oszowa si zoliwoci i werw piczow-
skiego buffona, który czerpa chtnie w wizyach apo-

kaliptycznycli, by wyrazi cae niebezpieczestwo gro-

ce z Rzymu, by szuka aluzyi niewyczerpanycli i po-

wtarzanych do znudzenia, by prorokowa, jak lubiano to

wtedy i póniej. Prorokowanie byo bowiem silnym

rodkiem dziaania na tum, wierzcy w bliski koniec

wiata, przeraajcy si srogoci prdkiego sdu, któ-

rego znakiem obecne zamieszanie religijne ^.

Prorokowa i Krowicki, wysawiajc w sposób do
umiarkowany Bonarów, którzy patronowali mu w^ Ksiu
i opiekowali si reformacyjnym ruchem. Nie chcia, by

go posdzano o pochle:)stwo, protestowa nawet prze-

* Przestroga %u toierze. Kancyona puawski biblioteki ks. Czar-

toryskich.

* Obrona nauki prazvdzixvej chrzecijaskiej, której uczyli pro-

rocy, Krystus Syn Boy, i apostoowie jego wici. Naprzeciwko

nauce faszywej, której uczy w kociele swoich papie rzymski,

a której odpowiedzi swoj broni Jdrzej biskup krakowski. Napi-

sane przez Marcina Krowickiego, sug Pana .Jezu Krysta ukrzyo-

wanego. Drukowano w Piczowie w drukarni Danielowej, Roku od

nar. Syna Boego l56o.

* Dzie sdny a skoczenie tego zoiata, kiedy ma by. Mnie-

manie z susznem dowodem, które Chunmanus Flinspachius nieda-

wno wyda. Drukowano w lvrólewcu u Jana Daubmanna przy kan-

cyonale Jana Seklucyana l559, fol. A 2.
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ciw posdzeniu go o apostazy, nie zaprzecza zreszt

e jego przeciwnik Zebrzydowski wjest czowiek za-

cnego rodu szlacheckiego, na przeciwko któremu ja

tu wedug w iata nic nie mów^i, ani pisz , ani naj-

mniejszego uszczypku czyni, i owszem, jako Rad
Jego Królewskiej Mioci zawdy czci chc, ale mó>vi,

i pisz, i wedug tej nauki, któr on na wiat uicaza

i wypuci, Svna Boego, I^ana naszego Jezu Krysta,

dla mnie ukrzyowanego zesroiiioci, zhabi i bluni,

nie jest biskup chrzecijaski, ale jest biskup rzym-

skiego ducha, albo suga papieski« \ Po tym dyploma-

tycznym wstpie, usprawiedliwia si niby, e przy-

krych a niezwyczajnych sóv,' musi uywa, ale na u-
dzi wiata si nie oglda, a jeeli o wielkich idzie, to

wiadomo, i wna tych w^isi albo podniesienie albo osta-

teczny upad dobra« ^ Ten jest z Boga, kto ma za sob
proroków i apostoów, wic odpowiedzi Zebrzydow-

skiego nie waha si nazwa smrodliw i nieczyst,

jak czyni za^vsze, gdy chodzi o walk z czem, co mu
jest niesympatycznem. Czuwa Bóg, w^edle niego, nad

zborem i posya ludzi mdrych i uczonych, któr}'ch

wiat przeladuje, wiat wiedziony przez papiea, który

jest, jak u Ochina, gównym celem ataków. Wedle Kro-

wickiego, prymat rzymski uzna dopiero sobór floren-

cki, w co wierzyli wicie czytelnicy mniej chyba ow^ie-

ceni od ministra. Gdy chodzi na przykad o wyszo
w. Pawa, poleiTiista nie jest cakiem pewny swego
zdania, ale wyszukuje wtedy najwstrtniejsze szczegóy,

by poniy papiestwo, nie cofa si przed etymologi,
która mogaby uj za komiczn, gdyby nie bya pa-
sk i ordynarn.

Prawo opowiadania Ewangelii przyznaje wszystkim,

uczynków nie gani, merkantylizm i obrzdy omiesza

* Obrona nauki, fol. B 3.

* Tame. fol. C 3.
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z drobiazgowij szczegóowoci, nie pomijajc nic, nie

oszczdzajc adnego efektu, obojtny, co czyta si
raz pierwszy, na miejsce przyszego spoczynku, gdy
nie ziemia ludzi , ale ))ziemic powicaj ciaa lu-

dzi witych i wybranych Boych« '. Obrzdy nie do-

wiod do celu, wszystko polega na wierze usprawie-

dliwiajcej, co byo zasad Reformy. ))To s twoje

sowa — rozumuje na przykad — które nie mog inak

rzec, jedno i s wedug rozumu cielesnego dosy m-
dre, i mówi to bezpiecznie, i kiedyby by Pan Bóg
nam sowa swego nie zostawi, a rozumu si ciele-

snego trzyma dopuci, i sam bych na to przysta

i przyzwoli, jakom te i przedtym w takowych rze-

czach rozuma swego sucha, jako ty jeszcze dzisia

suciasz. Ale iem obaczy, i w. Pawe rozum tego

wiata przed Bogiem szalestwem nazwa, i jeszcze

ktemu tak do w^szystkich wiernycli napisa, ostrzega-

jc ich i mówic, aby wiara wasza nie bya wedug
mdroci ludzkiej ale w mocy Boej« '-. Potpiajc kult

obrazów, bronic maestwa , wystpujc przeciw

obrzdom skupia niejako w cao nieskoczone za-

rzuty, które podnoszono wszdzie, które nurtoway je-

szcze w wiekach rednich, powiksza tylko i wyol-

brzymia rozmiary zego, co zjednywao mu w latach

najwyszego rozgorczkowania religijnemi zagadnienia-

mi poklask czytelników. Powoywa si nawet na O-
rzechowskiego, który w obecnej chwili nie by chyba

rad z tego cytatu, cho sam pierwszy wszcz burz,
podkopa powag biskupiej hierarchii, omieli innych.

Gdyby poszed do Piczowa, zajby tam stanowisko do-

minujce, teraz natomiast nurtoway go pewnie wyrzuty,

gdy Krowicki szed dalej, podoba sobie w kracowo-
ci religijnej, któr wyobraa Pawe. Ale w sporze

* Tame, fol. E 4.

- Tame, fol. F. 4.
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O urzd, który mia si wnet rozwin, nie poszed za

Ralcowem, o czem wiadczy list przyczony do dziea

Budnego. Bya jak si zdaje, w tym czowieku, nami-
tno ogromna, by i talent umiejcy nada caoci
ukad, zdaniom budow dobr i niezawikan.

Niesychana jego gwatowno i brutalno ra nie-

wtpliwie. Gdy si jednak przypomni Reja, pieni ów-

czesne, przekady Ochina, listy Wergeryusza, trzeba

postawi te pamflety w rzdzie im podobnych i wtedy
w^ydadz si one nie mniej karykaturalne, ale bliskie

tamtym i wicej tylko moe proste i pospolite. Wy-
chwalany przez poet Otwinowskiego , ceniony przez

ogó zborow^Y i jego historyka, wystpi teraz jeden

z najbardziej gorcych i otwartych wyznawców aryani-

zmu a brat znanego kalwina, twardy i nie widzcy nic

poza zborem Jan Niemojewski. Uciek od zudnego
wiata, jak \vyraa si Lubieniecki ^, gdy w rozmo^^'ie

piotrkowskiej ju ywy bra udzia i urzd sdziego, za

rad Czechowica, który go ochrzci, porzuci ^. Przysta

do zboru i, stanwszy na czele aryan lubelskich, wyst-
pi w szranki przeciw kanonikowi Powodowskiemu.
Dysputy ustne koczyy si, jak zwykle, jeszcze wi-
kszem rozjtrzeniem, w zarzutach i in^yektywach nie

przebierano obustronnie, a ton Krowickiego zagnie-

dzi si na czas jaki w polemice. Do polemiki do-

pisywa si Otwinowski, ostrzegajc, by nie szukano

w pismach lubelskiego teologa

osobnej wjTnowy,

Bo prawd z dawna mówi prociuchnenii sowy.
Ani szukaj porzdku nader ozdobnego,

Bo ozdoba czstokro zdobi i mdrego.
Ale szukaj szczyroci, prawdy, pobonoci,
To najdziesz, ufam Panu. bez wszej wtpliwoci.

* U Lubienieciusa, str. 190.

- Ariano-Socinisimus olim in Polonia von E. F. Lauterbach

Frankfurt und Leipzig. A. 1725, str. 252.
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Kto chce suy Chrystusowi, musi cierpie prze-

liulowanie, krwi bowiem nie inkaustem s pisane

dzieje zboru. Spoliczkowano szczero prawdy, ale

ubogi zboreczek odpowie na zapalczyw gorliwo
i uywanie rodków nieprzystojnych w polemice. Nie

uczono bowiem dawniej prawdziwej wiary, a dzi nie

poradzi ju zapalczywo bez umiejtnoci; gwatów,
które popenia si we Francyi, nie boi si nikt, bo ))0 na-

szych praaciech, jako o cnotliwej lacheckiej polskiej

krwi tego nie trzymamy, aby si mieli wyzu k woli

papieom rzymskim ze wszelakiej mioci ojczyzny

sw^ej, aby onej raczej zginienia ni pokoju yczy
mieli« ^. Wierni zdobi zbór a nie mury, wic scho-

dzimy si wszdzie i na Chrystusie budujemy wszy-

stko, gdy praktyk woskich nie chcemy. Powtórny
chrzest tumaczy Niemojewski zwyczajami starochrze-

cjaskimi, uderza w obalone ju sdownictwo du-

chowne, cytujc bez miary Ojców^ Kocioa i teologów

nowszych, cho opiera si niby na Pimie w.
Z szczególn zapalczywoci piorunowa na pry-

mat papieski, w czem szed za Ochinem, i kaza pa-

mita, i »którzykolwiek cliristyany by chc, i ich

rzecz pospolita w niebie jest, aby tak wiata uywali,

jako nie uywajc« -. Ojcowie Kocioa tylko za so-

wem Chrystusa szli, czarnoksisk tedy sztuk wzniós
si papie na swe stanowisko. Wic,

Kto szczyrze z Bogiem idzie, bliniego miuje,

Ten sam kocioem Paskim susznie alleguje,

Bo jeden jest i bdzie zbór powszechny Boy.
Co si w wierze, w mioci od pocztku mnoy.

* Obrona Jjizecizn niesf)razviedlixvemu obzoinieniu i rozlicz-

nym (jotzuarzom, któremi ks. Powodowski kanonik poznaski
zv szoem wdzidle ludzi uczeszych zv podejrzenie i zu brzydkie

pohabienie przyue usiuje. Druk. M. Rodecki JW. P. Kiszki

Starosty mud. Ptdcz. W. Ks. Lit. typograf. R. P. l583, str. 20.

* Ukazanie, i koció rzymski nie jest apostolski, ani unty.
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Oburzeniem przejmowao go odstpstwo wspówy-
znawcy Wilkowslciego; co si tycz}' Rakowian, przy-

znawa, e s u nici oswoj niektóre osobne rzeczy,

które midzy nami utarte nie s^^. On sam, od lat

wieu, wieckie rzeczy opuci i o sowie Paskiem roz-

myla, znoszc cierpliwie ciosy nawet z rki przyja-

ció. Ale odstpstwo Witkowskiego pitnowa, bo da
si innym prowadzi i dla aciskiego tekstem hebraj-

skim i greckim pogardzi. Sam ojciec owego odstpcv
wzywa syna, by naprawi bd i wróci do zboru,

w którym kaza najzdolniejszy moe teolog Czecho-

wic, bo przeciwnie wteraz, jeeli nie uznasz, umrzesz

i porwie ci mier prdka, która bdzie wiadczya
o onej mierci wtórej wszystkim zonikom sucej.
A tak czuj huk« 'K Sawne byy te dysputy Niemojew-
skiego z Jezuitami, które powtarzay si do koca
wieku, take porónienia z Socynem modszym, który

z nim korespondowa i ceni jego prawo i du eru-

dycy \

Trway te dysputy po wiele godzin, gromadziy se-

natorów^ i szlacht, która z nateniem ledzia ich prze-

bieg. Rozpocz je Niemojewski w tr\'bunale lubel-

skim z ks. Powodów skim w r. 079. Otwinowski opi-

sa wierszem te zapasy najtszych teologów obu stron,

w czasie których Czechowic mia straci mow, gdy
wystpowa przeciw zwierzchnictwu papiea *. Podo-
bnie walczy Schoman ze Skarg w krakowskiej ka-

mienicy Provany w r. i58o, gdzie pomagali pierwszemu

ani jeden, ani powszechny przez Jana Niemojezuskiego. Przy tym
odpowied na potioarzy doktora Wilkozuskiego, którymi zbór Pana
Chrystusózu zely i ohydzie chce. B. m. i583, str. t8.

* Tame, fol. v.

2 Tame, fol. RR.
' G. G. Zcltneri Historia Cryptosocinismi. Lipsiae 1729, str.

1169.

:• J^ecepta na plastr Czechozvica ministra nowokrzeeskiego
prz-z Szczsnego Zebrowskiego wydana w Krakowie 1579, fol. B 3.
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Morsztyn, Pr/.ypkowski, Rosenberg, a Skarga, wedle re-

lacyi zboru, nieinógznale napoparcleswych tez potrze-

bnych miejsc tekstu ^ Udawao si to podobno Gro-

toviciusowi ze Smighi, który Jezuitów w farze pozna-
skiej w r. i58l )>syllogizmami potnemi oppugnowa
i tak potnie przez kilka godzin, e ich dobrze zapo-

ci a nie ustpi od adnego swego argumentu« -. Try-
umfy nad Jezuitami lubelskimi miay by znów tak

wielkie,eje Czechowic wierszem opisywa, by oponenta
swego obozu ministra Andrzeja Lubienieckiego, który

i w miglu w r. iSgi mia na gow opata Ostrowskiego
pobi, naleycie wysawi. Gorzej powiodo si Niemo-
jewskiemu na dyspucie lewartowskiej w r. 1592, co nie

odstraszyo zboru od nastpnych, w których odzna-

czyli si Krzysztof Lubieniecki i Ostorodt w Gaju
u Jabonowskiego w r. iSgi, Piotr Stojeski modszy
w Lublinie i w miglu w r. 1594, Andrzej i Krzysztof

Lubienieccy w Lublinie w r. iSgS i w r. 1596. Ogó-
em byo dysput szesnacie do pierwszej wierci wieku
nastpnego a nie mijay one czsto bez nawróce.

Co si tyczy Niemojewskiego, rysów obyczajowych

u niego byo mao, byy ustpy okazujce czowieka
niepospolitego, który nad zwizki rodzinne przekada
ycie w zborze. By postaci typow, w której nie byo
wiele swojskoci, od której biy przecie ascetyzm

i oderwanie od spraw doczesnych. Na wiat patrzy

z okien zboru; gdyby nie wycieczki przeciw katolikom,

monaby sdzi, e to mnich redniowieczny. Ten asce-

tyzm wiecki, który wida wtedy wszdzie, ascetyzm

marzcy o nowej Jeruzalem i tysicoletniem królestwie

Chrystusa a znany pod nazw chiliazmu, przedstawia

Niemojewski moe najlepiej. Stworzy sobie utopi,

w której nadzieje dawnych chrzecijan odyy na nowo

* Rkopis koUegium unitaryaskiego w Koloszwarze.

^ Tame.

Literatura Aryaska.
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a która apokaliptycznymi obrazami przyszoci nape-

niaa serca wierzcycli. Czeka jej spenienia, które spro-

wadzi sprawiedliwo na ludy, usunie wszelki gwat
i ucisk, wszelk ndz i przywilej a z ludzkoci uczyni je-

dn bratni oromad. Z t wiar, która kazaa mu zerwa
ze skaonym wiatem, z tym ideaem, który spodziewa
si ujrze prdko i w który patrza oczyma mistyka

by istotnie inny od wielu, by sob do koca. Nie

byo w nim ani znajomoci przyrody, ani namitnoci
ludzkich, ani ambicyi politycznych. Zajmoway go je-

dynie tekst biblijny, wiczenia pobone, umartwienia

cielesne. By smutny, jak jego zbór, cho z pod szarej

odziey okrywajcej korn posta aryanina wyglda cza-

sem szlachcic majcy poczucie swej godnoci stanowej,

>viar, e nawet biskup katolicki nie dozwoli skrzyw-

dzi szlachcica brata.

Trzewiejszym od niego i mao uczuciowym jest

minister kiecki, potem ministrujcy w osku u pod-

czaszego litewskiego Kiszki, Budny. Rozpocz od agi-

tacyi wród ywiou prawosawnego na Litwie, gdy
po biaorusko wyda traktat o usprawiedliwieniu przez

w^iar i katechizm. Radziwia Czarnego z synem na-

zw^a w nim filarami pastw^a, sam chcia odegra rol
Niemojewskiego na Rusi, gdy podnosi swe przywiza-
nie do jzyka starosowiaskiego i zachca do jego

rozszerzenia ^ Zwraca si zrazu do dzieci w pytaniach

i odpow^iedziach i opiera wszystko na dekalogu, zwal-

czajc kult obrazów, obrzdy, celibat, zakony. Najazd

turecki przypisyw^a w^anie tym ostatnim, kaza su-

cha urzdu wbre\v Rakowianom. Urzd, wedle niego,

jest potrzebny, bo zych karze a dobrym pokój czyni,

wyznanie wiary opiera na Pimie w., nie okazujc

' Katechisis to jest nauka starodazunaja chrystjaskaja. Ne-

wi i562, fol. 2: by toho z dazima sa%vnoho jazyka sozueskoho
rflzmiozuati i onrm sia hazuiti rac z iii...
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jeszcze synipatyi aryaskich '. Z caoci wia duch bar-

tlzo moralny, ciuch potpiajcy vvszellvie ucieciy, ducli

jakby zakonów, które potpia. Czyby jeszcze tkwi
w kalwinimie? Prawdopodobnie, gdy moe i patron

nie zniósliy otwartego odstpstwa, cio ju. teraz wy-
gasza zdania o liezwartociowoci modlitwy, co mo-
naby zoy na karli rozpowszechniajcego si wtedy
teodozyanizmu.

Z zapasem teologicznej erudycyi, któr olniewa
swoich, wyda teraz bibli, opart na trzech tekstach

i powicon Radziwiowi l^udemu. Czytelnikowi wy-
jania, e biblia brzeska bya zbyt wielk rozmiarami

a pen te omyek tem bardziej, e kalwini ))z fran-

cuskiego przekadali, jak wnet na oko poka. Nadto

zna, e ochdon polszczyzn najwicej si sta-

rali zaniedbaw^szy wasnoci rzeczy greckiej « ^. For-

mat by w istocie wygodny, porzdek i noty na brze-

gach uatwiay oryentacy. Ale dno humanistyczna

znikaa z przekadu, gdy przywiecaa jeszcze kalwi-

nom oczarowanym jzykiem Rejowym a nadto, jak

Trzecieski, Stojeski lub Orsatius, wiedzcym, co oz-

dobno i dworno styla staroytna lub francuska.

Jzyk Budnego ma duo swobody i prostoty, cho
erudycya ozibia jego polot; trzewy i chodny tempe-

rament komentatora uwydatnia si tu wyranie. Umys
to systematyczny i lubicy dociekania, których uni-

ka Rej, oddajcy rzecz zwile i dobitnie. Na ozdoby
nie pozwala sobie nigdy, na manowce frazesu zyyie
si nie da. Przekad jest tedy zimny, przeplatany w^a-

ryantami, dbajcy o ciso, ale bez poczucia pikna

* Tame, fol. bai: a potom nasta Arij eretik, kotorij Chri-

stusa za istinnoho po jestiestzuie Boha nie opotoieda. .

.

' Biblia to jest ksigi starego i nozuego przymierza znowu
z jzyka ebrejskiego, greckiego i aciskiego na polski przeoona.
Niewie l572. Wydrukowa te ksigi brat Kawieczyski, namiest-

nik niew^ieski.
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stylu biblijnego, które nie uchodzio uwagi Piczowian.

Odtd nie ustawa w dziaalnoci, która zwracaa

si przeciw spoecznym pojciom Rakowian i yczya
polskiemu zborowi znajomoci Boga. Opuci Keck,

gdzie by ministrem kalwiskim i jecha na synod kra-

kowski z r. 1573, na którym Serveta tumaczonego

przez Pawa potpiono. By zapobiec ujemnym wie-

ciom o sobie, wydawa nowy traktat, silnie dzierc
si swego i nie cisnc si tam, gdzie tust polewk
podawano. Przeciw cenzurze zborowej protestowa,

gdy ona ducha gasi, broni zwaszcza Ochina, o któ-

rym wiadomo, e wiele swymi dyalogami do prawdy
pomóg ^.

Znaczyo to, e sceptycyzm woski rozwiza wizy
indywidualizmu religijnego polskiego, co przyczynio si,

jak powiada, do rozbicia panujcych ciemnoci i stwo-

rzyo stan, w którym nikt nie moe przepisy>va praw^

drugiemu. Tak pojwszy dogmat zboru, nie pozwala
przecie Budny na sd o wnerze prostakom, gdy tylko

ten, kto ))si dugo czem para, godzien by szacun-

karzem, cho dzi kady z nas chce umie i wszemu
sprosta, ale takiej miaoci nie masz co chwali« ^.

Spor^^ jednak zawsze poytek przynios, byle bajek nie

rozsiewano; on sam, cho niesusznie ydem nazwany,
wierzy w^ Boga jedynego, który da nam Chrystusa

nie ))z jakiej istnoci, jako Antichryst w^ymyla, ale

z biaejgowy z nasienia Daw^idowego, jako nas Pismo
w^. uczy ^, któremu da moc na ziemi i niebiew.

Z kolei nastpo^vaa obrona w^yznania przed prze-

1 O przedniejszych zoiary christyaskiej artykulech, to jest

o Bogu jedynem, o Synu jego i o Duchu zu. Wyznanie proste

z Pisma zu. Simona Budnego krótko opisane, a za zezzuolenient

braciej niektórej zv Litzvie i na Rusi zoydane... Drukowano w Le-
sku przez Jana Karcana z Wieliczki, Roku od nar. S. B. óyG, str. 4.

^ Tame, str. 5.

' Tame, str. 7.
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ciwnikanii. Podkrela w niej Budny swe stanowisko

skrajne pod wzgldem dogmatycznym i zblione do
Pawiowego, gniewa si na tak zwanych aryan czyli

zwolenników Piotra z Gonidza i ol^iirza na zgod
sandomiersk. Z teologów ceni najwicej Parnow-
skiego, drwi z Ivazanowskiego, potpia wogóle wszel-

ki dogmatyzm , opierajc si na sw^ej znajomoci
hebrajszczyzny i rónych jej odcieni jzykowych,
polemizujc z teologami szwajcarskimi, jak Simlerus

i Musculus. Zasania si tem, e tekst popsuto dawno,
co i Erazm powiadcza ^ Odstpstwa ze zego zrozu-

mienia pochodz, wiele rzeczy jedynie przez podobie-
stwo wytumaczone by moe. Piotr z Gonidza po-

bdzi, gdy w szkole filozofii si nauczy, i jak nie-

douczony gdziec brzka i ceg myje; nie tumaczy
rzeczy naturalnie, le koczy dzieo rozpoczte i idzie

w^ kawki. Natomiast wyszo przyznawa tekstom sta-

rosowiasicim, broni za czowieczestwa Chrystusa,

który jest )>czowiek prawy, a zatem nie przedwieczny

Bóg, acz Bogiem i Panem od Boga uczyniona ^. Trój-

czacy, wnioskowa tedy, dym w oczy puszczaj, nie s
tak szczerzy, jak teologowie idcy za tekstem. ))A zwa-
szcza temi czasy dziwnych o tem gloz nawymylali Szwaj-

carzy i nasi Trójczacy przeciw Sztankarowi Wochowi.
Bo, i obie stronie Syna Boego wierz by ze dwu
synów zczonego, przeto urosa midzy nimi gadka

w^ielka, jakoby Christus by porednikiem, jeli wedle

czowieczestwa tylko czyli i wedle bóstwa? Lecz my
ich ten spór jako nikczemny a prawie o kozi wen,
na stron odoywszy, trzymajmy si mocno sów sa-

mych«^. Czowieka Chrystusa wywyszy Bóg nad wszy-

stkich, co dziwnie czy Budny z tez o miertelnoci

duszy, wyraon do otwarcie i wyranie. Czyby

* Tame, fol. C 3.

* Tame, fol. O 6.

* Tame, fol. X 6.
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aryanin zagbiony w badaniu tekstów mia zej si
w tej mierze z humanist, Ictóry nazwa ycie fraszk

i zapewnia, e
Namiawszy si nam, i naszym porzdkom,
Wemkn nas w mieszek, jako czyni dkom '.

l^zecz bd co bd zastanawiajca.

Gdy si jednak zway, e Budnemu nie obcy ruch

myli zachodniej, skoro zna Pica delia Mirandola, doj-

dzie si do wniosku, e stoi on bliej filozofów natury

wieku -, ni teologów. A gdy si przypomni take od-

dziaywanie sceptycyzmu Ochina, nie mona zaprze-

czy, e stoimy ju na samym brzegu negacyi, której

wyrazem minister oski, W sprawach jednak politycz-

nych zachowywa Budny powcigliwo zadziwiajc
i nieoczekiwan. Potpia marzenia rakowskie, wielbi

swego patrona podczaszego Lassot, zgadza si na

zdanie poety tych lat Domaniewskiego, e rozum bez

mocy nic nie moe. Wychw^alano go tedy wierszami,

które skadali poeci zborowi, jak Garliski i inni; on

sam zaleca cicho i pokor, której nie znali Luter

i Kalwin. Tych ostatnich naladuj teologowie zboru

mniejszego, cho zowi si chrystyanami i z aski Boej
nimi s. W Polsce kademu wolno jednak mówi o wie-

rze, nikt te za prawd uwaa swego zdania nie moe.
Gdy si mówi o rzeczach boskich, nie dba si o po-

lerowno, której nieina i w Pimie w. a wjego gru-

bo wicej nierówno ni Demostenesowa albo Cice-

ronowa pynca wymowa i pomaga i pomaga wszem
wiernym do skoczenia wiata bdzie^. Na zdanie

1 J. Kochanoufskiego dziea zaszysfkie. T. II, w Warszawie

1887, str. 336.

'^ O [jrzedniejszych uiiary christyaskiej artykulech. fol.

L 2 : tak samo si ukazuje, e dusza nic innego jest, jedno albo

ywot czozoieczy, albo ciao jego, ale eby jakie dusze po mierci
byy albo si mczyy, lub zv niebie radoci uyzoay, to szczyre

s plotki. ..

* O urzdzie miecza uyzoajcem zi>yznanie zboru Pana
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przeciwników urzdu odpowiada poeta (>homtowski,
e przecie cichy Dawid by królem a

Chrystus, i królem nie by, có to ni;i do tego?
Wszak te i ony nie mia, a wic w/.ory jei^o

Naladowa w tem mamy, a ws/ytcy maestwo
Por/umy. Có to bdzie, jeli nie bazestwo.

Jeden Krowicki, co stwierdza Budny, zachowa
tylko trzewo, potem Paleolog, wic czy si z nimi
minister oski i popiera ich ca si argumentacyi.

»A i to wszystko rzekomo z Pisma w. pokazuj —
wybucha wreszcie oburzeniem — sama rzecz na nas
woa, abychmy si w tej mierze ocknli a na tak wiel-
kie rzeczy przez palce nie patrzyli. Zaiste nie lada ocz
idzie, acz widz, e to u niektórych ludzi jakmiarz za
nic. Ale ktoby w to jedno wejrza, koniecznieby oba-
czy, i o wielkie rzeczy ten spór idzie. Bo jako pospo-
licie kada duma lub wymys cignie wic za sob
wiele bdów, tak i to powstanie przeciw urzdowi
dugi a wielkich i niepodobnych konsekwencyi a-
cuch ze sob wlecze« ^ Chciano bowiem w Rakowie,
by ministrowie nawet zbory swe porzucili, w I^uca-
wicach na synodzie w r. i582 Budnemu Czechowica
czyta kazano, karami nawet groono, co litewski mi-
nister za nietoerancy poczyta i polskim braciom
przyczynienie si do mierci Davidisa wymówi, na
Litw wróci i rad litewskich zborów, które koo jego
imienia si skupiy, zoy. Goszono tutaj za Davidi-

Chrystusózu, który zv Litwie, z Pisma zv. krótko opisane. Przy
tem tego urzdu przecizu wszem jego przecizunikom przez Si-
mona Budnego rozprawa. Ktemu jeszcze z Pisma zu. pokaza-
nie, e christjanin moe mie poddane wolne i niezuolne, gdyby
ich tyo bogobojnie uywa. Nadto list zacnego ma Marcina Kro-
wickiego te o urzdzie, e ji moe christjanin z dobrym sumnie-
niem trzyma i zoczyc kara wedle wskazania Pana Christuso-
wego. W Lubczu 1.583, str. 3.

* Tame, fol. A 2.
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sem, e Chrystusowi czci boskiej oddawa nie naley,

przeciw czemu wystpi wezwany przez Blandrat do
Siedmiogrodu Socyn modszy. Gdy po stronie Budnego
stan w dodatku naw^rócony z Jezuity na aryanizm

Franken, którego za dzieo w^ tym ductiu z Polski wy-
dalono, sytuacya stawaa si w istocie draliw i gro-

zia ponow^nem rozdarciem. Zbory polskie opieray si
litewskiemu radykalizmowi, którego ródem siedmio-

grodzki ^; potpi go ju synod beycki z r. 1379 ^,

cho wytpi do koca wieku nie zdoa. Nawet wspól-

ne synody z tego powodu zaczy zawodzi; w stro-

nach nowogrodzkich zwaszcza judaizanci, którzy za

podstaw uznali odtd Stary Testament a zwali si
popularnie sobotnikami, pozyskali cay szereg zborów^

i w^iernych zwaszcza wród ywiou praw^osawnego.

Na synodzie w nowogródzkim Lubczu z r. i582

zjaw^ili si take Czechowic i Niemojewski, którzy,

skrajniejsi spoecznie, opierali si przecie pogldom
siedmiogrodzkim. Rozbia si tedy jedno, cho Bu-

dny radzi pokor, cicho, spokój, wyrozumiao.
Jednoczenie jednak broni urzdników, którzy s su-

gami Boymi a mog by chrystyanami. Co si tyczy

wojny, uznaw^a tylko obronn, o pouczenie o obowi-
zkach króla radzi uda si do staroytnych polityków,

dalej do Erazma, Frycza, Lorichiusa. Do zboru gotów by
przypuszcza wszystkich, byle tylko »sowu Boemu
syszanemu szczyrze a mocno na wszem uwierzyli,

którzyby si za pierwszego ywota lub ycia sw^ego

kajali, którzyby starego Adama z siebie zrzucili, a no-

wego na si oblekli, którzyby dobre owoce z siebie

^ Defensio Francisci Davidis in negotio, de non imwcando Jesu

Christa in precibus. B. m. i r. Seuitur iudicium ecclesiaruni polo-

nicarum de causa Francisci Davidis, b. m. i r., fol. A 2 : Christum

magistrum veritatis docuisse, neminem invocandum esse praeter

patrem coelestem.

- Tame, fol. I 4.
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wytlilwali, lo jest, którzyby zaprzawszy si wszelkich

niezbonoci i wieckicli dz trzewo, sprawiedliwie

i zbonie vli« *. Czechowica obrzuca mianem scho-

lastyka, co stanowio wtedy najwickszij obraz, prze-

czy, by Chrystus zabroni gdziekolwiek urzdu, by

zniós te prawo Mojesza, które, z wyjtkiem ofiar,

obowizuje. O.echowic za uczy niesusznie, e Nowy
Testament zniós Stary. Czy gospodarz nie ma prawa

czeladzi od zego hamowa, a urzd mobójców za-

bija? Inaczej zbór i pastwo upadn, gdy przyjm
si mrzonki rakowskie, podobnie Nowy Testament

uwaa naley za dopenienie Starego w znaczeniu,

które ostatniemu nadawa Budny i jego zwolennicy.

Wedle niego, szlachectwo te nie kazi chrystyanina,

gdy i w. Pawe szlachectwa zaywa; zgod buduje

si zreszt zbór a nie mrzonkami, których peno w Ra-

kowie a którym mdrzy, jak historyk zboru i prze-

ciwnik szalestw Grzegorza Pawa, Budziski, winni

zapobiega. Z wynurze tych wnosimy, e prd naj-

wicej kracowy objawi si w kocu siódmego dzie-

sitka wieku, gdy na synodzie w Iwiu z r. i568 Pa-

we gosi, e »si wiernemu nie godzi mie podda-

nych, a daleko mniej niewolników i niewolnic, gdy
to jest rzecz pogaska panowa nad swoim bratem,

potu jego, abo raczej krwie uywa, ono Pismo w.
jawnie wiadczy, e Bóg z jednej krwie uczyni wszy-

tek rodzaj czowieczy. Wedle tego wszytcy jestemy
sobie równi, bo jelimy wszytcy z jednej krwie, te-

dymy wszytcy sobie bracia. A jeli bracia, a jako
moe brat nad bratem panowa? Jako moe jego potu

uywa ? Rad bd sucha, jeli mi kto inaczej uka-

e« ^. Gd}^ Budny odpar rewolucyonicie, e tylko nie-

którzy panowie s li, e o równo duchown jedy-

* O urzdzie miecza, fol. I) 3.

^ Tame. fol. Cc 3.
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nie chodzi, e chrzecjanie nawet miewali niewoni-

ków^, e bogaci mog by te bogobojni a ministrowie

maj zborów pilnowa, broni go tylko Jakób z Kali-

nówki, gdy synod popar rakowskie tezy. Stano na

tern, e z poddanymi naley postpowa agodnie,

strzec zborów i ministrowania a nie wóczy si z miej-

sca na miejsce, co chtnie chcieliby widzie niektórzy

zalepiecy, take podatki paci, co za ze uwaali
zwaszcza Rakowianie.

Narzeka na polsk dz panowania nad ulegymi
litewskimi ministrami, przekad Nowego Testamentu
Czechowica potpia, bo wypiera jego, który nawet
wspóczesna krytyka uwaa za wierny, a który wyda oso-

bno w r. 1374 ^ Potpiano jego wynurzenia teologiczne

nawet za granic, gdzie dochodziy jego pisma aciskie
o dwóch naturach w Chrystusie i o niszoci Jego bó-

stwa, co zwalczali zurychski Simlerus i inni. Pisma jego

wygubiano tak, e niektórych nie zna ju Bock. A prze-

cie otw^artoci usposobienia, swobod stylu, trzewo-
ci, pozbawion jednak ciepa i zapau, przewysza
wielu. Nie wida w nim pedantyzmu, brak mu owszem
planu i rozmysu. Pisze dorywczo, wyraa si szorstko,

ycie zna i dy do zupenej swobody w rozwizywaniu
zagadnie religijnych. Wrodzony sceptycyzm jest po-

wodem, e zaszed dalej od innych, za co wykluczono
go na czas jaki ze zboru. Gdyby y o dwa wieki

póniej, byby filozofem, gdy wolno zdania ceni nie-

zmiernie, jak Bodin, i humanici. Wierzy w rozum,

ale nie myli, by bez studyów mona nim posikowa
si z poytkiem. Jest ciekawy, szczery, otw^arty, cyni-

czny czasem, z religii wydobywa gównie moralno.
Jeeli prawd jest, co opowiadali katolicy o jego kocu,
dziwnym wyda si jego judaizm, do którego skania

* Grundliche Nachricht von Polnischen Bibeln . . . von Syh
Wilhelm Ringeltaube. Dantzig 1744, str. i5i.
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si W latacli póniejszych. l*od wzgldem spoecznym
umiarkowany, nie radzi wyl<racza za granice obo-

wiijziijcYcli praw , byle je wykonywano agodnie
i z Iiidzkociii. Naley mu to poczyta za zasug, cho
w sprawach religijnych nie by wcale tolerantem, gdy

chodzio o wyznawane przez niego judaistyczne po-

gldy, które od teodozyan zaczerpn i wraz z Danie-

lem Bieliskim, Gliriusem i Neusserem szerzy.

Najbliej Budnego sta jeszcze Krzyszkowski, który

ministrowa w Niewieu, potem w innych zliorach

litewskich. Polemizowa z Piotrem z Gonidza, tuma-
czy dyalog teologiczny z czeskiego, przekada w kocu
z Budnym witego Justyna Rozmozu z Tryfonem
ydem z r. 1364. Jest tu najpierw, jak zwyczajnie

wtedy, potpienie filozofii, potem zalecanie studyów
nad hebrajszczyzn i podnoszenie wartoci tekstu bi-

blijnego starosowiaskiego. Bohaterem dyalogii jest

wity, który pogardzi filozofi, jak aryanie typu Grze-

gorza Pawa, sdzi nawet, e kady z filozofów » ni-

czego innego sobie nie szuka, tylko bezpiecznoci wol-

noci swobody czyni to, by si jedno podobao,
zwaszcza, gdy si ani karania nie lkaj, ani si te
adnego poytku od Boga spodziewajce ^ Wedle rozu-

mowania \vitego, dusza wyzwolona z ciaa widzi le-

piej Boga, co mówili mistycy wszelkich wieków; ani

zmysy ani rozum nawet Platona nie doprowadzi do

poznania, które jest warunkiem zbawienia. Gdy Try-

fon namawia witego do ydowstwa, ten odpiera jego

argumenty wietnie, cho nie odpowiada na jego pro-

pczycye wicenia sobót i obrzezania, I Tryfon nie

ustaje w argumentowaniu, a nawet uwaa, e wy-
kady witego chytroci si farbuj i pene s blu-

nierstwa 2. Nie wierzy nawet, e Chrystusa ukrzyo-

' zuictego Justyna Rozmouta z Tryfonem ydem. B. m. i564,

fol. B 1.

' Tame, fol. Z 2.
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wano i odchodzi bez nawrócenia. W ogólnoci dya-

log potpia fortele w wykadzie tekstu biblijnego, ali

si, e zepsuto prawd apostolsk od tak dawna, e
trudno j odzyska po wiekach. Dokona si tego, gdy
nareszcie wydobdzie si znaczenie ducha tekstu, gdy
dzi do sów si przywizujemy.

Moralnemi uwagami zamyka si dyalog, któr^' tre-

ci przypomina zapewne ow czesk Rozmoiu czte-

rech braci o pezunoci zbaiuienia^ która zagina, jak

tyle innych druków aryaskich, by >vymieni Goca
Doliskiego lub List Zakrzeiuskiego, zhUia'}ce si to-

nem do pamfletów Krowickiego lub Grzegorza Pawa.
Krzyszkowski jest niewtpliwie ministrem z powoania,
ceniono go te niezmiernie w stronach nowogródzkich.

))Swieckiego niema by nic mówiono — mówi jego

wity — chyba co nas mstwa albo cnoty uczy. Czego
nie bdzieli tedy, nie ujdziemy, aby nas za bazny nie

miano, i onym, co si spieraj, radzi przyczyn da-

w^amy. S bo niektórzy, co si tak mocno swych do-

mnima trzymaj, iby radzi ze dnia noc, gdyby to

mogo by , uczynili. A i w gupim wizerowaniu
stwardnieli, domnimaj, aby nikto dobrze nic nie ro-

zumia. A tak do ludzi dobrych s li, i daleko wol
ich obmowom wierzy, e onym na ten czas dam po-

kój, którzy czujc si by winnymi, co na inszych mó-
wi, na si cign, a cokolwiek o kim rzeczesz, do-

mnimaj, aby na nie przymawia, a std, jako pospo-

licie bywa, zmylaj sobie nowe bani i trajedye, prze-

stawajc na tym, i swe domysy mówi albo napi-

sz« ^. le jest, gdy biaogowy stroj si i prónuj,
gdy obuda i gniew bior gór nad szczeroci i ago-
dnoci. Naladowanie Chrystusa jest zadaniem ka-

dego, opuszczanie wiata i jego powabów obowi-
zkiein *. Oddzieliwszy si od ogóu, by te aryanizm

^ Tame, fol. S 4.

' Sxvitego Justyna Rozinoxva z Tryfonem ydem, fol. O 2.
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jakby wysp ascetyziiiii i kosmopolityzmu wród y-
wego i barwnego ycia szlacbeckiego.

Tymczasem w Rakowie spór o urzd nie ustawa,
cho spoeczestwo czekaa za wojennych czasów Ba-
torego nie jedna próba potpianego tu ducha rycer-

skiego. Z namowy wpywowego l^hmdraty wystpi
przeciw Grzegorzowi ^awowi polemista do tajem-

niczego, bo z bizantyjskicli l^aleologów ród wiodcy,
pochodzenia. Nalea zapewne do tych wietnych awan-
turników, którzy w doczesnym odmcie wypywali
tem mielej, im mielsze roili zamysy i. Gdy Bland-

rata zaleca si magnatom \vgierskim, on Kiszce, do
czego docza si wierszem Budny. Litewski podcza-

szy i magnat nie móg przecie znosi rakowskiego ko-

munizmu, gdy sam wada tysicami poddanych. a-
skawie przyjmowa tedy pochway i miano ucznia Chry-
stusowego, ocenia za tem lepiej zasug Paleologa, e
przyby on w latach bezkrólewia i móg zaegna wcze-
nie przewrotowe rakowskie marzenia. Rozmaicie przy-

jto to porednictwo, za Budnym powtarza jednak
i poeta Garliski, e naley wystpi przeciw zgubnym
dnociom Grzegorza Pawa i e

Vana tui retegensue Racovia somnia coetus

Ouosue tulit similes una farina virum.

Zastanawiano si tam w r. 1 575 t. j. w czasie bezkró-

lewia, czy przystoi chwyci za bro, gdy nieprzyjaciel na-

stpi, na co Paleolog odpowiada, e wroga w^olno od-

pdza zawsze a nawet naley. Nie gani te Chrystus

urzdu, podatków, posiadania dóbr, wyjtek czyni tylko

dla ministrów sowa Boego, do których Paleolog zali-

cza te Budnego i ulubionego sobie Davidisa. Ska-

zywa naw^et na kar nieposusznych urzdowi, który

^ Carl Landsteiner: Jacohus Pa/eo/o0us, eine Studie.Wien iS']i,

str. 1—15.
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moe by miym lub niemiym poddanym ale potrze-

buje posuszestwa ^

Zabija pozwoli tylko w obronie wasnej, pokój

nazywa owocem sprawiedliwej wojny. Kto opuszcza

okrt toncy, jest zdrajc; na wojnie bronimy bowiem
tylko siebie i naszych dziedzin - Na to odpowiada
Grzegorz Pawe, e Chrystus nie uczy wojowa i do-

chodzi krzywd naszych. Jest On zreszt jedyn wa-
dz, któr Raków uznaje; urzd bdzi, czego dowo-
dem jest choby spalenie w Genewie Serveta. Przykad
Paleologa nie przekonywa tem bardziej, e urzdnicy
korynccy, o których mówi aposto, byli w^ybierani

z ludu a nie naznaczani, jak dzisiaj. Równie kara

mierci, wizienie i inne gwatowne rodki nie s do-

puszczalne w spoeczestwie chrystyaskiem, które nie

zna i urzdników. Dlatego Rakowianie uciekaj z Ba-

bilonu, strzeg si urzdze pogaskich, chroni si
w nowej Jeruzalem na zieiniach polskich. Wtedy Paleo-

log, którego za lat kilka czeka w Rzymie stos z rk
tej samej wadzy, której teraz broni ^, odpowiada nie

bez ironii pochwaami prostoty rakowskiej, któr^^mbrak

jednak argumentów\ Tumaczy, e Chrv'stus suy
ludziom na >viecie ale teraz panuje po króle\vsku. Jak

On, ma tedy i król prawo sdzenia i karania. Raków
sprzeciwia si Chrystusowi', chw^yta si sów tekstu

' Defensio z>erae sententiae de magistratu politico in ecclesiis

christianis retinendo, contra quosvis eius impugnatores, nominatim

vero contra Racoriensium scriptum ex divini scripturis simpliciter

collecta Jacobo Paleologo authore. Losci Lithuanorum, in typogra-

phia illustris et magnifici S. Dom. Joh. Kiscae, generalis praesidis et

provinciae Samogitiae etc. i58o, fol. C 3, guod si non par-uerit ma-
cjistratui, iuste a magistratu occidetur, hoc est enim non frustra

(fladium gestare.

- Tame, fol. S i, parere omni generi magistratuum. quocun-

cjue nomine appellentur, sive reges, sive praesides.

* Tame, fol. M 3. Haec ita sunt clara et aperta, ut mirer vos,

cum tanta causa grainoris, guam sustinemus. adhuc tam ruiesa-
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ale nic ducha, ma ignoranta za wodza, który biblij-

nej erudvcvi nie posiada i nie pojmuje, e suga Boy
sucha urzdu, jest cichy, sprawiedliwy, ulegy, spo-

kojny. Prawo nas l^roni, prawem docliodzimy do spra-

wiedliwoci ', nieposuszestwem szkodzi si tylko

krajowi i dowodzi ignorancyi penej sprzecznoci

i pomyek. Z rakowskiego bdu wynika za, e Bóg
zbrodnie chwali. Nie doda Paleolog, e cay spór szko-

dzi Rakowowi bardziej od przeciwnych wszelkiej wie-

rze spekulacyi teologicznych, e aryan pomawiano od-

td o wrogie spoeczestwu dnoci.
Tern si te tumaczy odosobnienie zboru, odsuni-

cie si od niego dyssydentów, których zasad religii

byo przecie wolne badanie, ale którzy o cao pa-
stwa i utrzymanie spoecznego porzdku dbali, cho
toczyli boje z katolikami i o obwarowanie konfederacyi

warszawskiej nieustannie si dopominali. Doktryny
rakowskie, gdyby byy rozszerzone, mogyby podko-

pa, nie tylko byt pastwa w dniach dwóch po sobie

nastpujcych bezkrólewi, najazdu moskiewskiego na

Inflanty, buntu Gdaska, wypraw Batorego, ale i za-

chwia wszelki rzd w rónoszczepowem pastwie
Roz\viay si te prdko, a caa polemika skupia si
w kocu wieku wycznie na polu teologicznem.

nam opinionem, contrariam et verbis ipsis et voluntati scriptoris

et autoris Evan<jelii Jesu Christi, defendere perseverare.

^ Tame, fol. T 3.



IV.

Teologowie i polemici. wit poezyi aryanskiej\

Tolerancya, któr stosowa do aryanizmu zwaszcza
sam panujcy, Ictór zabezpieczya mu konfederacya

warsza^vska, omielia zbór do poczynania sobie tak

otwarcie, jak w Siedmiogrodzie. I tam, w kraju oddzie-

lonym od Europy posiadociami tureckiemi, katolicyzm,

luteranizm, kalwinizm, unitaryzm tworzyy mozaik
dziwaczn, i powodow^ay wrzenie nieustanne. Nie

byo nic dziwnego w tym objawie, skoro na tronach

ssiednich siedzieli Maksymilian II, marzcy o jedno-

ci religijnej i do niepewny pod wzgldem wierze
Zygmunt August, raczej obojtny, nieokrelony, odwle-

kajcy rozwizanie kwestyi religijnej, jakby pod w^py-

wem waha wewntrznych; skoro na tronie siedmio-

grodzkim zasiada Zapolya unitaryusz i bliski, jak cae
jego spoeczestwo muzumaskiemu pogldowi na

wiar ^. Rzuca na jego otoczenie wiato wierszowany

spis Powinnoci dobrego tozuarzysza z r. i58i Gru-

szczyskiego, który nie stroni od wiata i uciech, jest

wierny panujcemu i przywizany do towarzyszy dwo-
rzan, ale o dogmatach i obrzdach nie mówi, skoro na

dworze przebywa Blandrata.

* Histoire generale du IV siecle a nos jours par Lavisse et Ram-
baud. Paris 1895, T. V, str. 820—829.
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Wedle Gruszczyskiego, lekarz Zapolyi jest
Wielki filozof icie, wielk ma praktyk,
Hippokrates drugi jest, biegy na Hzykc.

Wielkiego rozumu w nim zasiady rozmiary,

I umie rad dawa a snad^. i do wiary'.

Sani (Gruszczyski jest typem szhichcica owych lat,

Nv których spory o dogmat przyguszay wszelkie inne.

Nie gardzi staroytnymi, ale radzi nie zaniedbywa
przedewszystkiem nauki wiary ju w wieku modym,
gdy

Chroma wic PoHtica i Etica bywa,

W której teologiej te co nie przebywa.

Ta trzyma towarzystwo zgodliwie w mioci
Rozmnaa czci, i trwae czyni majtnoci ^,

Imponuje mu etyka stoicka, któr nie powinno si
przecie wynosi nad chrzecjask, cho

Osobliwie stoicy pikn dzielno mieli,

Ci w obyczajach prawie wiat wszem rozwiecili.

Albowiem poczciwych cnót pilnie strómi byli,

Przeciw^ko przystojnoci namniej nie czynili ^.

Nie znali jednak prawdziwego Boga, który da naj-

wysz mdro w objawieniu.
Civitateni uczy nas pismo pogaskie,

Pietatem za prawie pismo z Ducha Paskie *,

tumaczy dworzanin Zapolyi, którego uczono, rozum,
wiar, pobono chwali z rozrzewnieniem. Wspomina
o towarzyszach, z których charakteryzuje kadego,
midzy którymi ma zapewne duo przyjació, cho za-

leca usilnie, e
Siea zje pierwej trzeba i chleba i soli,

Nili sobie obierzesz towarzysza k woli . . .
-^

1 Rozprawy Akad. Umiej. Wydz. Filol. S. II, T. XXIII. Kra-

ków 1904, str. 363.

' Pozuinno dobrego toivarzystzva Jana Gruszczyskiego z Li-

pna. W Krakowie w drukarni Macieja Garwolczyka, R. P. iSSg,

fol. N 3.

* Tame, fol. N 4.

* Tame, fol. B 4.

* Tame, fol. L.

Literatura Aryaóska. 7
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Towarzysze nie podzielaj niewtpliwie jego suro-

wych zasad moralnych, gdy trafiaj si midzy nimi

artownisie, utratnicy, opoje,

Jako wic ono mówi, to dworzaniu prawy,

Co pomoe pi dobrze i wszelakiej sprawy.

Przyda si do mioci, do rady, do zwady,

W tym, co go to wspominam, masz takie przysady *.

Gruszczyski nie pochwala adnej swawoli, za pier-

wsz powinno uwaa pobono, która polega na

wewntrznej doskonaoci duchowej.

Sdzi nawet, e
Kto pobonie rad ywi, tam zna wiar dobr.
Kto te nie jest w kociele, ten ma wiar chor.

Wszelaka robota jest tu próna na wiecie.

Kogo lepota wiary przez Boga uplecie ^.

Spenia cile powinnoci, nie lekceway nikogo,

cho szlachectwem nie pomiata i chciaby widzie je

tylko opartem na cnocie.

Acz wszyscy jedn matk z ziemie sobie mamy,
Rodem si chlubi próno z Boga tak trzymamy,

Lecz i sprawa ywota we wszystkich nie jedna.

Temu t saw ta rzecz, temu insza jedna '.

Religijnym kracowociom nie hoduje, czego do-

AYodzi jego sd o Blandracie, który ma wielk wiedz,
ale idzie za daleko w wierze ^.

Ociera si zreszt o Kaspra Bekiesza, który podró-

owa do Konstantynopola w subie Zapolyi i jak po-

wiada siedmiogrodzki poeta Schezaeus,
Ergo opus ad tantum peragendum rite Bekessus

Diligitur, quo regis nullus in aula

Promptior ingenio fuit, linguaque disertus =,

cho wolnomylnoci przewysza wszystkich.

* Tame, fol. P 2.

- Tame, fol. T.

' Tame, fol. Y 2.

* Tame, fol. O 2.

' Kornyati Bekes Gaspar. i520— 1.589 irta Szadeczky Lajos.

Budapest 1887, str. 21.



irilKAirUA \K'VANSK\ \)\)

l'niia Hckics/, v;clv Baloiy stara si^' o tron |)olskl,

wej w porozuinienie y. Diiclyczem ', Utói y przecie ce-

sarskicj;() kaiulytlata popiera i które<;o obawia si^*, jako

l>vej;o l)iskii|)a a tera/, /.eniacei^o si^' po raz clriit;! ze

Zborowsk;j, ostrony iiiinc\ usz papieski Laiireo-. A i ka-

tolik Batory, cio popiera gorliwie JeziiitÓNN, otacza

si aryanaini. Jego wysannikiem jest l>iandrata, który

zapewnia Laurea o l<atoiickicli iicziiciacli Siedmiogro-

dzianina^, jego nieodcznym na wvpra\yie moskiew-
skiej towarzyszem jest Bekiesz, który umiera w Gro-

dnie posdzony o ateizm, jak gosi Napis i rnyzna^

nie wiary na i/robie zacnego Pana Biekiesza Het-

mana wgierskiego '. Wyraa \y nim zmary rycerz

zadoyyolenie z ycia, niewiar w ^yt zagrobo>yy, mi-

osierdzia i sd.

Grzechu nie /.nam, ani wiem, co bych komu winien

Samem sobie zaw.s/e y i byem si pilen,

Nie trwo si o ciao, ani mniej o dusz,
Spoem ze mn umara, wyzna iniele musz,
Prcej onej nie bdzie, któr inszy maj.
Szukajc kady swojej, gdy z grobu powstaj.

I cieszy si, e góra kryjca jego prochy pod Wil-

nem bdzie ^vskazy^yaa potomnym, jak sprawy y-
wota urzdza. Rozchodziy si ksiici, przeczce wo-
góle istnieniu duszy, o ateizm posdzano niektóryci

ze szlachty i uczonych. Lelcarza Batorego Simoniusa

pomawiano równie o niedow iarstwo ^, jego przeciw-

nik Bucella by zdeklaro\yanym aryaninem i przyjacie-

* Tame, str. 67.

^ Yincent Laureo eveque de Mondovi, nonce apostoliue en Po-

logne (1584—1378) par Th. Wierzbowski. Warszawa 1887, str. 217

—

218.

' Tame, str, 274, eon nome d'agente del Transilvano.

* Prace filologiczne. T. V. Warszawa 1899, str. lOg—109.
' U Bocka, T, P. II, str. 834—835.
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cielem Socyna modszego ', cho utrzyma si na dwo-
rze nawet za Zygmunta III. W jego sporze z Simo-

niusem o cliorob Batorego bra udzia i inny lecarz

Squarcialuppi, który z Dudyczem o kometacli pisa

a nawet wród aryan za ateusza ucliodzi.

Wolnomylno przewaaa jeszcze W' warstwie.,

któr dotkny prdy humanistyczne i reformacyjne.

Inaczej Kochanow^ski nie wysawiaby Dudycza, gdy
eni si jeszcze ze Straszówn, e

Ule et opes tibi postposuit celebremque galerum,

Dives abunde, tuo si frui aniore queat, -.

nie dochodziby do zwtpienia o istnieniu Boga, nie

nazywaby ycia fraszk, po którem wemkn nas w^ mie-

szek, nie sawiby uycia do mierci, kiedy to

ad ipsos

Improbus usque rogos me comitabit amor^

Pogld Pomponazziego, e nie indy\vidualne dusze

s niemiertelne, ale tylko rozum powszechny, prze-

dosta si wszdzie ; za pomoc rozumu starano si rozwi-

za wszystko i twierdzono za Pomponazzim, e prawda
teologii nie jest prawd filozofii, e nie religi ale filo-

zofi do^vodzi si duszy *. Stworzono ju poza religi

odrbny wiat duchowy, gdy protestantyzm te religi

rozsadzi, gdy obali powag, na której bya opart^.

Wolne badanie religii doprowadzio do nieskoczonych
odcieni, które powagi nie miay i upaday w obec huma-
nistycznego sceptycyzmu jeden za drugim. Wszake pe-

dagog Vives, którego rektor aryaskiej szkoy lewartow-

* Rocznik krakozuski T. IX. Kraków 1907, str. 100—102.

* Jana Kochanozuskiego Dziea xt)szystkie. T. III. Warszawa
1884, str. 141.

» Tame, T. IV, str. 668.

* U Brucknera, str. igS.

^ Revue des Deux Mondes. Paris 1907. T. IV, 4 liyraison.

str. 897.
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skiej zaleca pcclaj^oijoni /borowym, pi/.yjniowaju/, swo-

l>otlnr pojmowania rclij^ii i w yoclicUnia stanowisko li-

lo/.otic/.nc Oli tt'oloj>iczneiio. To stanowisko uwytlatniao

si y.was/c/.a w aryanizmie, który w cl/ieclzinie religijnej

wvj>osi zasady indywidualizmu.

Humanizm wzmacnia tylko t zasad, zachca do
osohistej^o ilow iadc/enia goszonycli zasad. (>zowielv

wzniós si nad wszelkie stosunki zewntrzne, ojciec

rt)dzinv, wedle katechizmu (^zechowica, by niejako

duchowym wodzem dla dzieci, ony i sug. Wszake
Melanchton ju gosi, e Bóg wszczepia pewne idee

ludziom, e drog rozumu mona równie doj do
religii. W zwinglianizmie kryo si jeszcze wicej swo-

body, któr spta wprawdzie I\alwin, by ujrze w kocu
swe dzieo podkopanem w I^olsce. I dlatego goszono
i u nas, e filozofi dowodzi si duszy, dlatego two-

rzono rodzaj religii naturalnej, która porzucaa nawet
aryask krytyk dogmatów i szukaa podstaw w we-
^y^trznem dowiadczeniu. Owocem takich rozmyla
by we Francyi dyalog Bodina midzy siedmiu osobami,

z których kada postano^yia praktykowa pobono
i uczciwo, ale nie wszczynaa ju dysput, gdy trzymaa
si wasnej religii'. Takiemi mylami koczya si i ewo-
lucya aryanizmu, która nie przetrwaa przecie w tej

formie dugo. By on bowiem jeszcze religi opart na

objawieniu, które pojmowa po swojemu, ale z swego
stanowiska nie zeszed do koca, cho w nim samym
wrzay zatargi koczce si nawet przejciem doydow-
stwa lub muzumanizmu, usiowaniem stworzenia re-

ligii naturalnej. Rozluni wizy scholastyki, ale ich nie

odrzuci, odsuwa za, pod piórem Socyna modszego,
zagadnienia przyrodnicze, które od czasów^ Kuzaczyka,

* Dr Harald Hóftding: Dzieje filozofii nozuoytnej. T. I. War-
szawa 1907, str. 73.
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Telesia, Kopernika, Giordana Bruna, Companelli po-

czy zajmowa uczonych.

Arranizm szerz\ si tedy dziki tolerancyi, która

bva jdrnie w Polsce nieograniczon. Najbujniej wy-

rasta na razie w stronach lubelskich ^ gdzie w gro-

dzie, obdarzonym przez Batorego trybunaem koron-

nym, zbieray si omiokrotnie synody, kupia si
szlachta okoliczna, jak Orzechowscy, Lasotowie,

Ostrowscy, Lubienieccy, Suchodolscy, Kazimierscy.

Nie brako aryan i wród mieszczan Lublina i miaste-

czek ssiednich; jarmarki i roki trybunalskie groma-

dziy w zborze i na dysputach mnóstwo ciekawych ze

^vszystkich stron kraju. Aryanizin zaszczepi tu niegdy
zwolennik Blandraty Paclesius, rozwijali Niemojewski

i Czechowic. Niezbyt daleko byo std do Babina,

^v którym liczono sporo zwolenników zboru, skoro

sam fundator rzeczypospolitej, Pszonka, bywa wraz

z Kaszowskim na synodach a opiekunem dzieci mia-

nowa ministra lubelskiego a wnuka gramatyka i poety,

Jana Stojeiiskiego-. Wród mieszczan katolickich nawet
objawia si duch s\yobodniejszy, skoro Klonowie nie

szczdzi cikiego pióra, by gromi wyczno szla-

check i zncanie si nad chopstwem a moe i docza
si do pamfietu ars an lubelskich z Nieinojewskim na cze-

le, by zgnbi, wicej ni na pó wieku przed Pascalem,

potniejcy zakon jezuickie Std paday najostrzejsze

ciosy na przeci^vników, którymi stali si zwaszcza
Jezuici, tu sprzeczne dnoci w samym aryanizmie

stara si opanowa górujcy talentem nad Budnym
Czechowic.

Pochodzenia ludowego z ziemi \vielkopolskiej, na

* J. J. Lubowicz : Liihlinskije zuolnoduincy XVI loieka. War-
szawa 1902, str. 2—9.

* Akta rzeczy/jospolitej babiskiej. Wedug oryg. rkopisu wy-

da St. Windakiewicz. W Krakowie 1894, str. 9.

^ Pamitnik literacki z r. 1904. Rocznik I!l, Z. III, str. 408.
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którij ra/ piems/.y /awituy nowinki luterskie, ucze
uniwersytetu lipskiej^o, minister wileski i porednik

uiiyclzY Rail/.Iwieni (czarnym a (jenewij, zetknij si
z anabaptystami szwajcarskimi i morawskimi, którzy

hodowali zarazem antytrynitaryzmowi. Wróci przejty

kracowemi pojciami, które wyznawa otwarcie l:)yo

zrazu niebezpiecznem. Niemojewski uzna dopiero jego

wywody, Kiszlca przyczyni si do ogoszenia traktatu

dotyczcego cirztu dzieci ^ Std bliska droga do Ra-

kowa, gdzie górowa wpywem Grzegorz ^awe. Ale

umys Czechowica by inny, bardziej gboki i >vyszko-

lony. systematyczny i krytyczny. Wida go w ukadzie

katechizmu krako\yskiego, w którym dopomaga mu
zapewne Schoman, wida z dziaalnoci w zborze lu-

belskim, w którym pracowa yw^o i skutecznie. Gdy
Budny skania si zwolna do judaizmu i wygasza
pogldy mie talmudystom polskim i litewskim, Cze-

chowic kad nacisk gównie na iNowy Testament,

które<ro nrzekad wygotowa wasnemi siami. Sam
nie wayby si, jak powiada, dokona dziea; naka-

niano go jednak zewszd tak, e nie zwaa ju na

trudno dania. Trzyma si tedy Erazma i wyda
francuskich humanistów, szuka z \vysikiem odpowied-

nich sów, uwagi dodawa w ducha zboru, gdy Budny
równie nader wierny, gdy chodzio o tekst hebrajski 2,

ogranicza si na objanieniach rzeczowych.

Wyjania ted}', e peYvnych odmian dopuci si
nie z jakiego zuchwalstwa, ale »iem z wasnoci sów
greckich, które na nasz jzyk mogy by przeoone,
co inszego upatrowau ^. Jak Budny, przekada ^yie^-

' U Bocka. T. i. P. i, str. 219.

* De bib/lis polonicis quae usuam ad initiuni saeculi XV! iii

lucern editae sunt. Commentatio biblica critica St. Zwolski. Posnaniae

1904, str. 114— 128.

* NozoY Testament to jest zuszystkie pisma nozuego przymie-
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nie, cho jzvk nie mia jdrnoci i blasku przekadu

kalwinów piczowskich. Posugiwa si poprzednimi

przekadami, zmienia je jednak i przerabia stosownie

do tekstów francuskich humanistów, Estienne'a i Goli-

gnyego, które mia przed sob. Byy one niewtpliwie

wierniejsze od tego, który suy Piczowianom; d-
enie do wiernoci usuwao jednak wszelki ywio
plastyczny z jzyka, który u Czechowica wydaje si
biedny i przebrany ogromnie Nie rozwija si swobod-

nie, nie mia te archaistycznego wygldu jzyka biblii

brzeskiej. Zaleno od Budnego jest widoczn wie-

lokrotnie -, cho jzyk jest jeszcze bardziej zmoderni-

zowany i sztywny. Odpowiada niejako kulturze umy-
sowej zboru, któr wycznie pochaniay oderwane
zagadnienia teologiczne, stanowi te podstaw do wy-

da nastpnych z r. 1694, 1606, 1620, które poprawia
Smalcius zgodnie z doktryn rakowsk, której pewne
utarte wyraenia przekadu nie zupenie dogadzay.

A rów^noczenie z przekadem opracowywa na nowo
katechizm w formie trzynastu rozmów^ midzy mi-

strzem a uczniem, powiconych braciom w Polsce, na

Rusi, w Prusiech, na Litwie, na Mazowszu, na Kujawach
na Podgórzu, którzy pod chorgwi Chrystusay pra-

gn. Na wstpie ju zauway, e zboreczek jest may,
e prawda jest ucinion i chytre samoówki czyhaj
wszdzie.

Nikogo jednak nie potpia, byle szczero cecho-

waa przeciwnika, cho odrzuca mdro wieck i a-
paczki filozofów i w Bogu szuka natchnienia, gdy
On stworzy wszystko a wic i Chrystusa wyszego

rza z greckiego jzyka na rzecz pahk zviernie i szczerze prze-

oony. Druk. A. Rodecki. Roku od nar. S. B. i577, str. 3.

* U Zwolskiego, str. i3o, sed sensum fideliter et clare reddere

animadz>ertimus, tamen accidere, euin hic et nunc esse sennlem.
* Griindliche Nachricht z>on Polnischen Bibeln... von Sylvius

Wilh. Ringetaube. Dantzig 1744, str. iSg—160.
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nad anioów i ludzi a uczynionego Bogiem, gdy zrazu

l>v "niceMi tzo\\iel<icm. albo synem czowieczym« '.

l*o\voy\>al si«^' na l:iazma, który pierwszy zaznaczy

wtpliwoci w kwestyi zasadniczego dogmatu, na Kal-

wina, który zauway, e Syn zamyka si w Ojcu,

gdy zwalcza (ientila. Ze przekady szerzij ze zrozu-

mienie, przedwieczno Chrystusa nie da si udowod-
ni adnym tekstem. Nie rzel^ On bowiem, e widzia
Abrahama, ale »i Abraham da widzie dzie jego,

a czemu, i to jest rzecz prawdziwa, e ja jestem pier-

wej ni Abraham, rozumiej obiecan wszystkim wia-
toci i wybawicielem, o czym i porzodku mówia -'.

I ucze, któremu mistrz wykada podobne pogldy,
ustpuje atwo i uznaje, e wywodom tym nie oprze

si »subtylne krasomostwo, nie z sowa Boego, ale

z rozumu ludzkiego uprzdzione, a terminami antychri-

stowych matheogów przyhaftowaneu ^ Tylko tekst bi-

blijny ma powag, on te wspiera ucznia zapewne, gdy
spotka si z talmudystami; namawiajcymi go do swej

wiary.Zwyciy wypyw mistrza, który potpia ydowsk
cielesno, dalek od duchowoci Nowego Testamentu.

Tylko to, co w^ Starym Testamencie z Nowym si godzi,

mona zachowa; w^ uduchowionym zborze jedynie Chry-

stus panuje, który walczy zakazuje i wiata unika zaleca

»Czowiek podobny jest prónoci — wykada lu-

belski asceta — a dni jego, jako cie przechodz. Po-

tym, i czowiek nie tylko jest próniaczy i nikczemny,

ale te tak lepy, gupi i uporny, e si sam przez si
nigdy do Boga nawróci nie chce, ani grzechu swego

* Rozmotuy christyaskie, które z greckiego nazzviska dyalo-

gami zotui, a ty je nazwa moesz zoielkim katechizmem.

W których s rozmaite gadania o przedniej szych artykuach wiary

christyaskiej. A osobno o ydowskich gadkach, którymi Pana

Jezusa Christusa i Ewanieli wyniszczy chc. Przez M. Czechowica

z pilnoci spisane i wydane. Druk. A. Rodecki. R. \o']b, fol. C3.

^ Tamie, fol. E 6.

* Tame, fol. L 2.
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do siebie pozna i onego si szczyrze kaja moe, je-

liby go Bóg sam nie szuka a nie upomnia. Co
z onego pierwszego Adama ojca naszego pozna mo-
esz, ktÓ!*y aczkolwiek przestpi Boe zakazanie i na-

go sw do siebie pozna, wszako ani si uzna,

ani si do Boga nawróci proszc go o miosierdzie

i odpuszczenie przestpst\va swego. Ale jeszcze imo
to ^vszystko przed Bogiem si kry, ucieka i grzech

swój omamiaa ^ Kto Chrystusa nie naladuje, nie jest

chrystyaninem. Przyszed On do ludu grubego i op-
tanego bdami, ale nie aja ani kaza zabija kogo-

koKviek. Z Jego nauki wypyAva, e ))WOJna christya-

ska, i nie ma nic wspólnego z naczynim wojennym
wiata tego i którego ludzie bezboni midzy sob
uywaj czyhajc jeden na zdrowie drugiego, ale ma
swe wasne naczynie >v sowie Boym Nowego Testa-

mentu opisane. Przeto te z nim ^vojujc i nim zabi-

jajc ywota tego doczesnego nikomu nie odejmuje« '-,

Kto jest uczniem Chrystusa, nie obejmuje urzdu wie-
ckiego, którego ))z mieczem, kloz, ogniem, katem, powro-
zem, szubienic, bez czego urzd ten ziemski nie moe
by, bo mu nie darmo miecz sam Bóg do rku daje, do-

zboru wiernych a szczyrych uczniów Chrystusowych
nie potrzeba«^.

Trzeba by jednak posusznym zwierzchnoci, ale

tylko \vedle so^va Boego; z^vierzchno ma pra\vo

jedynie przele-sya krew winnego, nad którym mci
si nawet w^e ^vasnej obronie nie naley. Oczywicie
chrzest dzieci potpia Czechowic silnie *, ponurzenie

zwa znakiem zerwania ze wiatem, obmycia si z do-

czesnoci, przyobleczenia nowego czowieka. Na po-

' Tame, fol. Ee 3.

- Tame, fol. Jok. 4.

^ Tame, fol. Mm 4,

* Tame, fol. Pp 1.
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parcie swych tez przytacza zdania z Ojców kocioa,
teoloj>ów reormacyjnych z Erazmem, któremu zarzu-

ca jednak nieziozumienie tekstu. Na jego zaczepki

talmudystów odpisa gony Jacób z Beyc, co ucieszyo

Czeciiowica mocno, cio w odpisie nie byo mow^y o na-

wróceniu, ^rzeciwnic talmudysta zaznaczy, e ucze
w rozmowacli l)y osob zmylon, l^roni Talmudu, zau-

way, e z wierzcymi w Clirystusa dysputa jest niemo-

liw, gdy na wstpie zadaj oni ydom potpienie. Na
to minister lubelski sypa mu tekstami liebrajs!vimi, l)ro-

ni swej formy dyalogu, któr znali jeszcze staroytni,

zarzuca niezrozumienie tekstu bililijnego, który Tal-

mud tylko zaciemni, l^rawdy aden zarzut nie dotknie,

cho nie maj jej ydzi, Ictórzy s mieszacami,
przywizali si do pustych formu, które trudno ze-

stawia z prostot wiary zboru, z chrystyask czy-

stoci ducha i równoci w zborze panujc. Tylko zbór

twierdzi, e »w Chrystusie Jezusie i yd i poganin

i pan i suga i m z niewiast jedno s«, tyli<^o zbór

twierdzi, e »naboestwo nasze nie zaw^iso na pimie
zwierzchownym, ale wicej na pimie wntrznym, du-

chownym, serdecznym, którym sam I^an Róg palcem
swym pisze, upewniajc kadego o nowym przymierzu

i o dobrowolnym odpuszczeniu grzechów« ^ Nie uznaje

si tu rónic spoecznych, odrzuca si formy, które pa-

pienicy z ydostwa wzili, gardzi tradycy, któr jest

Talmud.
Odpis powica Czechowic Lasocie z opiennika,

który znajdowa w nim, jako caa spoeczno rozrzu-

cona po zborach rozlegego kraju, niejako tre nauki,

idea spoeczny aryanizmu, który oddziela si nim
zupenie od ogóu, przywizujcego coraz wiksz wag

' Odpis Jakóba yda z Beyc, na dyalogi Marcina Czecho-
zoica, na który za odpowiada .lakóbowi tene Marcin Czechowic.

W drukarni Teofila Adamowica. B. M. i58i, str. 44.
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do traclvcvi i przywilejów szlacheckich. Sowa mini-

stra rozchodziy si daleko, skoro Taszycki z Lucawic
bierze go na pomoc, gdy przyszo mu uciera si z kal-

wiskim teologiem Gilowskim, gdy chcia przesa
kalwinowi Szafracowi wyrazy napomnienia nie w rze-

czach wiata ale w "pewnych nieodmiennych ani prze-

mijajcych, które ani upa, ani zniszcze nie mog«'.
Mdro wieck zwa gupstwem, nawoywa do przy-

jcia doktryny, której Czechowic by teraz teologiem

najzawoaiiszym. A dalej sam minister wyrzuca Gilo-

yyskiemu, e wierzy w rzeczy niepojte, idzie za wie-

rzeniami rzymskiemi, nie naladuje ubóstwa Chrystu-

sowego, z którego szydz papienicy a nawet i kalwini

we wszystkich ziemiach Europy. Przeladuj zbór

wszdzie, chwal si uczonoci genewsk, któr u nas

si naladuje, id rka w rk z Jezuitami, cho ju
Erazm okazywa dziwn chwiejno dogmatyczn, za

któr o herezy nikogo nie pocigano -. Teraz z kato-

lików zajmowa si sporem moe tylko byy kalwin Za-

mojski, skoro pozwala Czechowicowi powica sobie

nowy traktat przeciw gronemu przeciwnikowi aryan,

ks. Powodowskiemu.
Spokojny minister zboreczku zastrzega si stanow-

czo przeciw gwatownemu tonowi kanonika pozna-
skiego, który polemizowa z aryanami w sposób nieco

drastyczny i nazywa Czechow^ica besty, wini dzik,

koczkodanem, morskim kotem, niemot, mieszacem
lskim, czeskim, cygaskim a jego braci zbiegami i tua-

kami. Zauwaa, e nie ma w nim chrzecijaskiej mio-
ci, cho ))on zacny i powany praat, a ja lichota, on
w murzech, a ja pod murem, na wale, nad stawem mie-

^ Rozsdek na juYkad katechizmu ks. Pau>a Gilozuskiego.

Jego M. P. Stan. Tasyckiemu z Licawic uczyniony. R. od nar.

S. B. i58i, fol. A 2. "

* Tame, str. "5.
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szkaniczUo swoje mani" '. Wic zapytywa, czy to ina

hyc Molno, czy takie postcpoAvanie moe doprowa-
tlzi do pokoju. Nikomu nie wolno ani znca si nad
bratem, ani cielesnej zapalczywoci ulega, ani dla

pra>vdy ludmi pomiata, gdy w Polsce rónice wiary

zawsze byy a ))jednak te przedsic pod jednym bia-

ym orem i pod jednym zl^rojnym rycerzem ywic,
i z spólnycli si wolnoci weselc, spokojnie wiary swej

i naboestwa pilnowali i uywali" ^. Wszake u nas

i grecka religia istnieje, której nikt nie tyka, przela-

do^yanie za wiar nie jest chrzecijaskim z\vyczajem,

ale pogaskim i wrogim wszelkiej duchow^oci. Nie

powstaje zbór przeciw zwierzchnoci, strzee obycza-

jów, skada si z synów ziemi polskiej, która zreszt

jest bosk, jak wszystkie inne. Nikomu nie moe szko-

dzi zreszt niskie pochodzenie, jeeli pobonym jest;

godno ludzka nie jest przywizan do miana Polaka.

Dawniej Erazm mówi najsw^obodniej o dogmatach
a papie go synem nazywa, dzi traktuje si chrystyan

jako heretyków, cho na Pimie w. si opieraj i apo-

stolsk \yiar zachowuj.
Jeeli przeciwaiik ma wtpliwoci wzgldem chara-

kteru ministra zboru, moe zapyta o zdanie o nim
mieszczan lubelskich, a i o ogóle chrystyan dowie si,

e oni nikogo nie oszukali ani wzdradzili i skrzywdzili, abo
emy nakoniec takich midzy sob cierpieli, którzyby

niespokojnymi byli*^. Ale i yvród aryan mia Czecho-
wic wrogó^v, do których nalea zw^aszcza Parnowski.

Zw^raca si wic do Szafraca, którego herb wysa-

* Epistomiutn na wdzido Jego Mioci ks. Hicr. Powodoiu-
skiego kan. pozna, ku okazaniu niesusznego jego postpku prze-

ciwko nie\%'innyni i ku zamkniciu ust niesusznie si na prawd
targajcyci. B. m. Druk. w r. 1 583. Al. Rodecki typograf Jana Kiszki

starosty mudzkiego, str. 6.

' Tame, str. i3.

^ Tame, str. ii—12.
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wia wierszem nader nieudolnym, a na pomoc w walce

bra jeszcze bachmistrza wielickiego, For\'ana Morszty-

na, który utrzymywa równie, e zbór ma star prawd
i wiechy na dobre wino wystawia nie potrzebuje,

Czechowic protestowa znów przeciw papieskiej piosnce

Parnowskiego, który przedwieczno Chrystusa za Pio-

trem z Gonidza przyjmuje i cierniem na drodze si
staje, skoro gosi, e Bóg móg by stworzeniem. Go-
si sam, e swarów nie chce i nie myli dla Sowa w Ewan-
gelii w. Jana, które wiele znaczy moe, przeciw wie-

rze, obietnicom Boga si buntowa \ Bóg da Chrystu-

sowi urzd i Synem Go nazwa, Parnowski odsuwa
za czowieczestwo, le tekst cytuj, targa si na

zgod, przeciw mioci chrystyaskiej czyni. Jeeli

w^ Rakowie doszo do skrajnoci szkodzcych wszyst-

kim, tego ParnoNYski »mgdy nie pokae, abymy mv
wszyscy, którym to zadaje, w Rakowie mieszkali. I je-

li które bdy w Rakowie byy, na nie zezwalali. A nie

raczej si im zastawiali"-. Punkt cikoci aryanizmu

przesuwa si tedy z Rakowa ku Lublinowi, zbory

podgórskie podaway rk lubelskim, by zwalcza spo-

eczne rojenia Grzegorza Pawa. Moralizowa te Cze-

chowic, gdy poucza Zofi i Zuzann Lasockie o obo-

wizkach w Zzuierciadlku Panienek Christiaskicli

z r. i582, gdzie kaza nie gardzi ludmi biednymi,

nie dawa si unosi rozkoszy, nie przebiera mian*'

w jedzeniu i piciu, cho zarzeka si, e nie chce wpro-

wadza w obyczaje innego trybu ycia ".

Najniebezpieczniejszym przeciwnikiem gowy lubel-

skiego aryanizmu by przeciejezuita Wujek, któryjasn
i dosadn argumentacy podkopywa powag wywodów

* Respons Marcina Czechowica , ministra lubelskiego zboru

na script St. Parnowskiego, którym zgod licawsk rozerwa usiuje.

B. m. B 2 P, i58i, fol. C 2.

* Tame, str. 40.

' Lublinskije zi>olnodumcy XVI wieka, str. 18— 19.
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teolop;a tak bardzo i dui>o potnego w F.ublinie. .le-

y.iiici czuli si corai'. silniejszymi wszdzie a wic
i tutaj; zaczepieni ostro pamrteteni, wyszym jeeli

nie z pod pióra to z natchnienia Niemojewskiego,
który móg mie za wspópracowników Czecliowica,

Wojciecia z Kalisza, Klonowica, odpowiadali równie
ostro a nawet ol^elywie. Czechowic czu, e nadcho-
dz ludzie, z którymi walka bdzie inna od dawniej-

szej, nie straci jednak, mimo wieku, swej zdolnoci
dyalektycznej, swej niezwykej citoci i gwatowno
ci stylu, których nie posiada nikt w tym stopniu.

Wyrzuca Jezuitom, e zaguszali jego so^va podczas

dysputy, odwoywa si do ich uczciwoci, która jest

niezbdn w polemice. oAni si si tak ze mn obchod-
cie — mówi jako si yestrae societatis lubelscy stu-

denci pod teraniejszym trybunaem z rektorem szkoy
Ie>varto\yskiej obeszli, na gospody go armata manu
nachodzc, z wonym szukajc, aby mu rok na trybu-

na dali i pogróki nie lada jakie czynili, i trybunali-

sty niepokoili, e te do kolegium z porzodka siebie

do waszych braciszivów posyali. A burdy tej namniej

nie chrystyaskiej, nierzkc ludzi tych, którzy sobie

nad insze witobliwo z imienia Jezusowego przy-

czytaj, ta bya przyczyna, e si domniemali, eby on
Actionem primam Equitis Poloni przeciw wam pisa
mia. Czego nie dozuiedli i nie zuiem, by prazvdzizvie

dozuie mogli. Aby te dobrze doszedszy tego do-

zuiedli. Kz.2i7. to jednak przystao na pism tak odpiso-

wa a nie raczej pisaniem o sobie jako niesusznie

obwinieni zwykli czyni, niesusznego obw inienia swego
i niewinnoci, gdy ona Bogu wiadoma bya, sprawc

^v duchu cichym czyni ?« ^. Stosowaa si ta uwaga do

zjadliwej odpowiedzi na pamflet, której podj si belgij-

ski jezuita Lans.

* Wujek to jest krótki odpis na pisanie ks. Jakóha Wujka
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Po takiej przedmowie nastpowaa znów surowa
filipika przeciw- zakonowi, któr\'^ walczy nienawici,
gdy wzrós i rozszerzy si ju wszdzie, który zapo-

mnia o lubach Lojoli i zbiera chciwie bogactwa ziem-

skie. ))A wy jako to teraz — odzywa si z szyder-

stwem — witobliwie i prawdziwie chowacie, Bóg
lepiej i wy wiecie, a ludzie ju te baczy poczynaj,
o tym te podczas mówi, a drudzy mówi nie miej,
jakiemicie pany w skok zostali, mówi nie trzeba.

Jakecie grunty rozszerzyli, miejsca i place rozprze-

strzenili, jakecie na nich budowania warowne, obron-

ne, ochdone, tajemne i otworzyste prdko wystawili

a kto wypisa moe<( K Ju Ojcowie Kocioa woaj,
by do Pisma w. ucieka si w razach wtpliwych,
czego broni bezbono jezuicka. Ona gardzi prostem

rozumieniem objawienia, chce przyguszy prawd po-

gask uczonoci, przed któr broni si Czechowic,

jako jeden z ostatnich przedstawicieli pierwszego po-

kolenia aryaskiego. I z gorycz wyrzuca tym, którzy

poczynali go przerasta, e oparli si »na szkolnych

pogaskich filozofó\y naukach, na gramatyce, na w^y-

dwornej muzyce, na dyalektyce a podobno wicej na

zofistyce, na czstych, hucznych, wystawnych, koszto-

\vnych komedyach i tragedyach, któn»^mi Nvicej mo-
dzi psujecie ni naprawiacie« ^. Nastpnie zbija >vy-

Avody dogmatyczne Wujka, które fantazyami nazywa,
przytacza wiadectwa Ojców Kocioa, gromi szkoln
filozofi, która sprowadzia cay zamt. Wedle zdania

Czechowica, apostoowie nie czynili Chrystusa ))onym

izraelskim Bogiem ale mem od Niego posanym.

jz W0rozvca teologa S. J. o bóstwie Syna Boego i Ducha w.
Przez Marcina CzechoNvica uczyniony. Do tyche starszych, z któ-

rych dozwoleniem k^. Wujek pisa i wyda ksiki swe. B. m. i r.,

oi. i63—164.

* Tame, fol. B 4.

* Tame, fol. E.
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moc.'i 1 tliicliem w. poiiia/anym a czci i chwa uko-

ronowanym '. By dowie swej tezv, kad przeciwnik

Wujka nacisk na jedno bóstwa, dowody tekstu byy
jednak zwykle nacij);ane i wyranie tendencyjne.

Z dum mówi (czechowic o swej znajomoci tek-

stu jijreckiego, który Wujek lekceway a który ma po-

piera aryaskie wywody. I^rawda, powtarza z naci-

skiem, jest tylko u róda, które zmci przekad a-
ciski *. W odpowiedzi na inne zarzuty utrzymywa
e odpar je wszystkie w rkopimiennym traktacie,

wymierzonym przeciw odstpcy zboru, Wilkowskiemu.
»Ale i si wol ludzie — wnioskowa w kocu —
starych bdów upornie trzyma a ku pokryciu si swo-
jemu w nich na takie i owakie winniki zdobywa,
a cóem ja ganic winien ? A za mi si te, jako i in-

szym nie godzio wyrozumienia swego dla wybranych
okaza? I tym maluczkim talencikiem, którego misie
mój Pan zwierzy, handlowa ?« '. By oprze si na po-

wadze w swym przekadzie ewangelicznego Logos, od-

sya do Erazma, nie waha si odwoywa nawet na

ksigi moskiewskie, przyniesione po wojnie poockiej

do litewskiego Lubcza ministrowi zboru Kumiczow^i,
gdzie jakoby tekst starosowiaski nie mia zawiera
zdania, które zagraao mocno trwaoci wywodów lu-

belskiego teologa*. Ale aryanie lubili powoywa si
na podobne teksty, o których istnieniu nie wiedzia
zreszt nikt. Mogli nimi mistyfikowa czytelników, jak

czynili to póniej znalezionym niby starosowiaskim
listem Poowca Jana Smiery. Mia on znajdowa si
w ruskim monasterze ziemi przemyskiej, autor za jego

donosi ksiciu kijowskiemu Wodzimierzowi o wyznaw-

' Tame, fol. K.

* Tame, fol. L 4.

* Tame, fol. S.

* Tame, fol. S 3.

Literatura Aryaska.
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cach jednego Boga w Aleksandryi ^ dokd uda si
rzekomo dla poznania wiar.

Gadk t notowa ju Budziski w swej kronice

zboru, nie gardzono niemi wród Jezuitów, gdy cho-

dzio o dopicie celu. I znowu wystpi Czechowic

przeciw Wujkowi, doczeka si jednak jeszcze surow-

szej odpowiedzi, w której argumenty mieszay si z ro-

jem wyzwisk^. Zreszt znaczenie jego malao w zbo-

rze, którego nie tylko broni, ale który umia uczyni

i zaczepnym, bo i on niewtpliwie nalea do auto-

rów synnego pamfletu, na którym Niemojewski poo-

y zapewne pitno swego szlacheckiego temperamentu.

Nie brako go i Czechowicowi, który broni Wojciecha

z Kalisza od zarzutu autorstwa, cho sam si do niego

nie przyznawa. Niemojewski i on dyszeli wprost nie-

chci do niebezpiecznych zapaników katolicyzmu,

Czechowic powtarza nawet w swem odparciu Wujka
jeden z argumentów szlachcica polskiego, który, jak

sdz, nie by maszkar tylko. I obaj mieli talent pi-

sarski, którego nie zna u Wojciecha z Kalisza, który

mia te Klonowie zostajcy w zwizkach zaryanami, ale

nigdzie nie okazujcy sympatyi dla doktryny. Rzecz

szczególna, e sami Jezuici, cho walczyli zawzicie

z aryanami, uznawali wtedy ich karno i czysto
moraln^. Nie powtórzy si ten objaw póniej.

* Andreae Wengerscii libri guatuor Slanoniae Reformatae
continentes historiam ecclesiasticam ecclesiarum slavonicarum. Am-
stelodami apud Jassoniuni Waesbergios 1679. str. 499—5o3.

^ U Brucknera, str. 269—271.

' Termin na protestacy ministra jednego ezoangelickiego albo

odpowied na czworak rzecz przeciwko miejscu i wadzy przedniej

w kociele Chrystusowym, któr ma Piotr S. i potomek jego bi-

skup rzymski przez ks. Marcina Michajowicza Zagia auditora teo-

logiej w ak. wil. S. J. w Wilnie 1699, fol. E4: oNowokrzczecy nad
was ukazuj zgod — mówi autor w polemice z kalwinami — sta-

tek i naboestwo, porzdek, bezpiecznie rzek, i ich zbór celuje.
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Polemizowa te w ostatnich latach z Wujkiem i Je-

zuitami ', nie wzniós si jednak do poziomu rzeczy

poprzednich, wreszcie starza si i podobno w yciu
domowem nie gardzi doczesnoci i uywaniem roz-

koszy wiatowych. Wyzyskiwa, jalc to bywao i z in-

nymi, przyja i majtelv Niemojewskiego, gdy tymcza-

sem nadciodzilo nowe pokolenie. Nie szczdzono mu
tonu najostrzejszego, litóry w polemice bragór i zast-

powa dawn humanistyczn dystynkcy i ogdno.
Surowy i bezwzgldny fanatyzm, który udziela si na-

wet najrozumniejszym, zajmowa miejsce dawnej chwiej-

noci, usuwa dotycliczasow poowiczno i mikko.
Sam Czechowic mia pewn twardo tonu, pospoli-

to porówna, oscho w argumentacyi, której nie

brako energii, ale brako ciepa Niemojewskiego. Eru-

dycya uczynia go zarozumiaym i bezwzgldnym, ka-

zaa przybiera ton dogmatyczny i ostry, którego nie byo
u Budnego. Spoecznie umiarkowaszy od Rakowian,
których przewysza te jasnoci w wypowiedzeniu
doktryny, mia jaki patos i sztywno, kryjce natur
prost i pospolit. Humanist nie by, pisa jednak

przejrzycie i z rozmysem, cho bez odcieni i subtel-

noci. Nie pieci ucha suchaczy, jak ogó teologów

i kaznodziei zboru, którym nie chodzio o wzruszanie

suchaczy lub czytelników, ictórzy nie mieli nigdy na

celu podoba si frazesem, olni porównaniem.
Namitno musi wrze w tym czow^ieku, ale na

zewntrz nie dobywa si nic. Umie malowa wyrazi-

cie rzeczy widziane, argumentowa zrcznie i z wpra-
w; proza jego ma te zalety, cho ozdób w niej nie

ma. Jest zimna i nie przenika nigdy, co zreszt da si
powtórzy o caoci literatury zboru. Ona jest intelle-

Jako tedy od ich zboru oddalicie rzd Boga samego a do jednego

waszego przywieciew.
1 U Bocka T. 1, l^ I, str. 236.

8*
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ktualna, logiczna, rezonerska, umylnie niejako blada

i jednostajna. Przdza rozumowa rozwija si bez

zmiany, styl nie ma praw^ie adnych cech indywidu-

alnych. S to teologowie, którzy rozprawiaj o dogma-
tach, objaniaj tekst sow^o za sowem, nie buduj
kaza opartych na jednej idei, rozwijajcych jedn
ide na róne sposoby. Tu nie ma postyll, w które

obfitowali nawet kalwini, s tylko traktaty i polemiki

teologów, nie chccych nigdy uchodzi za mówców,
gardzcych sztuk, któr protestanci lekcewayli w ogó-

le. Tu nie ma mówców, cho talent kaznodziejski

ma wielu. Serce nie otwiera si w ich argumentowa-
niu, wyobrania nie rozrzuca czarów^, poezya biblijna

nie opromienia tego ogromnego iloci zasobu dzie,

które t\vorzy Raków. Tworzenie nie jest tu nigdy

widowiskiem, wiczeniem literackiem, popisem retory-

cznym, który gra na nerwach rj^tmem, echce okresa-

mi, pociga reminiscencyami. Teolog pragnie tu prze-

kona, orator, jeeli tkwi nawet w^ teologu, w^yraa
si z rozmysem, w sposób, którA' w niczem nie przy-

pomina kaznodziei choby typu Reja Inb Grzegorza

z arnowca. Szczególnie rozwija si tu dysputa, która

jest walk na teksty i wymaga niezwykej przytomno-

ci umysu i pamici wprost nadzwyczajnej.

Jest ona wszdzie, gdzie kw^itnie aryanizm. Do jej

ognisk naley zaliczy z kolei w^ielkopolski migiel,

gdzie popiera ruch zrazu Cikowski, potem Dudycz, który

buduje tu zbór i szko rozwijajc si, jak w ogóle

aryaskie, wietnie, cho raczej o charakterze niemie-

ckim ^ Wnet zawrze tu miao od dysput z pozna-
skimi Jezuitami; sam waciciel migla byy biskup i po-

se cesarski Dudycz, nim przeniós si tu z Krakowa,
gdzie uleg wymowie penego roztropnoci i powagi Fi-

^ Zeitschrift der historischen Geselschaft fur die Provinz

Posen. Posen 1892, str. it5—187,
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lipowskiego i zerwa, jak mówi, z wiatem i znaczeniem',

okazywa take nie mae zamiowanie do zagadnie
teologicznycii. Ministrowa tii Crotovicius, którzy z ks.

[^owodowskim zaciekle si uciera, potem Andrzej Lu-

l^ieniecki i Jan Caper starszy, którego za dyalog prze-

ciw wieczerzy Paskiej ostro zwalcza wódz luterani-

zmu polskiego Gliczner'^. Niepohamowany prd zyskiwa
teraz rzadziej zwolenników, rozlewa si mniej szeroko

ale pyn gbiej. Kalwinom dugo przywiecaa na-

dzieja stania si kocioem narodowym, tu wyrzeczono
si odrazu wieckich de, pracowano natomiast nad

organizacy- wewntrzn i udoskonaleniem szkó, które,

jaklewartowska i rakowska, zasyny prdko. Pierwsza

w kocu wieku, druga na pocztku nastpnego, sku-

piy najlepsze siy pedagogiczne i ogromn ilo ucz-

niów. Historyk zboru z zachwytem opowiada o tym
niebywaym rozwoju umysowowoci, której, oprócz

wymienionych miejscow^oci, pierwszem i najduej
trwaem gniazdem byy Lucawice ^ Tu nad Dunajcem,

blisko cian Melsztyna, w uroczej górskiej okolicy, któ-

rej koron wierchy karpackie, pod skrzydami Taszy-

ckich i Boskich wznosia si szkoa, napenia zbór,

dziaaa drukarnia, utrzymyway stosunki z siedmio-

grodzkimi unitaryuszami.

Rozprawiano z zapaem w naddunajeckiej osadzie,

pod oson puszcz, pokryw^ajcych ciemn mas doliny

i wyyny podkarpackie. Najgorliwszym by moe Wi-

niowski, którego widzimy ju na kalwiskim syno-

dzie piczowskim w r. i556. Powierzono mu tam

* Epistoa An. Dudithii S. C. M. Consiliari ad Joh. Lasitium

eguitem pol. in qua de divina Triad disputatio. B. m. iSgo, fol.

N 3. B 2, Z 3.

» U Bocka, T. I, P. I, str. 92—93.
' U Lubienieciusa, str. 272, inter primos nidos quos Optimus

Maximits in Polonia veritati et Ecclesiae suae struxit.
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opiek nad zborem krakowskim ^, potem wodzisaw-
skim w r. i557. Dla mnogiej rzeszy wiernych i nie-

bezpieczestwa ze strony katolików zrzek si mini-

strowania i zaj miejsce dyakona przy Grzegorzu Pa-

wle. Na synodach zetkn si zapewne z Piotrem z Go-

nidza; osiadszy na czas jaki w zborze wielickim

przyby wreszcie na tumny synod ksiski w r. i56o.

Po mierci patrona Bonara uda si za Parnowskim
do Taszyckich, widzimy go te podpisanego midzy
odstpcami kalwinizmu, których wodzem by Grzegorz

Pawe 2. Ministrowa tedy z kolei w Lucawicach, nim

Socyn modszy wprowadzi spraw^y zboru na nowe
tory. Jak Krowicki, zaznacza i on, e do zjawienia

si Lutra panowao wszdzie najgrubsze bawochwal-
stwo. Dopiero zwolna prawda wydobywaa si z oson,

by ukaza si w peni w aryanizmie. Nie trapia zby-

tnio Winiowskiego okoliczno, e t prawd pojmo-

wano inaczej w osku Budnego, w Lublinie Niemojew-

skiego, w Rakow^ie Grzegorza Paw^a, w^ kocu w Lu-

cawicach, które szy za podlaskiemi spekulacyami Pio-

tra z Gonidza. Wystarczao mu, e odsunito powag
Kalwina, który uywa teologicznych terminów wspó-
istno, osoba, substancya, jedno, trójca, które, we-
dle Gentila, zaciemniaj tylko boskie tajemnice^.

W Krakowie spotka si niewtpliwie Winiowski
z Gentilem, by przej jego pogldy a nawet styl nieco

zaAvikany i peen jakiej ukrywanej namitnoci. Zda-

w^ao mu si, e teraz dopiero odkrywa Boga wiatu,
e zdobywa prawd, która uzdrowi wszystko. ))Ale tych

czasów naszych — mówi — có szczyrszego podaa nam
Saksonia. Podaa nam te rce Anglia. Niepomau
w sprawach naszych pomoga nam Helwecya. Juemy

* Lasciana, str. 41 5.

* Krótkie zoypisanie spra-u>y, fol. D 6.

^ U Trechsla, str. 332.
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mniemali, emy wszystko znaleli, ale pismo gninto-

wniejsze okazao nam niedostatek tak mówic. Szu-

kajcie w ksigach Paskich a czytajcie '«. Nie z kau
ani z studnisk zaczerpnito prawd, pynie ona ze ró-

da tryskajcego nad Dunajcem, na którego stromych

brzegach spotykaj si Teoilus i Natanael. Okazuje

si, e Natanael dy z daleka a szuka czystej krainy,

kdy »nie wnidzie nic pokalanego, kdy niemasz faszu

i zdrady, ale wieczna tam sprawiedliwo mieszka,

kcdv wybranych i wdziczna ojczyzna, kdy ono nie-

przemiennej szczliwoci wite witych miast, któ-

rego grunty nie czowiek ale chwalebny Pan Bóg za-

oy, kdy pokój nieporuszony, nasyceniem doskonay,
radosny a wieczny onego ywot«. Domylamy si, e
chodzi tu o zbór naddunajecki, gdzie na wysepce utwo-

rzonej przez staw, wród jakby twierdzy malekiej ^

i odsunitej od ognisk ycia narodowego, krzewi si
wyznanie potpiajce urzd i miecz, zjedaj synody

wiernych z stron najdalszych, cign rody podgórskie,

jak Siemichowscy, Otwinowscy, Jordanowie, Wiktoro-

wie, Moskorzowscy, Potoccy i inni.

Tu spotyka Teofius Natanaela, którego pyta o stan,

cho statecznaskromnowiksz jest nad bogactwa. I za-

gadnity nazywa siebie sug Boym, któremu nie cho-

dzi o chwa wiata ale o oznajmienie rzeczy dobrych,

o poznanie Boga, o otwarcie zawór do krainy rzeczy

duchowych. Niepewnem jest zbawienie, gdy niezupe-

ne poprzedza je poznanie, nad sceptra i majestaty ceni
je wypada, skoro ju w raju czowiek od znajomoci
Boga odpad. Zdobywa sieje z rzeczy stworzonych, z ob-

jawienia, z cudów, z osobliwego natchnienia, które maj

* Rozmozua o [yrazudzizuej znajomoci Boga Ojca, Syna Jego
i Ducha w. 26 Lutego i5j5 xv Lucazuicach. B. m. i r., fol. B.

(Przedmowa do wiernych).

^ Tame, fol. A.

' Szczsny Morawski: A ryanie polscy. We Lwowie 1906, str. 77.



120 TADEUSZ GRABOWSKI

czerpicy z Boga synowie wiatoci. Nie potrzebuj
oni pyta wasnego rozumu, radzi si naulc i ustaw
ludzkicli, bo o Bogu sam Bóg sd wydawa, bo sto-

pniem do znajomoci Boga jest Bóg. Odwracaj si od
opiekunów, którzy przecz opatrznoci, od niezboni-

ków, którzy przecz istnieniu Boga, od miejcych si
z uprzejmej suby Jemu, od biesiadników, którzy tra-

wi czas na zmysowych rozkoszach. Wystarcza im
tekst, który objawia Boga, od którego odwracaj si
obudni i ozibli. Ale synowie wiatoci od Boga do

Boga id, unikaj szataskiego w^iata, który odrzuca

wiar, mio, posuszestwo. Poznaj go nie zew^n-

trznymi zmysami ale wewmtrznym, o którym mówili

ju mistycy redniow^ieczni. Mocny ich grunt nie do-

puszcza innego mistrza prócz Chrystusa, znajomo
Jego nauki wyklucza sentencye ludzkie, odsuwa fa-

szywych proroków.

Gdy stoi fundament, trzeba budowa dalej, skoro

nie ma wikszego szczcia nad poznanie. Uatwi je

Bóg objawieniem o Synu Boym, który jest wity
nad witymi, król nad królami, wyszy od Mojesza,

cho dzi panuje w pogldach na Niego takie zamie-

szanie, e ludzie nie wiedz, za kim i i do rozpaczy

dochodz ^. Biada odszczepiecoin, którzy tego zamie-

szania s przyczyn i niszcz jedno, za co zatraci

ich Bóg. Nie rozumiej albo nie chc rozumie, e
peno bóstwa jest w Ojcu, który ma zwierzchno
nad Synem; zoci i obud dziaaj, którymi ka
tajemnice Paskie. Ale s ludzie, których wypenia
duch Boy, którym pozw^ala poj tajemnice w boja-

ni i w wierze, od których dalekie s pycha i nad-
to antychrystowa. Ta pycha i nadto uczyniy

* Rozmozua o prazudzizuej znajomoci Boga Ojca, fol. F 2.

Tak i niektórzy z nich xv tych takich zamieszkach szkodlizoych

do rozpaczy, drudzy do ydozustwa, ini do Turek, a ini do dzizo-

nych odszczepiestzu bywaj przyzoiedzieni.
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ze zboru Boe2;o dom kupiecki, sfaszoway ol^jawieiiic,

zakaziy duclia tak, e ludzie ))rilozofi i rozumy gre-

clvie solie oliierali, nad ducia Boego duclia wiata
tego przekadali, nad ustawy Syna Boego ustawy swe
wymylali, nad pokor tu, ubóstwo i wzgard Pana
Chrystusowe pych antychrystow, zacnoci, korony,

chway wieckie i bogactwa ziemskie chwytali^ '. Nie

zabrako jednak wiernych, cho obudni i handlarze

cay wiat zapowietrzyli, co stwierdzaj choby Dante,

Petrarca, l^oggio. Ci wierni nie przestali chwali Boga
w prawdzie, unikali kamstwa, z którego niedowiar-

stwo ronie wszukaj oni duchowego królestwa a jako to

królestwo nie kamstwa ale sprawiedliwoci królestwo

jest, tak te i sdy jego z jego wszech nasprawiedliw-

szych statutów bywaj czerpane, a prawd i mioci
bywaj miarkowane ^«. Zbroja walczcych tego króle-

stwa jest bosk, gdy przyjdzie im zetkn si z poplecz-

nikami szatana, mio czy wszystkich a »mio
Boa w nas jestci ona szczyra a zapalczywa chu od

Boga w serce k temu zrzdzonych przez Ducha w.,
wlana, któr oni z prawdziwej znajomoci Boej, z bo-

jani, z wiary, z uznania, z nadzieje ywej Pana Boga
swego nadewszystko miuj« ^.

Niema jednak spoecznoci bez karnoci, nie ma jej

te bez witoci, któr stanowi omycie w chrzcie

oraz chleb i wino w wieczerzy Paskiej i aska Pa-
ska, co do których wzacnego i pobonego ma Jana

z aska jasne o tajemnicach w. wieczerzy paskiej

nauki jasne wyrozumienie jej oka« *. Duch, który

wieje z dyalogu, jest tedy czysto ascetyczny, aryanizm

wskazany jest w nim jako jedyna ostoja doskonaoci.
Wszystko zmierza do wykazania, e ycie wieckie
jest zgubnem a odosobnienie w zborze stanowi najle-

psze przygotowanie dla synów wiatoci. Stanowisko

* Tame, fol. 1- 4. ' Tame, fol. S 3. * Tame, fol. V'4. * Tame,
fol. Z 3.
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lucawickiego ascety przypominao pogldy Niemojew-

skiego; oderwanie od wiata odzywa si tutaj jakby

u mistyków franciszkaskich, którzy mówili równie
o wewntrznym zmyle poznania , którzy widzieli

w wiecie tylko dziedzin zasadzek i pozorów. Tu wa-
nie uwydatnia si mistyczny charakter zboru, tu prze-

jawia duch kosmopolityzmu, którego nie obchodz smu-

tki i rado ci, walki i denia ogóu. Natanael nie jest

smutny ani wesoy, jest spokojny i obojtny, a yje po

mniszemu wród spoeczestwa, które czekay niesko-
czona sprawa egzekucyi, wojny moskiewskie, gotujce

si wypadki w cerkwi wschodniej. Tu nie zna od-

dwiku adnej z tych w^ielkich spraw, wida wyzwole-

nie od wszystkiego, co trapio lub radowao serce polskie.

Spekulacya teologiczna i wiczenia ascetyczne przy-

jy si jednak w duszach dnych wyszego ycia du-

chowego, które w^yamyway si od wszelkiego rzdu
i wadzy ale chciay we wasnym wiecie karnoci i po-

rzdku. Wtedy oddaway si zupenie jakby mistycz-

nemu zachwyceniu, zwracay si w caoci do przed-

miotu swych de, wydobyway z siebie akcenty dzi-

wnej tsknoty i nieokrelonych pragnie religijnych.

Winiowski by zapewne jednym z nich, gdy kreli
swój list do Chrystusa, by nie opuszcza go w srogiem

uciemieniu, by umiowa sug Boych, którzy trwaj
w wierze i nowej nie zmylaj. Niektórzy wchodz
nawet na drog dobr, ale opuszczaj j prdko, co na-

penia strachem i zdumieniem wiernych, którzy wser-

deczn bole i cik z tego ao miewaj, gdy si
czsto, ciko do Ciebie wzdychajc i odmiany znajo-

moci Twej i kdy indziej przeniesionej chway z a-
osnym onym Heliaszem si uskaraj. Ty wiesz i pe-

wnie znasz miy Panie, którzy tu tacy swoi s i jak
ciko dla tak szkodnej odmiennoci miewaj« ^.

Okazanie sfaszoiiHinia nauki Pana Christa. B. in. i r., fol. C 3.
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Uchodzcy przed wiaiein za gupich stali si przecie

wybranymi Pana, który trzyma ich we wzgardzie, w smu-
tkach, w niewoli, ale wyrywa od zego, pozwala go-
si prawd Bo. Za jej podstawy uwaa Winiowski
doktryn Gentila, co skania go do wykazywania z ko-

lei sfaszowania szczerej nauki, dwunastu rónic mi-
dzy wiar chrystyask i powszechn, któr szatan

zaleca i któr wikszo wyznaje. Uwaa, e krn-
brnoci jest odmienia objawienie, a Luter i Kalwin
tylko z lekka zaznaczyli, e pogld Gentila jest odbi-

ciem myli pierwszych wieków, za co skazano go

w Bernie na mier, cho nie wypada ministrom

urzdu do mordów podega. Winiowski, cho pro-

stak, czerpie jednak ze róda, które i Chrystusowi
suyo, ucieka od bdnego koa, w które wpada
Kalwin w zatargu z Blandrat.

))A gdy tak jest — rozumuje lucawicki minister —
co oto ju i sami. Panu Bogu bd chwaa, zeznawaj.
Skd e tedy t nauk maj, gdy jej sowo Boe nie

uczy? Ze Ociec od wieku rodzi Syna, i zawsze rodzi,

e Duch w. od obudwu pochodzi. Ieli sami na si
nie pokazuj czyim w tej mierze duchem s, a co za

nauk maj? Jeli nie z Boga, tedy nie Boym?
Nauka ta ich nie jest z Sowa Boego, tak tez i ku
zbawieniu nie jest potrzebna. Przecz e o niej tak usil-

nie pisz? Przecz si w niej tak upornie buntuj?
A takich, którzyby tak nie trzymali, a na samym so-

wie Boym przestawali, uszczypliwym pisaniem swym
przed ludmi hydz, podejrzanymi je czyni i owszem
kacerzmi je by i heretyki potwarzaj, potpiaj, a nie-

które i mieczem nawraca si wa« '. Wicher rozumu
ludzkiego to zamieszanie sprawia, zaufanie w ludzk
mdro do takich bdów doprowadza. Odsyaj nas

do teologów, którzy apostoami nie byli, stwarzaj

' Tame, fol. L.
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spekulacye, które osta si nie mog, co na\vet Poin-

ponius Letus zauway. wPatrze tu a obacz pilno =
wnioskuje ostatecznie — gdy si tu sobie podoba ro-

zum ludzki, w swoim wynalezieniu si kokoszy, baje

sobie, wynosi si w mylach, a prawie jastrzbieje.

Iali ci tymczasem praw^dziwie czci i chway Pana
Boga swego szukaj. Iali z owych liczby nie s, jako

oni, do których tak Pan mówi raczy: Jako w^y mo-
ecie wierzy, gdy jedni od drugich chwa bierzecie

a chway, która od samego Boga pochodzi, nie szu-

kacie ?«^. Radzi tedy Winiowski trzyma si szczerej

wiary, której prorokiem Gentile.

Nie chce jej wiat, cho nie zadaje ona ucisku, daje

moc ducha, uycza mdroci, która opiera si poku-

som szatana. Nie opiera si na wielu w^yznawcach,

gdy powszechno zawsze bdzi; maluczkie stadko

j wyznaje i bogactNvami wiata gardzi, które faszerzy

wiary zabawiaj. Ca wad tej faszywej w^iary jest,

e opiera si na ludziach, mocarzach, soborach, m-
droci wieckiej, gdy szczera wiara jest tylko praw-

dziw mdroci. Rycerz Paski kadzie tedy ywot
doczesny dla wiecznego, nie pozwoli usun Boga ze

zboru, gdy ^pustki straszne s, kdy niemasz prawdy,

a std znajomoci Boej i Syna Jego, kdy niemasz

prawdziwej bojani, wiary, mioci i chway witej
jego, kdy nie masz wiernego pieczci Paskich we-

dle ustawy jego uywania, kdy nie masz Ducha w.
odrodzenia, odnowienia, powicenia i mocnych po-

ciech jego« ^ Tem jest dom Boy, gdzie jest znajo-

mo Boga Ojca i ))na tym tu prawdziwym Paskim
poznaniu, jako wszystko prawdziwe czowiecze szcz-

cie, tak i on wieczny ywot jest postanowiony" ^. Nie

moe nigdy gupie ciao ufa rozumowi, gdy chodzi o po-

' Tame, fol. N 2.

* Tame, fol. Ldd 4.

* Tame, fol. LI.
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znanie Boga nad Bogi ', który da pozna te Syna
Boego wiari|, skoro rozum poznania nie dosie. Jego

sowem rzdzi si zbór, który wolnoci strzee, oszczer-

stwa odpiera, króla sucha, gdy ku »takim powinno-

ciom napomina nas to przezwisko krystyani« -. Wtedy
nie minie nikogo niemiertelno, która jest zapat
wiary i yciem w l^anu. Tak myl, która protesto-

waa niejako przeciw pogldom Budnego, zamykao
si dzieo majce zaspokaja gód sowa w zborze.

Byo niewtpliwie jego znacznym sukcesem, cho
pretensyi literackich nie miao. Skadao si jakby

z czterech rozpraw, które czyy nieustanne wymy-
lania na przeciwników, cho nikogo nie wymieniao
po nazwisku. I odsaniao obraz zamtu, który wy-
penia pierwsze dziesiciolecie aryanizmu i który mie-

sza umysy wraliwszym. Nie sypao cytacyami, impo-

nowao natomiast znaczn erudycy, prostot wykadu,
namitnoci kryjc si na dnie wywodów teologa.

Szczegóów obyczajowych tu niema, jest ascetyzm i wy-
odrbnienie si od wiata, który przedstawia si z okien

zboru dziwnie ujemnie. Styl namaszczony i podniosy

wskazuje, e Winiowski pojmowa swe powoanie po

apostolsku, dla siy i nacisku gromadzi te sowa wcale

udatnie, dawa si czyta z zajciem. Zdania krótkie

utrzymuj uwag, jzyk dowodzi, e minister siedzi

w polszczynie po uszy, nie zapoycza sów od obcych,

rzuca sowami archaicznemi i nie pstrzy stylu latyni-

zmami. Wynika to moe i z jego pogldu religijnego,

który nie dopuszcza terminów teologicznych. Dogma-
tyka przewaa oczywicie, cho prostota, ascetyzm,

dosadno, namitno nie brutalna i pospolita, ale

wewntrzna i pena przekonania, nie dozwala odsun
ogromnego rozmiarem dziea z uczuciem znuenia. Za-

pomina si, e wyszo ono w wieku przebudzenia si

^ Tame, fol. Voo 2. ' Tame, fol. Rrrrr 3.
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duszy polskiej do pikna, marze, rozkoszy, którego

podstaw by dobrobyt ogólny. Zdaje si, e jestemy
w penem redniowieczu, e czytamy spowied mni-

cha, który odmieni ludzkie przyrodzenie, skonnoci,

dze. Otrzewia tylko doginatyka, która nie waha si
powoywa nawet na humanist mao oywionego uczu-

ciami chrzecjaskiemi \ Tu dowód, gdzie kryy si te
zarody sceptycyzmu pierwszych twórców doktryny.

Ciias jaki mci w zborze wod jeszcze Parnowski,

którego posdzano o nadmiar ambicyi '. Jako dwój-

czak czyli uznajcy wyszo Ojca nad Synem, któ-

remu nie odmawia przedistnienia, spiera si z Gze-

choAyicem i Budnym na synodach, nie chcia adnej
zgody, kupi za koo siebie pewn liczb uczniów.

Student akademii heidelberskiej, na której stacza ju
dysputy z lutrami, potem marburskiej, znany BuUin-

gerowi i wróg spoecznych roje rakowskich ^, kaza
w Nowym Sczu, gdzie wystpi odrazu pod znakiem

podlaskiej doktryny. Zacieky w polemice, nie szcz-

dzi nikogo, oddziaywa nawet na szlacht katolick

tem atwiej, e chroni go starosta Myk, który Ba-

toremu na wyprawach towarzyszy i w wielu potrzebach

mnie stawa^. Rozprawia stylem biblijnym o karno-

ci chrystyaskiej, zwalcza tezy Czechowica, ukada
ksik modlitw wydan kosztem aryanki Zabawskiej °.

Gówne dzieo ofiarowywa najuczciwszemu i najszla-

chetniejszemu narodowi polskiemu, pogldów swych
broni zacicie i ze swad. ))Mówi — wyjania — e
ta nauka nie jest zmysó\y ciaa ani rozumu gowy,
ale wiary. Odpowiadam. W rzeczach ziemskich pirwej

potrzeba zna i rozumie, to potym wierzy, w rze-

czach niebieskich, które czowieczy rozum przewy-
szaj, mamy wierzy naprzód, abymy znali, abymy

* U Yoigta, T. II, str. 237. - U Lubienieciusa, str. 220.

= U Bocka, T. I, P. I, str. 335. ' U Morawskiego, str. 80.

•' U Lauterbacha, str. 295.
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zrozumieli. Pytam ich zatem, jeli wiara, która jest

jedna, gruntuje si na sowie Boym, czyli na mnie-

maniu, aibo zmyleniu jakiem? Powiedz, i na sowie
Boem. Nieche uka znaczne o tern sowo Boe:
Ociec, Syn, I^uch wici, jest Bóg trojaki, osobami,

jeden istnoci. Tego w i-*imie w. nigdzie nie uka
ani dowiod, powie to jest onej Anaksagorowej i Ary-

stotelesowej bani podobna o socu i Bogu. Arysto-

teles tak Boga opisa w swojej filozofiej: Bóg jest wie-

czne wirze. W takowej cenie i wadze tych ludzi wiara

ma by, któr o trojednem Bogu maj, krom sowa
Boego, gdy wiara, która nie jest z nauki sowa nie-

bieskiego, nie jest wiara ale bd i bawochwalstwo« ^

W tym tonie rozwija swe myli do koca a zawsze

w sposób jednostajny i oschy.

Odrzuca wic bezwzgldnie syml^ol atanazyaski,

którego, jak wiadomo, broni w czwartym wieku gó-
wnie Rzym a nie przyj Konstantynopol ^, nie móg
zgodzi si na zliyt subtelne wywody scholastyków, któ-

rzy zawieszali niejako powag zborów i tradycyi a pra-

gnli doj do prawdy na drodze rozumowej, na dro-

dze od wiary do pogldu. Ostrzega ju przed temi

próbami w. Augustyn, gdy radzi z wiar rozprawia
o zasadniczym dogmacie, gdy wtpi o moliwoci roz-

wizania zagadnienia na ziemi, gdy chcia dowie nie

tylko wierzcym, cho nie wierzy w moliwo do-

1 O znajomoci i tuyznaniu Boga zazody jednego, stworzy-

ciela zuszystkich rzeczy, ijedynego Syna jego, jyrzez którego wo-
aj nazuróceni Ojca. Nauka wielka, wita i prawdziwa ze wszy-

stkiego i zacnego Pisma w. dziwnie zebrana i stosowana, w której

wszystkie przeciwników apaczki i wykrty i przymioty znacznie s
wytknione i inocnie zborzone. Przez St. Farnowskiego, sug zboru

w Panu Chrystusie oczycionego a sowem prawdy powiconego...

B. m. 1573, fol. N 3. '

^ Anciennes litteratures chretiennes : La littrature grea/iie

par Pierre Batiffol. Paris 1897, str. 284.
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wodu, CO podchwycili za nim scholastycy, potem mi-

stycy, wreszcie humanici z Erazmem i teologowie re-

formacyjni. On rozumia jednak trudno rozwizania,

nie pojmowa nawet, jakby ono wygldao, gdyby do-

gmat chciaa okreli inteligencya ^ Jego pytanie roz-

wizywali przecie dyalektycy nie znajcy nigdy tru-

dnoci, potem mistycy zachwaszczajcy tylko zagadnie-

nia, wreszcie sceptycy humanistyczni drwicy wogóle

z chrzecjastwa, by uatwi drog ludziom rozwizu-

jcym je rozumem, ale nie wiar. Co si tyczy mini-

stra sdeckiego, powtarza on uparcie, e przeciw ro-

zumowi i przyrodzeniu nic dzia si nie moe, e same
sowa Boga s tylko godne wiary. By podeprze war-

to swych tez, nie szczdzi tekstów hebrajskich, za-

puszcza si w wywody gramatyczne, których ocena

wymagaaby krytyki specyalisty. Olniew^a oczywicie

swoich tern zrczniej, e rzuca si bez trwogi na naj-

gówniejszych teologó\v, traktowa kadego brutalnie

i w sposób okazujcy may zasób w nim mioci chry-

styaskiej.

))Jawna rzecz jest — zamyka swe rozumow^anie—
i cho Pan Christus jest Bogiem prawdziwym, wszake
nie jest sam od siebie, jako on Ociec, od którego jest

wszystko. Tym tedy obyczajem nie jest Syn Bogiem,

którym Ociec jego, gdy wasno ojcowska jest nie-

urodzony, albo sam przez si, obyczaj za ydowski,
którym jest Bogiem, jest, i poszed z Boga Ojca swego,

e jest wasnym jego Synem«^. Stojc tedy na stano-

wisku Piotra z Gonidza, przyznawa suszno tylko

swemu zborowi, który mao ceni powag i dawno,
w^alczy na wszystkie strony, wzywa swoich do ostro-

noci i ^viernoci w wierze, da od nich, by dawali

wiar tylko tekstowi hebrajskiemu, który zachowuje

1 U Kuhna, T. II, str. SgS.

* Oznajomoci i zuyznaniu Boga zazody jednego, list 11.
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<lla Ojca imi Jehowy. Sarkastyczny ton wzgldem
innych teologów nie schodzi z kart jego dziea, które

nie oszczdza nawet wielbionego przez historyka zboru

Erazma w sowach, e ))baja czycie Erazmus lichy on

i faszywy teolog, którego si chwycili ci bdni lu-

dzie, e si te sowa mog tak do Ojca jako i do Syna
ciga" ', Zapalczywa tylko mio prawdy skonia
Parnowskiego, e apaczki, fortele i zdrady objawi,

siebie i swój zborek ochroni, tajemnice tak umiejtnie

rozwika, e tylko jego nikt nie zdoaby pokona, bo

nie na ziemi ale na skale stoi ^.

Powaga Parnowskiego nie sigaa zreszt poza

zbory podgórskie. Jaka sztywno i twardo znamio-

noway jego styl, któremu brako wieoci, swobody,

prostoty poprzedników. Cho ostre zatargi wywoy-
way jego tezy, cho cay zbór rozdziera si niejako

na czci, przecie wierzono tu w jedno, kiedy cho-

dzio o walk z wrogiem zewntrznym, kiedy który

z braci oderwa si od zboru i przeby przepa dzie-

lc go od katolickiej wikszoci. Wtedy zrywaa si bu-

rza potpie, pkay zwizki rodzinne, co zdarzyo si
zwaszcza z Wilkowskim, którego gromi Niemojewski.

Byy to jeszcze lata, w których aryanie wystpowali czy

w Lublinie czyw miglu zaczepnie, w których, zwaszcza
na Rusi, poczynali sobie miao i otwarcie. Haso da
Lublin, gdzie na razie bio najsilniej ich ycie, za nim
poszy inne rodowiska ruchu. Naleao wystpi zwa-
szcza przeciw najniebezpieczniejszemu wrogowi, któ-

rego stopie kultury walczy o lepsze z aryask.
Wdziera si on wszdzie, budowa szkoy i stacza dy-

sputy, wiczy uczniów w polemice, która miaa przy-

bra rozmiary potne. Pod wpywem Jezuitów spoe-

czestwo stawao si na prawd i gorco katolickiem,

* Tame, list 89.

2 Tame, list l56.

Literatura Aryask.
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cho nietolerancya bya jeszcze bardzo rzadk. Naleao
aryanom wystpi przeciw Jezuitom, którym dodawa
bodca Posseyino, którzy dwigali ju kollegium w Lu-

blinie ^. Prócz kaza cigajcych tumy, miewali oni wy-
kady tekstu biblijnego, którymi gównie wpywali na

chwiejnych a olniew^anych dotd erudycy zborow -.

Wstpienie na tron w^ychowanka Jezuity Warsze-

wickiego, który teraz osiad w Lublinie, modego Zyg-

munta III, nie mogo nie doda ducha zakonowi, który

pragn przebudowa spoeczestwo na jednolite reli-

gijnie, który wpywa na króla przez spowiedników Go-

yskiego i Skarg w duchu katolickim, cho do po-

lityki, przynajmniej otwarcie, si nie mieszao Poród
szlachty dyssydenckiej obiegay ju za Batorego wie-

ci, e Jezuici wywieraj \ypyw na sprawy duchowne
i wieckie kraju; ogólnie za byo wiadomo, e wyst-
puj oni zaczepnie, e nie oszczdz zwaszcza na Za-

chodzie pióra, sowa, nawet intrj^gi, by zgnie silny

jeszcze ruch reformacyjny ^. Przechodzia ju religijna

gorczka, wahajcy i zniechceni zamieszaniem poj
wtrcali chtnie na ono katolicyzmu wszdzie i u nas.

Dyplomaci, spowiednicy, kaznodzieje, pedagogowie,

pisarze, stanowili Jezuici przez sw organizacy jakby

armi, która rzucaa tysice traktatów, polemik, pani-

fletów, by dorówna ruchowi i podci go u korzenia.

Podejrzywano ich wszdzie o polityk hiszpask, w^y-

tykano im cudzoziemsko, zazdroszczono im nauki,

nie w^idziano yczliwie ich powicenia, co gotowao
wybuch prdzej lub póniej. Zrazu pojawiay si tylko

docinki rzucane mimochodem w polemikach teologi-

cznych, potem w miar wzrastania ich wpywu, roz-

' Ks. St. Zaski: Jezuici zo Polsce. T. 1, Cz. 1, i.wów 1900,

str. 309.

^ Tame, str. 386.

' Tame, T. I, Cz. II, str. 5o6.

* U Lenienta, T. I. str. 252.
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cliodziy si paszkwile ', wres/.cie uderzy pocisk z wiel-

kiego dziaa, którego tre powtarzaa si odtd bez

przerwy, gdy tylko nadarzya si sposol)no walki.

Kto go napisa, jest zagadk do dnia dzisiejszego.

Dawniej posdzano Klonowica, dzi Wojciecha z Ka-

lisza a nawet obu razem-. Pierwszy przyjani si
z aryananii, drugi przeczy w dwa lata póniej, jakoby

l^y autorem pamletu. Atoli historyk zboru, Lul^ienie-

cki, ' nie wspomnia ani sowem o gronym wrogu
Jezuitów. A przecie by to bez wtpienia pód zboru.

Kollegium jego przeciwników zyskao ju oparcie ma-
teryalne w trybunalskim grodzie, jego kaznodzieje prze-

mawiali w farze, wznosili wspania wityni, w któ-

rej najwywiczesi szermierze bronili zasad wiary*.

Ta wiara miaa w Niemojewskim najzacitszego i naj-

wprawniejszego oponenta, on te móg by najpraw^do-

podobniej autorem pamletu. Czy bakaarz lewartow-

ski zdobyby si na taki pomnik wymowy, w którym
jest namitno, temperament, oburzenie, zapaczywo,
godna kujawskiego szlachcica. Ta namitno zale-

piaa go tak, e czynia go niesprawiedliwym, kazaa
mu potpia wszystko, grzmie piorunami inwektyw,

które zuytkuj Pasuier i Arnauld, po nich Pascal

i inni. To jest dzieo literackie, w^ Ivtórym zalety ora-

torskie wystpuj wyranie, to s byski wymowy,
któr podziwiao si ju poprzednio a która zaniepo-

koia saby jeszcze zakon w stopniu wysokim, skoro na

jej odparcie uy a czterech odpowiedzi. Powoywano
si przecie na argumenta aryaskie we Francyi je-

szcze w wieku nastpnym '". Czemu tedy ów szlachcic

* U ks. Zaskiego, T. I, cz. 1, str. 33o, gdzie wspomina o nie-

mieckim paszkwilu Neue Zeitung r r. i58S.

"' Pamitnik literacki z r. 1904. Rocznik III, z. II, str. 408.

* U Lubienieciusa, str. 255.

* U ks. Zaskiego, T. IV, Cz. I, Kraków 1905, str. 339.

* U Lenienia, T. II, str. 198.
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polski W tytule pamfletu miaby by tylko maszkar
dla Wojciecha z Kalisza ?

Zaczyna si pamflet od wyraenia trwogi o losy ojczy-

zny, która chorob we wntrznociach chowa, o losy wol-

noci, która bya przecie udziaem szlachty. Klski na-

stpuj za klsk, wic szlachta i senat winny patrze

w przyszo ^, której Jezuici gro zgub nieuchronn.

Nawet w katolickich koach o tem mówi, cho Je-

zuici s poboni, uczeni, zakadaj szkoy, by akade-

mii krakowskiej zaszkodzi. A przecie mielimy uczo-

nych i szkoy przed Jezuitami, cho oni komedyami
i tragdyami do siebie cign '^ mielimy Leopolit ^
Hozyusza, Kromera, Orzecho^vskiego, Frycza, których

nie maj Jezuici. Polemizowa nie umiej i tylko ha-

asem a krzykiem wojuj, czego przykadem dysputa

lubelska. Posse\ ino walczy niedonie, gwat brutalny

way w ich dyspucie wicej ni nauka, co nie jest

godnem teologa*. Co si tyczy wychowania, w^pro wa-

dz ono obce obyczaje, zwraca uwag na zewntrzno,
dba o uoenie twarzy, o pobudzenie pilnoci nagrodami;

religijny kult ich obliczony jest na kobiety i modzie.
Wiadomo zreszt, e s wysannikami króla hiszpa-

skiego, e szerz tumulty i podburzaj króla, czem
przypominaj krzyaków, którzy ozdobili si dzi no-

wem imieniem. Wic strzedz si trzeba gadu, który

buduje warowne gmachy i zaogi w nich pewnie trzyma,

bo Gdask nie jest daleko od Antwerpii, gdzie król

hiszpaski siedzi; strzedz si trzeba ludzi, którzy boga-

ctwa zbieraj i wolnoci polskiej gro.

^ Eguitis Poloni in Jesuitas Actio prima. B. m. iSgo, fol, N 3.

Yestrum autem est senatores guam longissime tu posterum pro-

videre.

^ Tame. fol. A 4.

* Tame, fol. B.

* Tame, fol. B, animum carnificis, aut barbari atgue crude-

lis praedonis, guam theologi mentem eruditam habere.
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Si[ tedy dwa momenty w pamlecie lubelskim, które

podkreli wypada koniecznie. Jeden jest politycznym,

gdy Niemojewski wyranie posdza Jezuitów o in-

trygi na dworze, drugi teologicznym, gdy odmawia
im erudycyi cechujcej aryan. Nic mu si nie podoba

u nich, wychowanie ich uwaa te za szkodliwe. Oczywi-

cie zarzuty jego miay swe ródo nie tylko w wie-

ciach krcych po kraju. Bardziej wpywowymi byli

ju Jezuici we Francyi za Henryka III, gdzie w woj-

nach religijnych odegrali rol znaczc, podobnie
w innych krajach, skd wieci przedostaway si do

Polski, obcej walkom religijnym, które przedzierz-

gny si w polityczne. Podejrzenia o porozumienie z Hi-

szpani, które w oczach aryanina uchodzia za królestwo

reakcyi, byy oczywicie chimeryczne, cho powtarzay
si we Francyi w Catechisme des Jesuites z r. 1602

Pasquiera i u innych. Zarzuty czynione tam ich wy-
cho\vaniu byy nawet daleko ostrzejsze, lubelski aryanin

da im jednak pocztek, rozdmucha iskr, l<:tóra roz-

palaa si póniej nieustannie. By j przygasi, zakon

odpar atak odpowiedzi Lansa, której zbór przeciw-

stawi znów dowcipne zestawienie epitetów znajduj-

cych si w odpowiedzi belgijskiego Jezuity. Bock przy-

pisuje je równie, jak pamflet poprzedni, Wojciechowi
z Kalisza, cho nie wie o tem Sandius. I to zestawie-

nie przypisabym Niemojewskiemu, który porównywa
swe umiarkowanie i skromno ze zoliwoci i bez-

czelnoci przeciwnika^. Zestawienie zarzutów uczynio-

nych szlachcicowi a z drugiej strony pochway zakonu
wywieraj istotnie komiczne wraenie, koczy si ono

^ Speculum Jesuitarum, hoc est ornamenta et flores primae
orationis in primani actionem Equitis Poloni pro Jesuitis editae. B.

m. iSgo, fol. A 2, remitto iibi orationem, vel comoediam tuam, vel

oratoriom comoediam, in qua Jesuita diabolum, diaholiis Jesuitam
agis ingenio tuo.
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wierszem stwierdzajcym, e Jezuita sam zarzutami

swymi si pogrzebie.

Trzy inne odpowiedzi nie doczekay si podobnego
zestawienia. A Wojciech z Kalisza, którego doskona
uczono chwali Lubieniecki, musia na dyspucie lewar-

towskiej z r. 1392 wytrzyma niewinnie ca burz za-

rzutów, które odpiera uroczycie. By to niewtpliwie

pedagog zaw^oany, czego dowodz jego listy do scho-

larchów gonej szkoy, która zasyna przed rakowsk
i kisielisk. Poprzedzaa je przedmowa do Kazimier-

skiego, który pomóg dwign upadajc po napadzie

tatarskim uczelni, umoliwi wychowanie ukochanego
modszego pokolenia zboru. Nie moe, mówi rektor

lewartowski, obej si szkoa bez wdraania dobrych

obyczajów ' , nauka czy si z moralnoci i wv-
twornoci mówienia, cho sama jest rozleg ogrom-
nie. Pierwsze miejsce zajmuje w niej filozofia, któ-

rej religia jest czci gówn, po niej id etyka ucz-
ca dobra i sztuki ycia, ekonomika przepisujca rzd
w domu, polityka, skoro czowiek jest zwierzciem
politycznem, nomika zawierajca prawa, matematyka
i astronomia, geometrya, muzyka i architektura. Kto

ma nauk, ma si, co nie wyklucza jeszcze nauki

dobrego i jasnego mówienia czyli gramatyki , dya-

lektyki i retoryki ^. Czowiek pobony, mdry, wyino-

w^ny jest dopiero czowiekiem na pra^vd, co po\N'ta-

' Schola Lez>artovia restituta sive epistolae aliguot guibus ra-

fio descripta est quam istius scholae praeceptores in docendo ad-

hibent. Aut. Alb. Calissio eiusdem scholae rectore. Typis Al. Ro-

decii iSgS, fol. A 4, in guibus lifterarum studium cum elegantia

morum coniungatur.
* Tame, fol. B 2, gui autem purius et scribit et loguitur, aut

latine, aut graece, aut germanice, aut polonice, gui elegantiam

habet morum, gui meliorem verborum delectum, gui artificiosam

verborum collocationem, cuius sermo non ambiguus, non obscu-

rus... cuius scriptura est clara, os suave, is purior est, laudabilior

et utilior Reipublicae atgue ecclesiae.
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rzaja take pedagogowie rakowscy, biorcy równie
rozbrat z clawniejszemi teoryanii, wykliiczajcemi fi-

lozofi i widzijcemi w prostocie i niewiadomoci ró-
do wiedzy i odrodzenia.

Z kolei nastc'puj szczegóowe uwagi, które otrzy-

mali scholarchowie Sokoowski, Pabianoviiis, Brelius,

Voidoviiis, Rosciiis kierujcy piciu klasami. Stresz-

czaj si one w zadaniach, by uczniowie znali najpierw

modlitw Pask i dekalog a czytali i pisali wyranie
i starannie, by rozumieli, co mówi i pisz, a trakto-

wani byli po ludzku i roztropnie, by uczyli si mówi
i pisa po acinie na Ciceronie, witych dyalogach Ca-

stelliona, wiczeniach aciskich Vivesa. Prócz aciny
naley im da pocztki greczyzny ^ zaznajamia z poe-

tami i historykami, z których najpoyteczniejsi s Ver-

gilius, gdy nie zaniedba poda w poezyi dobrych prze-

pisów gospodarczych, Horacy mdry w listach, wreszcie

Buchanan. Gówn lektur stanowi jednak Nowy Testa-

ment, zrazu po acinie, potem po grecku ^, take katechizm

krakow^ski Czechowica, l<tóry tumacz uczniowie na

polski. W klasie ostatniej naucza zapewne sam rektor,

gdy zwraca si bezporednio do modziey, której za-

leca dla wiczenia stylu gównie Cicerona, nie kae zapo-

mina o reguach wymowy,da przykadania si do dya-

lektyki niezbdnej w dysputach. I egzaminatorowie

maj spenia pilnie swe obowizki; osobne uwagi do-

tycz muzyka Rosciusa ^, który wiczy w piewie psal-

mów Buchanana albo Kochanowskiego^. Prawa szkoy

^ Tame, fol. C 3, nihil iinfiedit initia Graecae linc/iuie pro-

ponere.

^ Tame, fol. C 4, iit discipuli tui, non soliirn latine sed etiam

graece Christi et apostoloruni doctrinam totam intelligant.

* Tame, fol. E 2, /// Musae nostrae non sint mutae, sed qiio-

tidie suaz et artificioso sono.

* Tame, fol. E 2, aut etiam eos qui a Joann Coc/ianoi>io

translati in patrium nostrum sermonem.
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zawieraj podniesienie znaczenia religii opartej na ob-

jawieniu, etyki, któr wszczepia wypada nawet rod-
kami surowymi ^ karnoci, za któr odpowiadaj na-

uczyciele.

Z uczuciem duni}'^ zwraca si rektor i doradca Za-

mojskiego przy zakadaniu akademii zamojskiej ^ do pre-

fekta szkoy Poetevinusa, którego wychowanków chwal
nawet za granic ', dzikuje za opiek seniorowi lubel-

skiemu Balcerowicowi, który strzee miejsca pobo-

noci i nauki. Mao ich jest ju dzi w Polsce, co na-

penia go obaw^ o przyszo, cho nie brak patronó\v

mylcych przecie o nowych szkoach. Nie brako ich

wtedy jeszcze dugo, aryanizm wzmacnia si za siami
niemieckiemi, które w ojczynie nie mogy otwarcie wy-
stpow^a z potpion i przeladowan wszdzie dok-

tryn. Pojaw^iay si one najpierw w miglu, skd
szy do Rakowa, by zaway w caej umysowoci
zboru. Najwietniej zaznaczyli si w migielskim ru-

chu teologicznym Wolfgang i Zygmunt Szlichtyngo-

wie^ potem Ostrorodt i Smalcius. Zjechano tu nawet
na synod, dysputy cigay mnóstwo szlachty wielko-

polskiej. Protoplasta aryaskiej dynastyi Szlichtyngów,

Wolfgang, wyraa tu zdania nawet przeciwne zboro-

wym, co nie uwaano jednak za ze i cieszono si, e
prawda nawet w jzyku niemieckim si szerzy; sam

* Dzieje akademii zamojskiej 1594—1784 skreli oraz wyka-
zem druków zamojskich opatrzy J. K. Kochanowski. Kraków 1899
—1900, str. 20—23 i 34—35, gdzie dyplomat Zamojskiego wykazuje
wyrane pokrewiestwo z organizacy szkoy lewartowskiej zwa-
szcza w daniu pooenia nacisku na jzyki klassyczne.

* Tame, oi. E 3, virgis corrigendus est.

' Tame, fol. Fy, tales scholas in Polonica reperiri.

* Antzvordt der Geinein des Herren Jesu Christi zu Schmi-
giel auf den Beweis, Yerstandt, und Erklerung des Apostolischen

Glaubens, des Edlen und Erenvesten Herrn Sigm. von Schlichting

auff Starpel... B. m. i593, fol. A 2,

^ Tame, fol. B 2.
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zbór odpowiada na zaczepki Jezuitów poznaskich,
e suga Paski kademu yczy dobrze i zego zym
nie paci '. Odradza si bowiem ducliowo przez ponu-
rzenie , które jest pogrzebaniem starego czowieka.
Czy wiara byaby zreszt prawdziwa, gdyby kady ro-

bi, co si jemu podoba? Uciekaj tedy ponurzeni od
wiata do Boga, naladuj Chrystusa, który by Ada-
mem niebieslcim, gdy ludzie id za ziemskim. By zer-

wa ze wiatem, trzeba si odrodzi duchem, trzeba

doj do uduchowienia, l<tórego owocem s mio,
rado, pokój, cierpliwo, przyja, dobro, wiara,

agodno.
Uczyni to sekretarz gdaski Radecki, który nast-

pnie w Rakowie swe przejcia z gdaskimi rajcami

opowiedzia -, cho i wród aryan wyrónia si odr-
bnymi pogldami na róne zagadnienia ^. Gonym je-

szcze w pierwszem pokoleniu by Kochanowski, któ-

rego wymienia protokó synodu beyckiego z r. iSGt),

take Otwinowslu. Pierwszego zna i Sandius *, drugi

zasyn jako poeta zboru, któremu zastpi gone-
go u kalwinów Trzecieskiego. Kochanowski by bra-

tem Jana i ziemianinem sandomierskim; oeniony z Ty-

misk z Jasieca pozostawi zbiór zda moralnych,

w których uzdolnienia wida mao, ale których tre
nie jest obojtn '^. Kochanowski gani w nich ciele-

sno, wynosi cnot, bo ona jest klejnotem ziemskim

^ Tame, fol. B 5, zuelche die Form der Begrabung des alten

Menschen, der in Sunden und Ungerechtigkeit gelebet hat.

* Ursachen, utarum sich Mathaeus Radeke, zvelcher der Stadt

Dantzigk 26 Jahrc lang fiir ein Secretarium gedienet, von dar

gemachet, und sich mit den seinen ahn andere Ort begeben hat.

Gedruckt zu Rackaw ogS, fol. B 2.

3 U Bocka, T. I, P. 1, str. 700—708.
* U Sandiusa, str. 83.

5 Rofuy Mikoaja Kochanozuskiego do synózo szoych, które

maonka jego Katarzyna z Jasieca Kochanowska po mierci jego

wydaa... W Krakowie w drukarni azarzowej R. P. l585.
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i drog do nieba, bo ciao w moc ducha oddaje. Kto

wiata do domu nie puszcza, drogami ducha chodzi.

Bo ktokolwiek sie z nim braci.

Ten ju wieczny ywot traci,

I bdzie chodzi w ciemnoci.

Jako lepy po wiatoci.

Nie dozna drogi pokoju,

Ale zawdy trwogi boju,

Straci\vszy wczas, rozkosz, swobod,
1 zdrowie puci na wod.

Tam si niedostatek mnoy.
Tam dug Pana w nocy trwoy,

Tam przyjaciel, co z nim pija,

Bdzie ci w przygodzie mija.

Siebie stawia za wzór synom, gdy faszu nigdy nie

cierpia, wola umarych nad ywych, mdro du-

chow ceni wicej ni skrzynie i wioski.

Na wiecie panuj tylko kopot i ndza, co sko-

nio go do obrania cichego ywota ziemiaskiego;^

oszczdza tedy grosza, by w skrzynce nigdy nie brako
i brogu pilnowa a nie sta o urzdy, beneficya, daro-

wizny, jurgielty, tytuy,

które nigdy nie dbali,

Którzy Boga miowali,

1 ci, którzy mdrzy byli,

Takimi rzeczy gardzili.

I ze spokojem koczy ywot, któremu mier otwie-

raa ycie prawdziwe. Do starszego brata podobny by
chyba z zamiowania ziemiaskoci i ciszy. Pisa po
prostu, bez myli podobania si komukolwiek, bez na-

tchnienia take. Wczytywa si niewtpliwie w Janowe
rytmy, które koysay mu dusz tak, e sam próbo-

wa uj mow wizan swe myli ascety i ziemianina,

podoba mu si i Plutarch, którego przekada zape-

wne dla pogldów bliskich wyznawanym przez niego.

Ma przeciejzyk ksikowy, biedny i bez blasku i wy-
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razistoci, cho wiersz bywa wcale gadki, zdania ij-

cz si zgrabnie i udatnie. Nie razi, ale i nie wywiera
wraenia, którym czarowa nawet obojtnych na poe-

zyc Jan. (czytano go w kadym obozie religijnym,

piewano po kocioach i zborach, zabierano z sob
za granic, gdy losy gnay daleko w obce ziemie. Ale

rozgos Mikoaja by mniejszym nawet ni Otwinow-
skiego, bardziej ruchliwego i czynnego wicej ni pó
wieku.

Wrazi si Otwinowski w pami i katolikom, któ-

rzy pamitali mu do koca wieku jego brutalne wy-
stpienie na procesyi w Lublinie, pisma musiay by
odbiciem natury gwatownej i skorej do brutalnej

nawet obrazy wiary wikszoci ^ Szlachcic podgórski

butny i zapalczywy, spokrewniony z rodami sdec-
kimi, które hodoway przewanie aryanizmowi, oe-
ni si z córk drukarza Rodeckiego, przybywa te
na synody kalwiskie^, potem aryaskie. Podróo-
wa lubi, skoro jego pióra jest zapewne dyaryusz

z poselstwa do Turcyi, gdzie towarzyszy l^asztela-

nowi Bzickiemu, bo z przyrodzenia »)do dalekich pere-

grynacyi by chtliwy«^. T sam namitno musia
mie i Bzicki, Otwinowski za mia misy kupowania
koni na Wschodzie. Zapisywa tedy zwile daty pobytu

w rónych miejscowociach, szerzej rozwiód si nad

Konstantynopolem, zwyczajami i obyczajami tureckimi,

jak w omdziesit lat póniej inny aryanin Zygmunt Lu-

bieniecki. Prdko wraca jednak do domu i pociesza si,

e cho nagrody za trud nie otrzyma. Bóg jest »jedynie

nagrod s\voich wiernych i bdzie zawdy«^. Przyroda

* U Lubienieciusa, str. 171—178.

^ Lasciana, str. 410, 481.

^ Podróe i poselstu)a polskie do Turcyi a mianowicie podró
Erazma Otwinowskiego l557 r, ... przygotowane do druku z rko-
pisów J. I. Kraszewskiego. Kraków 1860, str. 8.

* Tame, str. 40.
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nie przemawiaa do wcale, ali si tylko nad losem nie-

w^olników wystawionych na targach, dziwi architektu-

rze sofijskiego meczetu, który opisywa naiwnie i z pro-

stot ziemianina zakopanego w dziedzicznym Leniku.

Z caego pokosia poetyckiego, na które skaday si
wiersze o kobietach Starego i Nowego Testamentu,

poemat o bohaterach chrzecijaskich, opis wierszem

dysputy lubelskiej, dyalog o sporze piekarza z mala-

rzem o bogach swoich i ich wyszoci, pozosta tylko

zbiór przypowieci wydobytych z Nowego Testamentu.

Czwarty utwór nalea zapewne do rzdu dyalo-

gów polemicznych, w których celowa niegdy Ochino,

z trzeciego pozostay dw^a w^iersze u polemisty katoli-

ckiego \ o trzecim wspominaj Wgierski i wielokro-

tnie Lubieniecki. Cakow^ity jego tytu poda pierwszy,

który streci go zarazem nader dokadnie -. Od histo-

r\'^ka kaKvinizmu dowiadujemy si, e cao Bohate-

rów chrystyaskich obejmowaa dwie czci. Opowia-

da w nich Otwinowski o zborach, potem wylicza

wspówyznawców, midzy którymi nie pomin Miko-

aja Radziwia Czarnego, Zapolyi, Kiszki, jako gów-
nych patronów wyznania, wreszcie ministrów, do któ-

rych zaliczy i askiego. Szczególne pochway dosta}'^

si Olenickiemu, którj' si ducha i ciaa si odzna-

cza, gdy nawet w czasie aud^^encyi od psa królew-

skiego okrutnie poksany nieczuym na ból si oka-

za *, Zborowskiemu Marcinowi, który nieustraszenie

z biskupem Zebrzydowskim si ciera, Paclesiusowi *,

' Recepta na plastr Czechouca ministra nowokrzczeskiego

przez Szczsnego Zebrowskiego wydana. W Krakowie R. P. l597,

fol. B 3:

Lecz on potytn rzekszy to: Nie zuiein, co si dzieje.

e tak móu>ió nie mog, jzyk jako mdleje.

' An. Wengerscii libri Qiiatuor Slavoniae Reformatae. Am-
stelodami 1679, ^tr. Sig—538.

^ U Lubienieciusa, str. 32. * Tame. str. 5l.
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który pierwszy jawnie antytrynitaryzmowi i nowo-
chrzczeiistwii hodowa ', Kazimierskiemu Piotrowi, l^u-

dyozowi, który rodem, zasugami, godnociami pogar-

dzi i ycie pol^onie zakoczy. Wartoci poetyclviej

poemat ciyba nie mia, obszernoci przewysza kró-

lewieck elegi Trzecieskiego, Ictórej l^y moe nala-
dowaniem. Nie min zapewne bez wraenia, cho
by przewanie prostem wyliczeniem miejscowoci
i nazwisk z kilku sowami pochway, która upami-
tniaa jednak osoby i rzeczy a czytana bya dugo
z zajciem, skoro historyk Lubieniecki mówi o niej

jeszcze z zachwytem.
Zbiór przypowieci powicony jest wojewodzie ks.

Ostroskiemu, który, cho gowa prawosawia, ceni
w^ aryanach uczonych ludzi, skoro prosi Motowi, by
odpowiedzia na gone dzieo Skargi o unii ^. Roio
si zreszt od aryan w stronach nowogródzkich, gdzie

w miecie wojewódzkiem odbyway si dysputy i zbie-

ray si synody pro^vincyonalne, na Woyniu, gdzie

Czechowica za podstaw do przekadu Nowego Testa-

mentu na jzyk maoruski wzito. Na Litwie próbowa
czego podobnego Ciapiski; aryanizm sign tam a do
Poocka, skd agitowa w^ kierunku Moskwy. Napróno
bola nad aryanizowaniem Rusiks. Kurbski, skoro królik

ruski nie podziela tego zdania, gdy czya go z aryana-

mi niech do katolicyzmu. I w^ w^ierze uwydatniay si
pozorne pokrewiestwa, gdy pojcie wschodnie o po-

chodzeniu Ducha w. zaczepiao podkopywany przez

aryan dogmat zasadniczy, nauka o czycu schodzia si
poniekd z aryask, cho zreszt rónice byy ogromne.
I znów aryanin Broski odpowiada w imieniu prawo-
sawia na dzieo unii, by przeciwstawi w przedmowie
fanatyzmowi Jezuitów znan tolerancy Zamojskiego ^

^ Tame, str. i52.

* Kwartalnik historyczny. Rok X, Z. III, 1896, Lwów, str. 385.

* Apokrisis abo odpozuied na ksiki o synodzie brzeskim,
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cho Z pogldami swymi przewanie si ukry i tylko

transsubstaiicy ostro zaczepia. Wileski didaska Zi-

zanja powtarza za aryanami wycieczki przeciw rzym-

skiemu antychrystowi, za które ostro strofowa go Je-

zuita Zebrowski ^ Otwinow^ski patrzy na te objawy
niewtpliwie z radoci, powica tedy swój zbiór so-

jusznikowi swoich w^spówyznawców i przesya go ))ku

pobudzeniu te do prawdziNYCJ pobonoci witym przy-

kadem s\voim sawnego i starodawnego narodu greckie-

go, któremu te wasza K. M. daleko i szeroko panujesza ^.

Zachwala sw prostot, która chytrych syllogizmów

unika, potpia judaizm Budnego, który nie ma suszno-

ci, skoro stare rzeczy z Chrystusem koniec wziy, opie-

ra zbawienie nie na ludziach ale na Bogu, gosi, e po-

kój, sprawiedliwo, prawd, zamiowanie cnoty sze-

rzy naley nieustannie.

Bo kto pobonie zbierze, pobonie uywa,
By te by nabogatszyni, nic nazbyt nie miewa.

A którzy sie tu zasic prdko zbogacaj,

Saw, zdrowiem, sumieniem tego przypacaj.

Stao W cierpieniu, folgowanie bliniemu, pokora

i roztropno, która na niebieskiej mdroci poprze-

staje, oto cnoty odrodzonego w duchu, u którego

Jeyk po oku czonek jest przedniejszy w gow^ie,

Który czowiek ma cllo^va ku roztropnej mowie,

i im bowiem wzywamy Ojca niebieskiego,

Nie godzi sie im mówi nic nieprzystojnego.

Bo gdzie z jednych ust sodko i gorzko wychodzi,

Takiemu wic nie dobrze skoczenie przychodzi,

Bo wiemy na ouwc co za dekret dany.

Ze tam w królestwie Boym nie ma by widziany.

imieniem ludu staroytnej religiej greckiej, przez Christofora Phila-

leta w poryw^cz dana. B. m. i r., fol. A 2: Wolae raczej niego-

rcyin zosta, niby na gorejc zuiitrznej zualki pomieniem
ojczyzn mia patrzy.

^ Pamitki ukraisko-ruskoj moxvy i literatury. T. V. U Lwowi
1906, str. 14.

* Przypozoieci Pana Naszego Jezusa Christusa. Z ksig N.
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A królestwo Boe moe istnie i na ziemi, gdy b-
dzie si unika wiata i y duchem, (Chrystus ma su-

y za przykad, jeeli clirystyanami zwa si mamy,
bo inaczej wiat nami zawadnie. On jest wzorem po-

stpowania. On

Jest kamie on kosztowny od Boga wybrany

Na którym tu zbói* Bo/y mia by zbudowany,

Jest fundament jedyny i nieporuszony,

Na który nie moe by inny pooony.

Wiersze pana z Lenilca stanowi wic zwierciado

etyki aryaskiej, Ictóremu brak jednak ywoci i wy-
razistoci Rejowej, l^owtarzania, saboci formalnej,

zaniedbania tu tyle, e po Kochanowskim nie mona
smakowa w tej poezyi, choby si patrzao na ni
najwicej pobaliwie.

Moralny idea jest jednak, ale dobry dla ludu wy-
spiarskiego, a nie dla spoeczestwa, na które miay
nadej burze zewszd, a zwaszcza od ciany tureckiej.

Nawet Stojeski niegdy wiedzia, czego spoeczestwu
potrzeba, tu za jest ascetyzm obojtny na w^szystko i nie

liczcy si z yciem i jego daniami. Wymownych
ustpów tu nie ma, wszystko jest równie mdem i nie-

donem. Nie ma tu ciepa, swobody, obrazow^oci,

czyta si przypowieci bez wraenia i odkada bez

alu. Jzyk si przetrzebi niejako, poczucie formy zani-

ko, ycie wyjaowiao na bujnej niegdy roli swoj-

skiej. To poezya ascetów, wta i biedna, jak ich y-
cie, marna i nika, jak ich dni, bo zrodzona na grun-

cie bez zwizków z yciem ogólnem, na gruncie, nie

czerpicym soków z bogatej treci przeomów dziejo-

wych. W dodatku powica je Otwinowski temu,

którym swych polemistów wysya na bój z katolicy-

zmem, który zawiera niejako duchowy sojusz z lu-

T. krótko zebrane i teraz nowo wydane, przez Erazma Otfinow-

skiego z Lenika. B. m. R. od nar. P. N. 1599, fol. N 1.



144 TADEUSZ GRABOWSKI

dmi wrcz odmiennych pogldów na dogmaty, jedy-

nie w poczuciu wspólnej nienawici do Rzymu, o któ-

rego zohydzenie chodzio. Dziwne przeciwiestw^a, nie-

sychane zamieszanie poj, na którem poznawali si gó-
wnie katolicy. Zamt powstawa z tego niemay, cho,
dziki aryanom zapewne, Ru rozwijaa w sobie wiado-
mo religijn i albo polszczaa, jak to bywao w stronach

nowogródzkich, albo ut^vierdzaa si w prawosawiu,
a co zatem idzie, w nienawici polskiego ywiou.
Z zamtu, który zwolna dopiero znika, wstawao no-

we ycie i nowe ksztatowanie si stosunków w dziel-

nicach kresowych rónolitego narodowo i religijnie

pastwa.



V.

Niepewno doktryny. Faust Socyn i jego szkoa.

Od czasów pojawienia si franciszkaskiego misty-

cyzmu nie bvo zapewne w rozwoju religijnych idei

zjawiska bardziej interesujcego od anabaptvzmu i arya-

nizmu. Jeden i drugi byy dla protestantyzmu, któ-

ry gosi, e pizywraca ewangeliczne chrzecijastwo,

czem nadzwsczajnie przykrem i zawstydzaJjcem. Tem
ostrzej je zwalczano, cho chodzio przecie tylko

o rónic zapatrywa, dokd prawdziwe chrzecija-
stwo siga powinno. Luteranizm i kalwinizm chciay

opiera si na trzech pierwszych wiekach wcznie
z soborem nicejskim, cho niektórzy jego teologowie

godzili si i na pi, aryanizm powoywa si tylko na

wiek apostolski, szuka chrzecijastwa tylko w sym-

bolu apostolskim i tekcie biblijnym, który tumaczy in-

dywidualnie i bez wzgldu na tradycy ^yieków pitna-

stu. Coraz bardziej zacieniano granic, odrzucono ^yresz-

cie na>yet te czci No^yego Testamentu, które wyday
si niezgodne z pierwotnem objawieniem (Chrystusa.

Szukanie tego pierwotnego chrzecijastwa nie usta-

wao w aryanizmie, gdy tamte wyznania stay w dog-

matyzmie prawie zupenie. Co podobnego wida
i u anabaptystów, którzy, gdy odrzucono wiekow hie-

rarchi, poszli w duchu ewangelicznym tak daleko, e
sami reformatorowie skazywali ich na wytpienie bez

Literatura Aryaiiska. 10
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litoci. Ale nasiona anabaptyzmii zeszy %v Anglii pod

mianem ruchu niezalenych, w Polsce odrodziy si
u aryan, których doktryna miaa przej w now faz

rozwoju w chwili wystpienia Socyna modszego.

Ju w zaraniu caego ruchu odmieniaa si ona sto-

sownie do teologa, cho przewaa zawsze pierwotny

pogld Serveta, e Chrystus sta si dopiero Bogiem,

gdy objawi si na ziemi pod postaci cielesn ^ Jest

On tedy jakby odbiciem Boga, co tumacz Rakowia-

nie najrozmaiciej, cho powtarzaj zawsze tez Serveta,

e Chrystus sta si dopiero Bogiem, e jest Synem
Boga z bosk moc i natur ale ani wspóistotnym ani

równym. Powstao wnet pytanie, w jaki sposób zwra-

ca si maj wierni do Chrystusa, co ^v sposób kra-
cowy stara si rozwiza Dayidis, by spotka si z opo-

zycy Blandraty, dalej superintendenta siedmiogrodzkie-

go Eniedina, w kocu Socyna modszego. Chodzioju te-

raz o chrzecijaski charakter wyznania, którego doktry-

na nie przestawaa by przecie niepewn w swej treci

i deniu. Tak samo jak Davidis, rozwizywa zagadnie-

nie Budny, cho i w Polsce przeway wszdzie pogld,

e skoro Chrystus sta si Bogiem, naley mu si cze
i modlitwa. Niepewno pozostawaa przecie, skoro

Bóg da w Starym Testamencie czci dla siebie sa-

mego tylko; aryanizm podkrela za nieustannie i na

przekór innym wyznaniom, e wierzy tylko w jednego

Boga. Równoczenie demokratyzm nie znika z Ra-

kowa, który ceni wysoko ludzi opuszczajcych wszy-
stko dla suenia wierze, nie czyni rónic midzy sta-

nami, które mieszay si tu najswobodniej, oddziela si
od spoeczestwa, w którem te rónice rysow^ay si
coraz ostrzej i jaskrawiej. Bya to pozostao kraco-
wych de spoecznych z czasów Zygmunta Augusta

* U Lubienieciusa, str. 98: Hic est Deus, non ille unus et sum-
mus, qui solus est Pater tamen snbstantialiter, cum in eo sit Deitas

corporaliter. Deus nostrum omnium a Patre suo exaltatus.
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i Batorego, doktryna teologiczna nie taa jednak

"Wcale w gowach ludzi, którzy od modoci nawykli do
sceptycyzmu i analizy. Nie byo te w tem nic dziwnego,

e Frycz stanowi i dalej punkt wyjcia do dalszych spe-

kulacyi, które wypeniaj wiek nastpny, e jego sylwy,

zniszczone niegdy w pierwszej redakcyi przez kalwina

Threciusa^ stanowi i teraz zbiór myli, które Raków
otacza czci i wydaje dla uytku zboru. Charakteryzuj
te one cay nastrój, bo rozstrzygaj rzecz po akademi-

cku, bo daj do wyboru przeciwne opinie.

Jak ycie cae, i w nich dy Frycz do religijnej

zgody, chcia prawdy za wszelk cen w chwili, gdy
ta prawda rozpada si na nieskoczone odcienia. Roz-

patrywa zagadnienia, które rozdzielay ludzi na wieki,

czyniy z nich wrogów miertelnych. On je traktowa
jeden bez namitnoci, radowa si tylko, e moe je

traktowa otwarcie, gdy dotd kryto si z niemi sta-

rannie^. Dy, jak Erazm, do pierwotnego chrzeci-

jastwa, które, jak mu si zdawao, przywróci Servet.

Nie zgina z nimjego doktryna, co zaznacza Frycz zaraz

w przedmowie, stan obecny wiary wymaga, by oprze
si tylko na tekcie. Nie wybucha jednak, nie pole-

mizowa, osol:)iste wzgldy spowodoway zapewne, e
zamkn si w spekulacyi, e nie bra czynnego udziau
w ruchu. By podobny z tego wzgldu do Erazma,

którego jzyka uywa te ycie cae. Ceni dyalektyk
jako dar Boy i drog do prawdy, co oddzielao go
od szermierzy popularnego typu. Myla i pisa bez

zamiaru czynnej agitacyi, prd przechodzi tymczasem
nad nim, by opa nastpnie, by wróci do jego czystej

spekulacyi. Kady gwatowny przewrót byby mu nie-

wtpliwie nie na rk, chcia zgody, która odpowia-

* Altpreussische Monatschrift. Band XLIV, 4 Heft. Konigsberg

1907, str. 174,
'^ A. F. Modrevii secretarii regii Sylvae guatuor. Ex ipsius au-

ctoris autographo expressae. B. m. tSgo, sylva I, fol. B 3.
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daa jego spokojnej naturze uczonego. Zajty spra-

wami politycznemi i domowemi, nie spuszcza z oka

teologii, która pochaniaa wikszo umysów, która

stanowia jego umiowane zajcie od lat wielu. Kto

zreszt ni si wtedy nie zajmowa, kogo nie wstrz-

say jej zagadnienia do dna? Jako monarchista, przy-

znawa królowi prawo do rozstrzygnicia sporu. Ten
król zachci go zreszt do napisania sylw, ten król

by tak samo cliwiejny i niezdecydowany, jak jego

sekretarz.

Stanowi Frvcz niewtpliwie najtszy umys zboru

przed Socynem modszym, w nim mieci si te naj-

wymowniejszy wyraz tej niepewnoci, która raz wszed-
szy w spekulacye ówczesne, sprowadzia rozstrój nie-

obliczalny. S sylwy o\vocem tego prdu, który na-

sz umysowo wyr\ya z niemocy i wyzwa do boju

najwietniejszych zapaników pióra, ale te sprowa-

dzi szkody niepospolite. Jego rozumowania s odbi-

ciem tego prdu, s nim samym niejako z jego chwiej-

noci, niepewnoci, przeciwiestwami, które ude-

rzay na siebie^. On stara si odgadn myl tekstu^

odepchn komentarze i uchway soborów, zdoby sa-

modzielnie prawd religijn wieku apostolskiego. Pod-

par tylko dzieo Hozyusza, który entuzyazmowi, ale

i ch^yiejnoci religijnej dyssydentów przeciwstawi sta-o i jedno katolick. I wchwii, gdy arN^anizm i kato-

licyzm miay zetrze si w osobach swych najlepszych

przedstawicieli, sylwy ofiarowyway zgod, która bya
rzecz dawno przesdzon. Streszczay niejako religijne

idee wieku, staray si da przegld sprzecznych tez, byy
pomnikiem ruchu, który nim by przesta, ale który

przeduy usiowa Raków. Nie byo tu kompozycyi,

by chaos zagadnie, które Frycz stawia swobodnie,

które jego stylowi daj pozory modoci i ywoci nie-

' Michel Seriiet et Cahnn par August Dide. Paris 1908, str. 27.
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oc/ekiwancj. StylisUj nic h\\ oii ni<>cly, tutaj l)\' nim

najmniej, co wychodzio nui na korzy. Zastanawia
sj>okojeni, l<tórvni wyrónia si w wieku wall<i, w wie-

ku, w którym dysputy zamieniay si na prawdziwy
bój na sowa, polemiki na potol<i wyzwisk. On ciicia

zgody, clio nie rozumia przez ni tolerancyi powsze-

clinej, jal< iMontaigne. Wierzy tylko w rozum, l^tóry

potrafi rozstrzygn wszystko, w rozum uczonycli, lvtó-

rzY na soliorze narodowym wspódziaali l^y z królem

w imi mioci prawdy i spokoju publicznego.

(chcia, by jeden król, jedna religia czyy wszyst-

kich. Uwaa tedy dokonanie tego zadania za rzecz

wielk, uwagi rzucone w tej sprawie nazywa skrom-

nie sylwami. Rzecz potomnoci, mniema, bdzie oce-

ni, CZY dobrze zadania dokona, rozstrzygn, po czy-

jej stronie suszno. 1 tu zau\vaa znaczco jakl:)y

w odpowiedzi polemistom popularnego typu, e bez

terminów lilozoficznYch wyjanienia tajemnic nie ma ^.

A Raków szed ju za wezwaniem, nie odsuwa filo-

zofii , któr potpi niegdy Grzegorz l^awe. Uczo-

no wzia w nim gór, uczonymi byli odtd wszy-

scy aryanie. U Frycza roi si ju od cytacyi, wyjanie,
terminów, wskazówek, zmierzajcych do uwydatnienia

trudnoci zadania. Sam Chrystus, tumaczy ojciec ra-

kowskiej erudycYi, nie przeczy wcale, gdy nazyyyano

Go Bogiem 2; caej boskoci Chrystus jest odbiciem.

Bóg jej zasad i pocztkiem. Nie pomija Frycz orzecze
scliolastyków, jako te okrele soborów, które przestrze-

gay zasadyjednoci Boga. Przypuszcza, e Bóg sam pod-

da królowi myl rozstrzygnicia sporu ^, wic ze cieek,
za jakie uwaa ludzkie powagi, wychodzi na drog sze-

rok, któr obrali ju Piczowianie. T drog by tekst

biblijny, który dowodzi wielokrotnie, e Ojciec jest

ródem boskoci. Przyznawa przecie, e s miejsca

' SYlvae qiuituoi\ syhn I, fol. R 3. - Tam/e, fol. d 4.

' Tame, fol. e 2.
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wprost niepojte \ co nie wyklucza monoci orzeczenia,

e Ojciec obejmuje dwie osoby inne, gdy jedno pod-

krelona jest wyranie; rónice boskoci uwydatniaj si
znów niewyranie -, na co zwróci uwagju Erazm, gdv

bada skad apostolski. Ale, cho rzeczy s niepojte

a grzech intelligency nasz osabi, tekst jest powag
nieodpart. Uczeni i poboni ludzie mog by tedy s-
dziami, co Rakowianie przyjmowali oczywicie z uzna-

niem. Moe le jest, e zagadnienia rozwizane s obu-

stronnie, co przyczyni si do zaognienia sporu, ale

przechodz one siy jednostki, jak Fr}^cz, jednostki ma-
ej talentem, sztuk sabej, wiczeniem nieznacznej.

Bdz jednak reforniatorowie i zmuszaj do szukania

ucieczki w tekcie, bo inaczej pastwo nie doczeka

si zgody, bo sobór trydencki zagadnienia nie rozstrzy-

gn. Najtrudniej bowiem jest sowa Paskiego nau-

cza; t trudno ominli ignoranci, co mogo si sto-

sowa do Reja i tylu innych, cho uznajj uczeni. Dzi
rozstrój siga gboko, gdy przeczy si urzdowi na-

wet, wic, gdy wróg zewntrzny grozi, sobór naro-

dowy musi zgod przywróci i obyczaje naprawi^.
Najpierw bowiem królestwa Boego szukamy, co na-

kaza ju Erazm, w Polsce za kady co innego gosi,

miasto praw^dy wymysy s^ve czci kae*. Sama rzecz

woa, by zgod zaprowadzono, prawda jest jedn i pro-

st. Inaczej spory wyrodz si w wojn domow^, co

widzimy gdzieindziej; gdy Trydent zagadnienie pomi-

n, przedkada Frycz swe racye, za które go z ziemi

ojcowskiej wyzuto. WspóHstotnoci z Ojcem przyj
nie moe, zczenia natur take, gdy wypadaoby przy-

' Tame, fol. n 3.

^ Tame, fol. p. 2 : non siinthi tres in unain essentiam confundendi.
* sylva II, fol. y2; in quo agatur et de rebus controz>ersiis. et de

christianae disciplinae moribus.
^ Tame, fol. y 4: ac in ea hoinines,verhatis loco. fit/menta non

adoranf?
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jj Wtedy powie Platona o piercieniu Gygesa. Chry-

stus wykona tylko wol Ojca ', wskrzesi nas i od-

nowi w duchu, ale nie stworzy, co ju szkoa pi-
czowska utrzymuje.

Zwolna stanowisko Frycza stawao si oczywicie
na prawd aryaskiem i, kiedv król, do ktcSrego si
zwraca, papie, któremu powica jedn sylw, nie

odpowiedzieli chci poredniczenia zgody, pozostawa
prymas, któremu dawny przyjaciel radzi zaj odpowie-
dnie stanowisko i sobór nicejski podda rewizyi.W owym
soborze upatrywa przyczyn rozamu, której usuniciem
tylko uczeni mog si zaj, uczeni w rodzaju Frycza,

który usuwa wspóistno-. Pod pozorem religii psuje

si dzi pastwo, którego stan nasuwa powane myli
a nawet kae wróci do apostolskiej prostoty i mo-
ralnoci ^ Jak ma by ta zgoda, nie podaje Frycz,

ale nie mona wtpi, e maj jej tajemnic kidzie

zblieni pogldem do niego, e ma j zbór mniejszy.

Rozwizania nie ma, ale wskazuj je myli ostatnie,

które schodz si z tem, co wypowiedziay pierwsze

synody aryaskie. Rozwizania nie ma, bo nie da go na-

wet Raków, cho od pónego wydania dziea Pryczowego
jeszcze lat siedmdziesit nad niem pracowa. Od ch^vi]i

przechylenia si reformacyjnych dnoci u nas na
stron typu romaskiego, co sprawiy stosunki Mao-
polski ze Szwajcary, Francy i Wochami, radykalizm

religijny Kalwina, Stankara, Ochina, obu Socynów nie

móg wyda innego dziea.

Na sejmach mówi si jednak o potrzebie zgo-

* Sylva III, fol. ee 2: cert si Christi natura divina consubstan-
tialis esset patri divinae naturae, zncissim deceret patrem sic

lillogui filiunr. Non tantum i/uod ec/o, sed efiain cjuod tu fieri zie-

lis, fili, id fiat.

* Sylva iV, fo!. 11 2: i atiociruitione niaifis, i/iiani soiidis scrihu-

ris colligitur.

' Tame, fol. pp 2.
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dv ^ O której marzy dawno Frycz; ale formuy jej nie

daje, co wicej, zgody przez niego polecanej nie przy-

jby aden obóz, z wyjtkiem Rakowa. Zblia si on

w kocu siódmego dziesitka wieku do pogldów pra-

Avego skrzyda aryaskiego, gdy jego dawny przyjaciel

prymas Uchaski oddala si od daw nego pogldu. Zenit

napicia reformacyjnego min, skrajnoci rakowskie

\vstrzyniay umiarkowaszych, wzmocni si i zorgani-

zowa katolicyzm. Dnoci do zgody objawiay si
tylko u dyssydentów, obozy katolicki i rónoAvierczy

stany przeciw- sobie wrogo i zdobyway si raczej na

brutalny i ostry ton polemiczny. Niepewno znikaa, nie

czytywano ju reformatorów, nie badano i nie pytano si
o prawd. Przeraono si skutków wolnomylnoci reli-

gijnej i, gdy naprawa trydencka nastpia, Uchaski po-

cz cofa si zwolna, nie opuszczajc nigdy bardziej li-

beralnego stanowiska i nie tracc szacunku dla czowieka
tej miary, co Frycz. Nie wspópracowaby przecie jak

w r. i559 razem z ostatnim w obronie siebie samego,

czego si póniej mocno zarzeka -. Idea narodowego ko-

cioa odbiegaa go i nie kusia wicej, ruch reforma-

cyjny przycich i nie odzywao si ju nigdy danie
nawet ze strony katolików w r. i362, by zwoano so-

bór narodowy. Wic Frycz by spóniony, gdy pisa

syhyy. jeszcze Aviccej spóniony w chwili, gdy je ogo-
szono. Hozyusz zwyciy da>yno, powrotna fala dog-

matyzmu nie zwracaa uwagi na obojtno króla na

uchway soboru '. I zgoda, o której marzy Frycz, do-

chodzi jeszcze za jego skoatanego wywaszczeniem
i przeladow aniami ycia, ale tylko wród imiiarkowa-
szych odcieni reformacyjnych, które wyczyy aryan.

Do nich nalea waci>yie i on, oni te przejli jego

program albo raczej jego zudzenie. Dogmatyzm zaj

' Uchasciana. Wyda Teodor W'ierzbo\vski. Vol. V. N^arsoviae

189.5, str. 100.

- Tame, str. 17.1. ^ Tame. str. .Oi.
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bowiem miejsce dawnej chwiejnoci nawet wród tycli,

którzy, idc /a .askim, iic/ynili kiedy / Pic/owa
ognisko ruchu, przeciw któremu Hozyusz zwraca si
z nieopisana gwatownociij i swadij. Miejsce analizy za-

ja synteza, stae po duji[iej pynnoci ywioy mogy
uderza t\lk() na sieliie. dano ju tylko >yolnoci su-

mienia ^ nie myhino wicej o zgodzie h rycz, clio

w stosunku do aiyan nikt tej zgody stosowa nie my-
ki. Midzy Uchaskim, który z szlaclicica wyrós na

interrexa, a mieszczaninem l"ryczem, który podszywa
si waciwie pod nazwisko szlaclieclcie Modrzewslvich,

nie mogo ju l^y porozumienia, jak nie byo go mi-
dzy majcymi cie dawnego wpywu w senacie i na

sejmacli kalwinami i uciekajcymi od wiata aryanami.

Ze Uchaski uleg jednak ^ypywowi czasu, wskazuje

takt, e póniej nie ch\yalono go ju za gorli\yo, e
\y czasach niena\yici wyznanio^yej i fanatyzmu podej-

rzywano go, jak i najwikszego poet wieku, o niedo-

wiarstwo-. Zudzenie Frycza, które miao przez czas

jaki podstawi \y stanowisku króla i znacznej czci
reformacyjnej szlachty, odziedziczyli aryanie i, cho
cay duch w^ieku si zmieni, yli niem jeszcze dugo,
ponieli je z sob i za granic. To zudzenie przewodni-

czyo te dziaalnoci modszego Socyna.

Nie atwo okreli stanowczo t posta, wydoby jej

istotne cech}' i znamiona. Ale e atwiej, ni Erazma,

nie ma Nytpliwoci, bo to jeden z ludzi wieku, któ-

rzy, jak Kalwin, chcieli stroju w rozstroju, pragnli

jakiej staoci teologicznej, mimo zamiowania do dy-

sput i analizy. Wychowa go dwór florencki i wa-
sne studya. Byskotliwa kultura medycejska nie ze-

psua przecie uczonego z zamiowania, caego w ksi-
kach , czytajcego, argumentujcego, odsunitego od
towarzystwa , zagliionego w zagadnieniach, które

* Tanie, str. 463. - Tame, str. 704.
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pochaniaj wiat, z wyjtkiem bardziej sceptycznie

i po epikiirejsku nastrojonych humanistów. Uczono,
to cecha florenckiego dworzanina, bo uczono tkwia,

jak zauwaa Voigt, w duchu florenckim i, w atmo

sferze wieku, która ogarniaa strony najodleglejsze. T
uczono znamionowa protest przeciw scholastyce.

w której, za przykadem Erazma i humanistów, pot-
piono prón dyalektyk, wyrubowane sofizmata, jao-

we dysputy o drobiazgi, a któr zastpiono istotn uczo-

noci i stoicyzmem o wicej chrzecijaskim chara-

kterze. Stoickie zasady o zgodnoci ycia z dobrem,

potrzebie rozsdku, dzielnoci, roztropnoci, sprawie-

dliwoci, stoicka beznamitno, dza wolnoci, pra-

gnienie wspódziaania z ^vszystkimi, stoicki kosmopo-
lityzm i poczucie braterstwa ludzi przewizay w^ atmo-

sferze florenckiej. Badano tu równie tekst biblijny

i komentowano prawo rzymskie. A Socyn by z ro-

dziny prawników, nie czu pocigu do poezyi, lekce-

way cycerosk wytworno i frazesy. W owym cza-

sie zajcie staro^^tnoci neutralizowao niejako w^ lu-

dziach polityczne namitnoci, odsuwao od zagadnie
religijnych, czasem znów wyrabiao sceptycyzm i zmys
krytyczny, który od tekstów literackich i komentarzy
prawnych przenoszono do teologii i, jak niegdy delia

Valla ogasza za sfaszowane rzekome listy midzy
w. Pawem a Senek ^, tak teraz, ladem Erazma,

poczyna si krytyka nie tylko dogmatów ale i samego
tekstu.

A równoczenie indywidualizm rozwinity nadmier-

nie i skonny do kracowoci, by si i saboci flo-

renckiego ducha. Jaki pomie wewntrzny oywia
tamtejszych ascetów, obok których nie brako udzi
tak trzewych i chodnych, jakich trudno spotka byo

' Die Wiederbelebung des cfassischen AItherthums. I Band.

Berlin iSgS, str. 410.

' Tame, II Band, str. 496.
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jjclzieincl/.iej. Savonarola, Machiavelli, obaj Socynowie,
to wyniki jednej kultury, cho róni od siebie nad-

zwyczajnie. Najsprzeczniejsze pri|dy krzyoway si
w miecie, gdzie wytwarza si idea wiatowy dwo-
rzanina \ gdzie pali si staroytnych na stosie w cza-

sie, gdy ich najwicej wielbiono, gdzie poza zbawie-

niem nie widzi si nic, gdy inni toni^ w badaniu tek-

stów staroytnych. W pojciach panowa taki chaos, e
kady sdzi o wierze inaczej ^. Ta omawia si dogmaty
a Socyn starszy uczy si nawet arabskiego, bv doj do
rozwizania drczcych go zagadnie. Jego synowiec,

to ta sama natura i powaga, ten sam spokój i ta sama
ch odosobnienia si, ta sama subtelno w analizowa-

niu, która ycie strawi na dyskusyach i dyalektyce.

Ich doktryna, to oni sami. Surowa i chodna, wyrozumo-
wana i subtelna, zimna i trzewa, dowodzca dziedzi-

cznej zrcznoci do dyalektyki i niezwykej zdolnoci
do spekulacyi, zajmujcego sposobu przekonywania,

oddziaywaa na ludzi wszdzie, a wic i u nas. Bio-

graf drugiego z nich, Przypkowski, uw^ielbia te Socy-

nów roztropno, agodno, ostrono i wytworno
w obcowaniu ®.

Uwielbialij aryanie, rozgonem byo nazwisko So-

cvna modszego \vszdzie, dziea jego pomieszczano na

czele wydawnictwa, które miao okoo polowy nast-
pnego wieku zamkn zwolna cay dorobek rakowski.

(idy zjawi si w Polsce, dokd stryj Lelio dwukrotnie
przybywa i z królem o wierze rozprawia, szerzy si po-

dziw dla wielkoci umvsu i wiedzy* sawnego wygnaca,

* Jakób Burckhardt : Kultiini odrodzenia loc JVoszec/i. Toni

I. Kraków iSgS, str. 94—95.

2 LI Benratha, str. 39.

'• Faiisti Socini Scnensis Opera omnia in diios tomos distin-

cta. Post A. D. i656, Irenopoi, str. 3.

* Tame. str. 1 : ingenii magnitudine atqiic eruditionis dotihiis

iisgue ad irnudiani insignes.
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którego cechowaa obok energii agodno, obok stanow-

czoci ostrono, obok niemiaoci atwo odparcia

zarzutu. Zetkn siju z caym szeregiem teologów euro-

pejskich, mafo jednak dba o najznakomitszych nawet,

skoro jego stryjowi ju Kalwin nie potrafi odpowie-

dzie na zapytanie rozumowymi dowodami ^ Nie lubi

sprzecznoci, wtpi o Avszystkiem, co nie opierao si
na ^vyranym i jasnym tekcie, usu>va wiar a wpro-

wadza rozumowanie jako podstaw doktryny. Lelio

nie wwszed, jak si zdaje, poza sceptvcvzm peen dv-

skrecyi, sceptycyzm negacyjny i bojcy si, jak u Frycza,

wytworzy co nowego. Faust ma wicej energii i sta-

nowczoci, wle^va \v myli stryja pewn stao, spaja

rzeczy rozrzucone w jedn doktryn. Zwycia >y ten

sposób rozstrój, usuwa ^vpyw Ochina, który roi si
od sprzecznoci i niedomówie a czytany bv u nas

najwicej. Nie wytwarza jednak czego, co przypomi-

naoby doktryn genewsk. Tam teokracya i dogma-
tyzm, tu demokracya, w której kady sdzi o \vierze,

rodzaj republiki ^y sprawach wiary, w której tak dugo
utrzymywa si ad. póki wybitna indywidualno wio-

da wszystko za sob.
cisoci genewskiej tu nie byo, byo denie do niej,

które zatrzymy\yao si jednak zawsze, gdy miao co
twierdzi, co okreli. Bya wolna filozofia, której za-

rodek tkwi w Reformie, byo wolne badanie, które

tkwio zwaszcza w kalwinizmie. Reforma romaska
zalecaa, powag Kalwina, zrozumienie wiary, badanie

tekstu; podkrelaa te niewaciwo hierarchii i mao-

* U Trechsla, st. 149.

^ Fausti Socini Senensis Openi oninia, str. 359 oniino es tu

i/iiidem ad otnnem doctrinae rationem ac neritatis ini'estigationcin

nato, magna rerum [jhilosojjhicarum cognitio, es orator summus et

theologus insignis, linguas tenes maxime latinam, ut possis cum
praecipuis totius Europae sapientibus certare. (Z listu Suarcia-
luppiego).
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wano tradycyl co otworzyo clrojj[c do Indywidua-

li/.imi reli*;i)nej;(), wano tradycyi, którego najwy-
szym wyrazem Socyn modszy. Powstao tedy wyzna-
nie w taki sam sposób, \y jaki tworzyy si we Floren-

cyi lub Siennie akademie himianistyczne; powsta zbói",

który uwaa Socyna za pierwszego teologa ale nie

jedynego i ostatniego. Zbói- szanowa jego poyyiccenie

dla sprawy, jak niegdy kalwini askiego, broni si jego

piórem od ciosÓNN' przeciwników, cbwali jego rozgosem
w Siedmiogrodzie, gdzie zwalcza L)avidisa, sdzi, e
najlepiej rozumie tekst, cho na nim nie opiera wszyst-

kiego. Okazao si, e praktyki woskie, na które narze-

kali Krowicki i Pawe, podobay si, bo nie pochodziy
z Rzymu, bo je gosi obcy magnat, wietn\' polemi-

sta w Bazylei i Koloszwarze, czowiek ujmujcego obej-

cia i dziwnej powagi w duszy. Zwalcza anabaptyzm,

zczony z aryanizmem, co nie mogo podoba si Cze-

chowicowi, wystpi przeciw ^aleologowi zblionemu
pod wzgldem teologicznym do Budnego na synodzie

brzeskim r. i383, podkopywa systematycznie wpyw
Budnego, przechylajc si na stron rodkowego od-

cienia rakowskiego. Ucierajc si nadto z Jezuitami,

przewyszy wpywem wszystkich, cho musia chro-

ni si do I^ucawic, by uj przeladowa krako^y-

skicli studentów.

Zblad w ten sposób rozgos starszych teologów.

Socyn, cho obcy jzykiem, ale ju zwizany z krajem

maestwem z Elbiet Morsztynówn córk Krzy-

sztofa, stawa na czele zboru w chwili, gdy znaczenie

Rakowa stao si istotnie wanem ze wzgldu na

szko, która zastpia krótkotrway Piczów i jego

uczono humanistyczn. Wzmagaa si koresponden-

cya, zanika prd kracowy, który wiód na Litwie do

judaizmu. Nasta czas kompromisu, okrelenia dok-

tryny, ale nie jej stenia. Opara si ona na pismach

Socyna, z których wydobyto katechizm niby stano-
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wczy, ale zostawiajcy wolno kademu. A w zbo-

rze, jak w republice florenckiej, przewaya iiczono,

która nie ograniczya si jednak na teologii. Byo tak

do koca wieku, póki nie nastao uspokojenie sporów,

potem rozszerzy si horyzont, cho nigdy nie usta

nieskoczony acuch komentarzy i polemik, które za-

cz sam mistrz w r. i562, gdy jeszcze za granic za-

bra gos w sprawie antytrynitaryzmu i powagi tekstu

biblijnego. Odtd sypay si pisma, które skadaj ca
bibliotek, wzrastay w miar przybywania przeciwni-

ków, stwarzay now Lejd w kraju, który dla zaga-

dnie tego rodzaju straci czucie i ciekawo. A pisma

Socyna stanowi du jej cz, wskazuj na wyton
dziaalno reformatora od czasu, gdy powoany do

Koloszwaru rozpocz coraz wyraniej i janiej okre-

la sw doktryn.
Ju w pierwszych pismach uwydatnia si przede-

wszystkiem wiara w opiek Boga przez Chrystusa nad

zborem, niemiertelno duszy i wskrzeszenie cia ^;

równoczenie podnosi teolog potrzeb oddawania czci

Chrystusowi, czemu przeczy Davidis a za nim Budny.

e za kalw^in Wolan godzi nieustannie polemikami

^\ Raków, wic Socyn ucieka si pod opiek Kiszki, któ-

rego podziwia cnot i ludzko,w obec którego zaznacza

sw wiar w bosko Chrystusa, który jednak jest

niszy od Ojca^. Ojciec poprzedzi wszystko. Ojciec

jest ródem wszystkiego, opiekuje si zborem maym
liczb, ale unikajcyin bdu, który przygotowuje naj-

gorsze rzeczy i obali wszelk pobono ^. Ten zbór nie

* De Jesu Christi divinitate disputatio quam Faustus Soci-

nus per scripta habuit cum Francisco Davidis... Cracovlae, typis Val.

Rodecii iSgS, str. i3o—i3i : is qui excitavit Christum a mortuis,

vivificabit mortalia corpora nostra . .

.

2 De Jesu Christi Filii Dei natura sive essentia

.

. . adversus

Andream Yolanum. A. D. i585, Cracoviae, str. i5.

' Tame, str. 44—5o.
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igra Z tekstem, nie walczy obel<j;anii, szanuje uczono,
nie potpia nikogo '. Byo to istotnie nowem w chwili,

w której namitnoci przybieray w polemice ton bru-

talny, w której choby Wolana obrzucali katolicy prze-

wiskami wprost karczemnymi. Raków zachowuje si
wobec takiego tonu spokojnie, stara si oszczdza ka-

dego, daje odpowiedzi rzeczowe, w czem przoduje mu
Socyn, nie idcy w tym wzgldzie ladami poprzedni-

ków. A za nim pójd inni. W polemice z Paleologiem

na przykad chwali erudycy i wymow Greka, cho
zbija jego wywody teologiczne. Gdy si walczy z kim,

nie chodzi o nazwiska, bo nie z czowiekiem walczymy,
ale z jego pojciami, gdy o utwierdzenie królestwa

Chrystusowego nam chodzi -. Sowa te, co z naciskiem

podkreli wypada, pojawiay si w latach, które od
tej zasady odstpoway zupenie, które ogldn i rze-

czow polemik przemieniy w orgi zaczepek osobi-

stych, co zaznaczy zreszt prof. Briickner.

Nie jest rzecz chrzecijask, rozumowa tedy po-

lemista, poniewiera przeciwnikami; kto mieni si du-

chownym czowiekiem, nie moe cielesnymi argumen-
tami w^alczy. Wbrew Paleologowi dowodzi, e wojna
jest rzecz niesprawiedliw, e zabójstwo i oszczer-

stwo habi kadego, e nie ma tak susznej sprawy,

by chrystyanie zbrojno zaatwia j mogli ^. Czy bo-

wiem Chrystus nie udoskonali prawa Mojesza, czy ka-

za komu le czyni i ze zem odpaca? Co si tyczy

przysigi, uznawa j tylko w sprawach doniosych,
cho potomstwo Chrystusowe, jak nazywa swoich,

moe obej si bez przysig i kierowa si zawsze
prawd. Jeeli urzd nie karze, nie popenia winy, bo
sobie nikt szkodzi nie moe^ szkodzi sobie ten, kto

^ Tame, str. 224.

^ Ad Jacobi Paleologi librum cui titulus est defensio ... Pro
Racoviensibus responsio. B. m. ex typ. Th. Adamidis l58i, str. 2.

' Tame, fol. b 3. * Tame, fol. h.
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sam odpiera napa, kto wtpi o asce Boga, kto prze-

kada filozofi nad Ewangeli \ Wiara usprawiedliwia^

niewiara potpia i pozwala na takie bdy i dowolno-
ci, jakich dopuszcza si Paleolog. jakie \vida wsz-
dzie na wiecie. W sowach tvch nie byo przecie
potAviedzenia marze spoecznych lat siedmdziesitvch.

Raków, ulegszy uczonoci i dvalektvce \\ ygnaca, nie

sprzeciwia si ju prawom, nie dy do wspólnoci
dóbr, potpia tylko wojn i gosi wzgldno dobrych
skutków kary, mylc zapewne o karze mierci. Oka-
zy\ya si umiarkoAyaszym, ale ze spoeczestwem nie

poszed, nie poszed w chwili, gdy to spoeczestwo,
zapewne le urzdzone wewntrznie, ale tolerujce wy-
znanie, którego gdzieindziej nie cierpianoby niewt-
pliwie, musiao stawa do waki z wrogiem zewntrz-
nym kraju.

To spoeczestwo podejmowao czas jaki przedsi-

wzicia moe le dokonane, jak wyprawy moskiew-
skie Batorego, moe nie dokonane, jak kolonizacya

stepów ukrainnych, sprawa nastpstwa na tronie mo-
skiewskim, w ojny z Turcy, gdy chrystyaska gromad-
ka nie pragna w tern bra adnego udziau, rozwi-

jaa idee nieprzyjazne wszelkiej wojnie, choby dla za-

bezpieczenia kresów. Prawd jest, e szlachta, mylc
o zabezpieczeniu sobie spokoju i uywania, niechtnie

braa udzia w przedsiwziciach na szersz skal, uci-

skaa lud i mieszczan, nie szanow aa tolerancyi obowi-
zujcej, ale, mimo niechci do dvssydentów, pozwalaa
Rakowowi istnie, cierpiaa nawet jego dnoci prze-

wrotowe. Usun je czciowo Socyn i rozprasza mg
zawici i uprzedze, ale za opinia pozostaa; kosmopoli-

tyzm i brak czucia z ogóem razi przykro i dawa sposo-

bno do istotnych oszczerstw. Starano si je zbija

szczegóowo, zbija je zwaszcza sam mistrz w odpowie-

dzi Wujkowi, któr Piotr Stojeski modszy zaiaz prze-

* Tame, fol. f.



LITERATURA ARYASKA l6l

oy. Imienia swego nie kad ^ bo rzeczy Ioskie tego

nie potrzeliiji, clo zwalcza ostro Wujka, kt()remu

wyrzuca zaleno od Bcllarniina. Sam podkrela
sw wiar w Ióstwo Clirystusa, odrzuca podejrzenia

o niedowiarstwo ale ciwali Serveta, który )>l)ardzo

zacnie nad nauk i przeciwko nauce wszytkiej maho-
metaskiej trzyma o Chrystusie Panu, którego, gdy
do mki ogniowej prowadzono, jawnie nie wstydzi
si nazywau"-.

Stao poleca nieustannie i czyni t ostatni nie-

odczn od czystoci ol>yczajów, która musi cecho-

wa kadego czonka zl^oru. Bronic poszczególnycli

woskich antytrynitaryuszów, nie zapomina i o Lisma-

ninie, który nie dziw, e skoczy samobójstwem, je-

li ))to prawda, co o jego obyczajach ludzie powiadaj,
ale czowieka ju dawno zmarego zaniecha w rze-

czy zwaszcza niepewnej siiszniejsza jest« ^ Takt w po-

lemice wyrónia go tern bardziej, e Czechowic nie

szczdzi przeciwników. Inny ton wchodzi do litera-

tury, cho i dawniej zdarzay si wyjtki od ogólnej

bezwzgldnoci i brutalnoci, które znamionuj pole-

mistów ostatniej wierci wieku. Wiedza, zdolno, takt

Socyna znalazy wyraz w naczelnem jego dziele, któ-

re wyda dziedzic migla, skd wyniós si Dudycz,

na uytek wyznaw^ców. Przeznacza je Arciszewski

gównie dla ministrów, ostrzega, e zblia si dzie
Boga, którego nieznajomo pozbawia szczcia na
ziemi i w niebie*. Po Arciszewskim, który by ojcem

* Refutacya ksiek, które ks. Jakób Wujek Jezuita zoydat.

R. P. i5go o Bóstwie Syna Boego i Ducha zv. R. od nar. S. B.

1593, b. m., str. 3.

* Tame, str. 23—24.

' Tame, str. 3i.

* De Jesu Christo Servatore hoc est, cur et qua ratione Jesus

Christus noster seroator sit. Fausti aocini Senensis disputatio

.

.

.

Typis Al. Rodecii b. m., A. 1594, str. 4: haec certa et unica via to-

ius felicitatis nostrae

.

.

.

Literatura Aryaska. 11
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synnegoartylerzysty Z czasów Jana Kazimierza, sam au-

tor przyznawa si do swej zalenoci od sposobu myle-
nia stryja, opisywa genez dziea, chwali pobono pa-

trona. Zbijajc kalwiskiego teologa Covetusa, przytacza

obustronne argumenta ^v caoci, by uwydatni sw
wiar w bosko Chrystusa ^ i dowie otwartoci i lo-

jalnoci w traktowaniu przeciwnika. Nie przypuszcza,

by sprawiedliwo Boa moga samej sobie przeczy,

predestynacy genewsk odrzuca, bo krpuje wolno
indywiduum, podnosi mono zbawienia przez wiar
i al. Kto idzie za Chrystusem, yciem wzór naladuje.

Zapytywa, czy ofiara za grzech nie musiaa by najczy-

stsz, czy droga ycia chrystyanina nie powinna unika
pokus ziemi, radzi za odosabnia si od wszystkiego,

co nie ma zwizku z doktryn chrystyask.
Ze jego zbór czu si na siach, których mu przybyo

Nvskutek zjednoczenia sprzecznych ywioów, ^viadczy

odezwa do innych wyzna protestanckich, któr wy-
dano jeszcze za ycia Socyna. Wedle niej, kady dys-

sydent Ayinien jawnie trzyma si zboru, gdy on ))ze

wszystkich jest najczystszy i od bdów najwolniejszy '^

Odrzuca bowiem predestynacy kalwisk, któr ju
Rej przyjmowa z zastrzeeniem, gosi, e ludzka w^ola

jest yyoln i e wiara przez Chrystusa w Boga zbawia,

utrzymuje karno, która gdzieindziej osaba. Skutku
odezwa nie miaa, dowodzia przecie, e skupienie

jest i, co za tem idzie, oywiona dziaalno umysowa.
Sam mistrz podnieca j syv niewyczerpan twórczo-

ci, do której nale te listy najlepiej moe malu-

^ Tame, fol. A.

* Okazanie tego, i ci ludzie, którzy lu Króleslmie Polskiein

i W. Ks. Lit. /jospolicie Ezoanielikaini nazioani s, którzyby sku-

teczniej naladowcami by chcieli, pozoinni si do zboru tych lu-

dzi przyczy, którzy zv tyche narodziech faszyzuie i niesu-

sznie Ariany i Ehionifami nazyzuani hyzuaj. W Rakowie. Roku
od nar. S. B. 1600, fol. B.
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jce lv josta najcliaraktei ystyczniejs/ obo/ii. (ce-

niono je<4(> /.iiajoiuo filozofii, Urasomówstwo, styl a-
ciski a nacicws/.ystko umys uzclolniom' do wr/.wi/A-

>vania /a)>atluicii teoloj^iczincli, usposobienie aj>()dne

i skroinuoe w postcj)0\>aiiiu. On sani powtarza za-

wsze, e nie mia innego nauczyciela prócz stryja ^
jego wpywowi przypisa te trzeba, e Raków nie po-

szed za basami O.eciiowica i Budnego. Bv wiado-
mym przecie swego znaczenia i, mimo skromnoci,
przyznawa sobie najwickszij cz zasugi w stworze-

niu w\v.nania -'.

Podobao si ogóhiie, e zwalcza kalwiskie do-

gmaty o woli i predestynacyi ^, które indywidualizmowi
szlacheckiemu mao smakoway, uznawano powsze-
chnie jego rad, e chrystyanin winien unika haa-
sów i sporów a najspokojniej znosi obelgi. (>aa reli-

gia opiera si jedynie na mioci, wszystkie spory ze

zego zrozumienia tekstu a wic z nieporozumienia po-

wstaj. Potrzeba jednak wiata Boego, które wska-
zuje prawd, potrzeba nauki, z której wartoci nie zda-

wali sobie sprawy nawet tacy, jak (>zechowic lub Nie-

mojewski. I w kocu ustpili Socynowi wszyscy, gdy
Niemojewski, oporny zrazu, uchyli gowy przed wie-

dz woskiego antytrynitaryusza, Czechowic prosi go

o odparcie zarzutów Wolana. Objeda tedy zbory,

cho po polsku rozumia tylko, bywa na synodach,

gdzie nakania do zgody i porozumienia. Dla Frycza

mia, jak si zdaje, kult duy*, innych traktowa uprzej-

ae ze vyiadomoci swej wyszoci, modszych yczli-

' Fausti Socini Senensis Opera otnnia, T. II, str. 362.

- Tame, str. 367 : Itague non fenestellas ego, aut pazninenhi

e.rorno; sed ipsum parieteni stabilio, z>el cert gitalis super funda

-

nientum paries extrui deheat, demonstro . .

.

' Tame, str. 372.

* Tame. str. 436 : liber san ec/rec/ius est, sed tainen summo
cum iudicio leyendus.

11*
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wie i przyjanie, napominajc, by pilnowano nauki

i cisoci w rozumowaniu. Prawda, wyjania w swych
prelekcvach synodalnych, które przedrukowywano nie-

ustannie, im lepiej jest badan, tern janiej si przed-

stawia. Nie jest adn klsk rónica zda, owszem
wiadczy ona tvlkoo chrystyaskiej %voInoci, o mdro-
ci tyci, którzy boskiemi rzeczami si zajmuj. Zreszt

Bóg postano^vi o wszystkiem, nic te wbrew Jego

w^oi si nie stanie. Zyskiwa jeszcze zbór zwolenników
zwaszcza na Litwie i Woyniu , za Batorego mia
nawet przedstawicieli na dworze, jak lekarza Bucell,

gonego ze sporu z Simoniusem o ciorob królewsk
i pamitaicego naw^et w zaciekej polemice o takcie

i staoci \ take za Zygmunta III, ale rzadziej. Socyn nie

ustawa zreszt w pracy agitacyjnej, podnosi jednak cz-
sto, e wicej si sam uczy ni pisze, e jako teolog

pracuje dla drugich, gdy humanista pisze dla siebie.

Za ródo prawdziwej filozofii poczytywa Pismo
w., dla którego opanowanie trzech jzyków jest nie-

zbdnem. Dyalektyka uczy rozrónia prawd od fa-

szu, retoryka wicej wieckim celom suy. Wic ka-

znodzieja duchowny nie jest oratorem, natura i do-

wiadczenie ucz go bowiem, jak ma mówi. Dla do-

penienia wyksztacenia wystarczy nieco etyki i w^ia-

domoci z nauk przyrodniczych, cho ^v tych osta-

tnich mao dotd rzeczy pew^nych si zawiera 2. Pra-

wda jest tu zakopan gboko. Std znajdzie si j tylko

ca w Pimie w., w kontemplacyi, w odosobnieniu

od dworu ^, któremu suy taki Bucela. I sam yciem

^ Refutatio scripti Simonii Lucensis... Cracoviae, Typis Al.

Rodecii i588, fol. e 2: philosophum hominem nec invitem necprae

timore quicquam agere debere . .

.

* Fausti Socini Senensis Opera omnia, T. II, str. 471 : praeser-

tim vero in ea philosophiae parte quae de natura agit, nihil

certi fere est, nihil explorati.

' Tame, str. 476.
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swem dawa, jak mówi, przykad, e raczej sodkii

ojczyzn opuci ni wyprze si prawdy wypada,

o czem pamitali zwaszcza póniejsi I ponieli j za

granic jako clirystyaskiej wolnoci dar przyrodzony ^

A tymczasem l^rutalny wybucli fanatyzmu ulicy niszczy

Socynowi krakowsk bibliotek, jemu samemu kae
chroni si do Lucawic. Dzikuje swemu obrocy,

profesorowi Wadowicie, e obroni go z rk systema-

tycznie i od dawna podniecanego tumu, nie moe
wyj ze zdumienia, e tak srogie namitnoci budz
si w ludzkim narodzie polskim. mierci si nie boi,

otacza go przecie zwarte koo chrystyaiis!<;iej szlachty,

która na mistrza patrzy z podziwem. Zakoczy si
czas wahania; doktryna staa w rku i pod piórem

wytwornem i zrcznem. Zbór dotd rozbity uleg

wpywowi wyszej intelligencyi, nie mia ju w sobie

opozycyi, która, jak Parnowski lub Budny cofajcy si
w kocu w szeregi judaizantów, wywoyw^aa zamie-

szanie i próbowaa oporu choby w imi owej chry-

styaskiej wolnoci.

A czowiek, który tego dokona, by przedewszyst-

kiem erudytem, jakich wielu widzimy wtedy nawet

u nas, by wymieni obu Trzecieskich, Frycza, a-
skiego. Cay oddany wiedzy, któr UAvaano za naj-

szlachetniejsz, mao towarzyski, mówicy gównie
o tern, co go zajmowao, wty i redniego wzrostu,

wosów ciemnych i brody zacitej po hiszpasku, wy-

obraa Socyn typ, który oywia si tylko w dyspu-

cie. Poza t ostatni by zwykle niemiay i spokojny,

wyczerpywa si bowiem w walce, w której nadrabia

odwag nerwow i wyton. Uzbrojony argumen-

tami, wywiczony na Arystotelesie, umia podtrz}/my-

* Praeectiones theologicae Fausti Socini Senensis. Editio se-

cunda. Racoviae, typis Seb. Sternacii 1627, str. 4: non est iiHiim

flagitium , sed christianae libertatis proprhnn munus.
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wa swe rozumowanie tonem gbokim i namitnym,
pociga mniejsz od kalwiskiej surowoci w poj-
ciu dogmatów i w'iank\ By okrelonym w swej nie-

okrelonoci, w^yranym w chaosie idei, który stanowi

cech lat pierwszych aryanizmu, ot^vartym av Avalce

ze skrajnociami. Kalwinizm sta si na prawd religi

szlacheck. Raków, cho szczupy liczb. Avchon
wszelkie ywioy, stanowi rodzaj demokracyi, której

podstaw byy spoeczne teorye anabaptystów.

Wic stworzy nie spoeczestwo ale jakby rodzin
zwizan i \vic si do koca cznikami pokre-

wiestwa, odosobnion i yjc jak bractwo. Erudyt

sta si wodzem tej rodziny, ale bardzo wzgldnym
i liberalnym. Rzdzi nie potrzebowa, gdy ustrój

wewntrzny cechoway swoboda i niezaleno zna-

czna ^. Czy nie goszono po zborach, e chrystyanie

tylko rzdz si racyonanie i unikaj zarówno monar-

chii jak oligarchii, e Chrystus nimi rzdzi a Jego ro-

dzin stanowi bracia zborowi? Wybierajc tylko naj-

mdrszych na ministrów, dbano o wysoki poziom

intellektuany i moralny, synod wszystkich rozstrzyga

zreszt o wszystkiem, nie nadajc nikomu szczególnej

wadzy i przywilejów. Nie byo tu teolvracyi genew-
skiej ani piczowskiego arystokratyzmu, indyw^iduum

miao swobod zdania, cho umoralnienie siebie, wznie-

sienie si na ^yyszy stopie wewntrznej doskonao-
ci postawiono za gówny i jedyny warunek. Nad po-

stpowaniem jednostki czuwaa caa spoeczno; arya-

nizm, to denie do wewntrznego odnowienia mo-
ralnego, widoczne w Reformie a tu rozwinite do as-

cetyzmu. Gdy Kalwin pozostawia midzy Pismem w.
a czowiekiem powag pierwszych soborów, take cie

^ Politia ecclcsiastica, gnam inigo agendam vocant siz>e forma
regiminis exterioris ecclesiarum christianarum irt Polonia ... a Pe-

tro Morscovio. Francofurti et Lipsiae A. 1745, str. 17—19.
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kocielnej liieiai cliii, lii nie ma ani ti"aclvcvi ani izadii.

Jest niby powrót do pierwotnoci, wysiek mnysii

i woli kil nsiinicciii wszelkiego ludzkiego porednictwa.
A jednak Socvn joredniczy, kaza si uwaa za

natchnionego, cho usuwa sam wszelka powag.
1 stworzy tvlko szko teologów, sam nie narzuca si
niby ani wtedy ani póniej na istotnego reformatora. Bra-

ko mu do tej roli dogmatvzmu , brako podstawy
w zborze, który uznai jego wiedz i zdolno argumen-

towania, ale nie uleg im tak, )y straci ochot do sa-

modzielnej spekulacyi. ^rudyt nie mia ani energii, ani

zdolnoci organizacyjnej Kalwina. On jest, mimo wszy-

stko, niepewny; budzi tylko zmys badania, ale nie prze-

konywa. Olniewa dyalektyk; uczu, wiary, przeko-

na nie stwarza. Jest w nim ilozof i teoretyk bez na-

mitnoci, bez temperamentu , bez daru porywania

i wzruszania; wyol")raa florenck uczono, której brak

ciepa i entuzyazmu, ale nie l>rak sceptycyzmu i d\yu-

znacznoci. Ocliino\yy brak dogmatu zaciy nad nim,

nie dozwoli mu okreli dobitnie i wyranie swego
wyznania i swego katechizmu, cho z pism jego wydo-
byto ten ostatni. Ale czy on podpisaby oavo dzieo ?

Przeszed jako jeden z najtszych teologów obozu,

który nie zamkn jednak rozwoju teologicznych spe-

kulacyi, gdy one wyrastay po nim i na tle jego my-
li swobodnie. Ale kamie, który ma kry jego szcz-

tki na lucawickich polach, nie znik przecie, gdy
groby innych czas dawno pochon bez ladu.

Nie brako mu te przyjació a do mierci. Nale

a do nich w pierwszym rzdzie syn piczowskiego pro-

fesora i gramatyka. Piotr Stojeski. Szlachcicju o spol-

szczonem nazwisku, zi Grzegorza Pawa ale daleki od

jego radykalizmu, celowa bystroci sdu i wymow, mi-

nistrujc w Lucawicach i Rakowie, kdy zakwity szlioy

gromadzce w swych murach nawet katolików. Statuta

ich wzorowano na urzdzeniach szkoy piczowskiej i le-
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wartowskiej, kadziono te, w myl Socyna, nacisk na

dyalektyk i dysputy, których podstaw ma by doka-
dna znajomo tekstu w trzecii jzykach poznawanego.

Nie zapominano i o polskim ^, który obowizywa nawet

na synodach i w dysputach. Kazania Stojeskiego i jego

nastpców cigay suchaczy z odlegych dolin pod-

górskich, nad Dunajcem zaroio si od teologów nie

gorszych od Parnowskiego ale bardziej umiarkowanych
i spokojnych. Przybywali w pomoc teologowie sie-

dmiogrodzcy, sam Stojeski odpiera, jak umia, ataki

nawet kalwinów, z których zwaszcza chomranicki mi-

nister Petricius paraliowa robot hicawick z po-

wodzeniem ^. Z wyraeniami si nie rachowa, wyrzu-

ca przeciwnikom pych, rozerwanie zgody, mahome-
tanizm, pogard wolnoci religijnej, co odnosio si
zwaszcza do Socyna i jego ucznia, z których bezinte-

resownoci i moralnoci dworowa sobie bezwzgldnie.

Karci aryan nawet wierszem, radzc pi gorzkie piwo,

którego sami nawarzyli.

Daleko cisze ciosy paday na zbór ze strony Zar-

nowczyka i kaznodziei katolickich. Z nimi do walki

stawa Stojeski, odpowiadajc tekstem na tekst i argu-

mentujc w dachu mistrza. Wydrwiwa nieznajomo
aciny arnowcyka, który po polsku musi Socynowi
odpowiada, gosi, e woski teolog nie jest bunierc
ale wnaczyniem Paskiem nie ladajakim, ku okazowa-

niu chway i majestatu Pana Chrystusowego, dziw-

nymi opiniami ludzkimi zatumionego, której rzeczy

moe by wiadectwem dobrowolne posuszestwo
jego w ziemi cudzej, i utracenie majtnoci w ziemi

swojej, i inne przeladowania prawie niezliczone, które

* U Lubienieciusa, str. 273.

- Krótka przestroga do bracie; zboru ezuanielickiego fyrze-

cizuko miaoci i niezustydlizuoci Soceskiej a te Arj'askiej,

któr roku tego 1600 wypucili przeciwko zborowi Paskiemu...
B. m. dr. R. P. 1600.
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nie dla czego innego, jedno dla religii statecznie po-

dejmiijeu '. Nienawi i ajanie wzmagaj si w pole-

mice, zauwaa ze smutkiem, ale zl^ór przeciwstawi

im skromno i umiarkowanie. Dodawa, e i Socyn
nie ma si za nieomylnego, wierzy jednak w Chry-

stusa, który jest »syn Dawidów wedle ciaa, a syn

Boy wedle ducha powicenia^ '\ Zaprzecza wpy-
wowi Ochina na zbór, protestowa wymownie przeciw

spotwarzaniu ludzi w polemice, co powtórzy te w spo-

rze z Jezuit Smigleckim, który pomówi jego liraci

o niemoralno i bezbono. Odpiera te zarzuty po-

lemisty, który ))nili to ukae, sia w Dunajcu wody ucie-

cze« ', okazywa znaczn erudycyc jzykow i biblijn,

która nie lekcewaya nawet staroytnych, gdy szo
o argumenty. Wyklucza w ogóle czno dwóch natur

w Chrystusie^, wznawia znany dogmat Rakowian,
cho o boskoci Ciirystusa wyraa si mniej moe
jasno nawet, ni Socyn.

Oni, gdy mówi, e ))jeden jest Bóg, przez to imi
rozumiej onego pana, który jest nawysym sprawc
wszystkich rzeczy, który jest sam z siebie, i sam z sie-

bie nad wszystkim stworzeniem panuje, sam pocztku
i koca nie ma, ni od kogo nic nie wdzia, ani wzi

* Obrona scntencyej o sposobie zbaznienia naszet/o przez
Cliristusa Pana, któr Faustus Socinus zamkn xv dysputacyej

sufojej de Jesu Christo Servatore. Napisana przeciwko skriptowi

ks. Grzegorza z arnowca, któr nazwa Apocatastasis; Przez Pio-

tra Statorlusa, sug E>vangeliej Pana Christusowej, b. m. dr. i r.,

to!. N 2.

'^ Tame, fol. C i.

3 Odpozuied na ksigi ks. Marcina Smigleckiego, zv których

chcia dozoie przedzviecznego Bóstwa Chrystusozuego, w^iele

dziwnych wywodów ku temu zgromadziwszy, z której si pokazuje,

i ta nauka, któr ks. Smiglecki prowadzi, nie moe by adnyin
wiadectwem ani starego ani nowego Przymierza podparta. B. m.

i r., fol. M.
* Tame, fol. Hh.
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moe, jest ródem i pocztkiem wszytkiego, z niego

WSZYSCY bogowie zwierzchno i moc maj. A takim

sposobem jeden tylko Bóg jest, który jest ociec pana

Christusów, a nikt inny oprócz niego<( ^ Nietylko wic
przedwieczno zostaa zaprzeczon, sam bosko Clirs'

stusa podano w wtpliwo, skoro jej rodzaju i stopnia nie

okreli teolog. Mimo niewtpliwej czystoci jzyka,

take przYStpnoci tonu, który rozpoYvszechnia idee

rakowskie po caem Podgórzu karpackiem, nie mona
twierdzi, by Stojeski by jasny i wyrany w swej

doktrynie. Jednostajny, beznamitny, szary styl, który

nie olni nigdy zwrotem efektowniejszym, nie dba

o wywarcie wraenia, oto charakter polemik teologa.

Wieje z nich duch po^vany i pogodny, ale i pedan-

tyzm erudvta, który z humanistyczn wytvYornoci
ojca nie mia ju, jak caa szkoa Socyna, nic wspól-

nego. Gardzono tu retoryk, walka na teksty zakwi-

ta \Y caej peni, styl szkoy oschy i bez cech indy-

widualnych stawa si manier, któr wyobraaj te
synowie Stojeskiego, Piotr i Jan. Pierwszy ministro-

^Ya gównie w zborach woyskich, gdzie zwaszcza
AY Czerniechowie Niemieryczów syn z surowoci
ycia i erudycyi biblijnej, drugi zrazu w Rakowie,

skd uszed po edykcie z r. i638 do Holandyi, potem
w Czarkowie Moskorzowskich, gdzie istnia znaczniej-

szy ksigozbiór, olniewa nie zdolnociami oratorskiemi,

ale kierowaniem sumie i traktatami, w których styl

jest ciki jakby umylnie, bezbarwny i jednostajny,

ale logika i erudycya zastanawiajce.

Wysyano go na dysputy z Jezuitami, którym dopo-

magali kalwini, rozkoszowano sijego komentarzami, bu-

dowano kazaniami, upajano modlitwami i napomnienia-

mi dotyczcemi karnoci. By w tych ostatnich niezmier-

nie wymownym, a szczero jego gorliwoci sprawiaa.

* Tame, fol. Od 4.
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e sa\> ioiu) j^o ws/tl/ic, ^clzie t>lk<) /nala/,\' si zbory

i aryanizin wystpowa hardziej jednolicie i spójnie. Nie

stara si by przykry niUonui, na zarzuty odpowiada
zieznie, odrziicajijc zdanie, jalvol>v Raków wymyla
rzeczy nowe. dowodzc, e (Chrystus jest równy Bo^ii,

ale nie lie/.wzgldnie i wszechstronnie, gdy tre jest

inna, cho bosko niezaprzeczona ^ Na dyspucie lu-

belskiej w r. ibi(i by obecnym wojewoda poznaski
Ostroróg, Stojeskiemu szed w pomoc najtszy z ów-
czesnych teologó\y, ol^ok Socyna i Smalciusa, Mosko-
rzowski. Odtijd sypay si traktaty i komentarze, na-

wet wiersze religijne i moralne, z których jeden wcie-

lono do kancyonau rakoyyskiego; najciekawszym byby
moe zbiorek modlitw przedstawiciela trzeciego poko-

lenia Stojeskich'-. Ale potniej, ni Stojeski, któ-

rego czu zawsze zborem i erudycy bez temperamentu,
uderza w przeci\vnikóyy inny polemista, Ayojujcy na

dwa tionty, z których na pierwszym mia przed sob
Skarg. Bardziej subtelny i wyszkolony od Reja, wi-
cej uczuciow y i mikki od Zarnowczyka, stawa grony
Jezuita przeciw patrono\vi Stojeskiego Moskorzow-
skiemu, który mia erudycy yyiksz od swego mini-

stra, ale nie móg powstrzyma licznych opuszcze
zboru, powolnego sabnicia i kurczenia si spoecz-

noci aryasklej zwaszcza na Litwie. Nigdy dotd
pod piórem katolickiem nie zabrzmiay przeciw arya-

nom sowa tak niezrównanie natchnione i zarazem do-

^ De Jesii Christi Divimtate et remissione peccatoruin nostro-

rum per eundem... Cracoviae. typis Sternacci b. l6l3. str. 94.

* Modlituty nabone na róne potrzeby przez Jana Stoi-

skiego spisane. B. m. R. P. i633, fol. b 4, gdzie autor kae modli
si w duchu a »/. serca gbokiego i uprzejmego proby swe do
nieba posya, do czego potrzeba skruchy nabonej, i zapalczywoci

ognistej, i usilnoci pracowitej". Zbiór zawiera modlitwy za stanem

zborowym, polityckim i gospodarskim, o opiek Boga nad zborem,

o utrzymanie pokoju i poczucia powinnoci \\ kadjnn stanie.
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sdne, nie pyn taki nieprzerywany potok roztrz-

sali, polemik, oburze, ataków. Zblada teraz naiwna

rubaszno Rejowa, mniej imponujc wydaa si twar-

do tona arnowczyka, do jednostajn i bez arty-

zmu oscho i prostota Stojeskiego. Wysubtelnienie

umysowoci, udoskonalenie jzyka, które byy dzieem
tamtych, przej i rozwin skromny kaznodzieja jezu-

icki, który w dodatku uderzy w ton podranionego
uczucia narodowego, rzadko spotykanego u rónowier-

ców z wyjtkiem Reja, mao widocznego te u Kromera
lub Hozyusza, Biaobrzeskiego lub Wujka.

Fanatyzm tkwi niejako w duchu czasu, bo nie-

pewno ustpia miejsca dogmatyzmowi, bo z pot-
niejcego zastpu polemistów katolickich paday na-

pomnienia zachcajce nie tylko do naprawy, ale i za-

czepki. Okazao si, e obóz reformacyjny jest nieli-

czny, e rónowiercy czyni tylko wiele haasu na sy-

nodach i sejmach, e da si obóz, który grozi nie-

gdy jednoci, zniszczy nawet rodkami materyalnynii.

Zabrako umiarkowania w^aciwego dawniej kieruj-

cym opini, fanatyzm ogarnia masy, gdy jednoczenie

dojrzewaa sprawa unii katolicyzmu z cerkwi wscho-

dni. By jej nie dopuci, wystpowano ze strony ru-

skiej z niesychanym darem dyalektyki, której argu-

mentów dostarczyli kalwini i aryanie. Broniono tedy

konfederacyi warszawskiej zagroonej przez Skarg, nie

szczdzono szyderstw i draliwych wycieczek ^; z drugiej

strony nadchodzi ywioowy ruch mas podniecanych

stale przeciw rónowiercom, których wolno ubezpie-

czyli Zygmunt August i Batory *-. Dworowano sobie

z konfederacyi warszawskiej, której nie przestali ob-

warowYwa now^emi zastrzeeniami rónowiercy, na-

1 Kwartalnik historyczny. R. X, Z. III, 1896, str. 585—596.

- Niznaivi xvyznaniozva tumózu za Zygmunta III, skreli

dr. Wacaw Sobieski. Warszawa 1902. str. 29 i 36.

.1
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Stawa czas tamultów, które potpia polityk Zamojski

a które ro/.goi yc/aly do ostatka przeladowanycli.

Skarga nazywa taki tiimilt ciidownem zrzdzeniem,

Zygmunt Iii nie przeszkadza mu, co wywoywao -
czenie si z rokoszanami, niezadowolenie w miastacli

pruskicli, protesty i odwoywanie si do potg ocien-

nycli, naprenie i zacietrzewienie, które odwolywa si
na edykt nantejski w kraju, gdzie zapomnie cliciano

o wczeniejszej daleko konfederacyi. Nie byo ju, jak

zaznacza dr. Sobieski, poredniczcego duclia Zamoj-

skiego, rónowiercy nazywali Skarg w r. 1606 gów-
nym wichrzycielem Rzeczypospolitej ^ i wstawao wi-

dmo przyszycli zaburze, groniejszycli rozmiarami

i kryjcych polityczne rozdwojenie zagroonego ze-

wszd pastwa.
Ten wrzask, grzmot, koatanie, tarcie, o których

mówi Skarga, e towarzysz zakadaniu kollegium,

sycha w ówczesnych zamieszkach i starciach religij-

nych, którym nie mog przeszkodzi trybunay i sejmy,

wywoujce u rónowierców pogróki i znoszenie si
z Gustawem Adolfem i innymi panujcymi protestan-

ckimi. Sycha je i w polemice katolickiej - i aryaskiej,

w której zabysn lepiej od modego wojewodzica Sie-

nieskiego, stajcego na sejmach w obronie swoich, pa-

tron Stojeskiego Moskorzowski. Niegdy Ossoliski, pó-

niej Maciejowski, wieo ks. Zaski okrelili wcale do-

bitnie warto przeciwnika Skargi. Bya ona niezwyka
w drugiem pokolenia zborowem, a uznaj ju Socyn,

gdy chwali w kocu wieku jego erudycy, talent, sd.

* Tame, str. 123.

^ Alloguiorium Osiecensiuni sh>e variorum famlliariuin ser-

monum libri guingue. Authore eodeni Gasparo Cichocio canonico

et parocco sandomiriensi. Cracoviae l6t5, str. 91: inde sublatis ni-

dis praecipiiis, in guibus fernebat Sandomiriensis fidei profes-

sio, agminatim Rakoviam concurritur, et incendium hoc latius

serpit
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czysto, szczero, roztropno ^. Staroytnoci rodu,

wielkoci majtku, bezinteresownoci agitatora wybi-

ja si na plan pierwszy, gdy królowi i senatorom prze-

doy odparcie zarzutów obciajcych Raków w oczach

ogóu, gdy odpiera zapdy kalwinów i zawstydzenia

Skargi. Zabiera gos z oburzeniem, gdy przyszo roz-

prawi si z paszkwilem chomranickiego ministra Pe-

triciusa; by wtedy nawet wymownym, penym po-

wagi i naturalnoci. »I jeli mowa jego — pisa roz-

draniony — potrzniona sol roztropnoci tak by
ma, eby wszystkim bva ku zbudowaniu; a jako a-
janie sprone, które nie ma starania o zbudowanie bli-

niego, ale afektu raczej zego i serca pierwotnego

znakiem jest i dowodem pewnym, tam si znale ma?
I jeli w vciu swym na wiecie wszytkim sucha-

czom i obcym, jako wszemi cnotami, tak osobliwie ci-

choci, unieniem, pokor, któr Pan Jezus wszyt-

kim, których do siebie wzywa, uczy si od siebie

kae, a jako w nim gniew, popdliwo, poszydzanie

z drugich, potpianie drugich i tak wysadzanie si nad

nie, miejsce mie bdzie ?« -.

Chrystus panuje chrystyanom, którzy odpychaj
wykrty i gwaty, i adnej powagi nie uznaj; co wzili

z symbolu apostolskiego, dochowuj wicie i ani ni-

kogo nie potpiaj, ani szalestw nie pochwalaj. Co
si tyczy Socyna, ceni go, gdy si »ani posem Bo-

ym nie czyni, nie rzekc, eby si mia nad inne prze-

kada, ani swych ksig ma za Boe« ^. W zapale po-

lemiki nie darowywa Moskorzowski nawet wierszom,

którymi, zwyczajem ówczesnym, przeplata Petricius

swe wywody. Zna w nich, drwi wcale zabawnie, e
1 V Bocka, T. 1, P. I, str. 5 12.

- Odpouficd na script, który ks. Jan Petrycy minister zboru

na Joi!óxvce zuyda lo r. 1600. Uczynione przez Hieronima Mosko-

rzowskiego z Moskorzowa. W Krakowie t(J02. str. 2.

* Tame, str. 124.
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kalwiiiski \Niei"s/(>iól> nic iiiod/j si^' Koclninowsl-cim,

y;tlv jedne wiersze »chi'aini;|, a drugim tylko echo respon-

iluje, ti/eba imi si^> tetlv lepiej i tego rzemiosa naiiczv« '.

Nie uziiajijc pr/edu iecznoci (^liiNstiisa za Soeynem,
zastizega sobie prawo wysuciiania przez króUi, któ-

rego kaznodzieja oskara zbór niesusznie. Strzee on

wolnoei w iaiy, któiij omamionN' cliciwocia ^^ iek jirze-

laduje, aigumentami walcz\ i nikogo nie zniewaa.
A tymczasem Skarga, dworak nie teolog, odpowiada
wymijajco, zaprzecza zborowi charakteru chrystya-
skiego. cho on wierzy w niewspóistne bóstyyo (Chry-

stusa i odrodzenie duchowe po mierci, trzyma si te
tekstu, którego Skarga czyta nie pozwala. W sprawie

unii z cerkwi wschodni, utrzymywa Moskorzo\yski, e
nie idzie w niej, by »pra\vda i sprawiedliwo na placu

si ostaa, ale el^y w sprawie swej, jakakolwiek jest, nad
stron otrzymali górc(( -'. Co podobnego twierdzili i po-

lemici prawosawni, gdy zarzucali, by przytoczy
choly jednego, unitom widoki wieckie \ Ich pople-

cznik protestowa te przeciw trybunaom ulegajcym na-

ciskoyyi wikszoci w sdzeniu winnych tumultów
i wskazywa jedyny ratunek w dysputach teologów,

które spraw wyjani. Sdzi nawet, e to, co na tek-

cie si opiera, zburzy si nie da, utrzymywa za
miao, e poddani Chrystusa niczego si nie boj,

gdy katechizm swój znaj a obecnie nowy ukadaj.
Wierz we wskrzeszenie w ciaach chwalebnych,

' Tame. str. 207.

' Zniesienie ziiwstyclzenia, które ks. Piotr Skarga Jezuita

lunie niesusznie na zbór Pana Jezusa Nazaraskiego usio-

zuat uczyniona przez Hier. Moskor/.owskiego z Moskorzo^^ a, \\^ Ra-

kowie R. P. 1607, str. 32.

* Ekthesis abo krótkie zebranie spraio. które si dziay na
partykuarnym, to jest, poiniastnym synodzie zu Brzeciu liteto-

skini. W Krakowie 1597. oi. C: za nou>ymi rónymi bdy i po-

stanozuiemi cudzymi, dla rozkoszy zdradtizuego i prdko mija-

jcego zoieku tego udazoszy si...
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unikaj bdów, które pocz odkrywa ju Luter.

A ffdvbv nawet byli sekciarzami, jak to si im zarzuca

ogólnie, to ))jeli co maj uniesienia, nie idzie to ze

zoci, ale pospolicie z omyki i obdzenia. I przeto

nie jest taki Bóg, jako ludzie niesprawiedliwi, eby
omylenie i obdzenie z dobrej chci idce, mia tak

kara, jako zo z umysu zego idc i czstokro
powtórzona ^ Moskorzowski rozumuje zwyczajnie

z rzadkim wtedy spokojem, posuguje si argumen-

tami jzykowymi, historycznymi, logicznymi, nie obci-

ajc tekstu erudycy, co zauway ju Maciejowski ^.

Nie mona zapomnie, e przyznaje si on do sympa-

tvi dla aryan z czwartego wieku, myli kojarzy nie

mechanicznie, ale z gbokim rozmysem i zdolnoci
jasnego argumentowania. Zna wszystkich teologów,

oczytaniem, rozlegoci horyzontu przewysza Niemo-

jewskiego. Lubi spekulacye; okrelonoci i dogmaty-

zmu kalwiskiego nie ma w nim, jak w ogóle u aryan.

Gdy za Skarga ponownie uderzy na Raków, w któ-

rym Moskorzowski, jak susznie zauway Dzieduszycki,

czoo stanowi ^, zwróci si obroca Rakow^a teraz nie

do króla, jak dawniej, ale do narodu czyli szlachty *.

Przeciwstawi sw wiar nauce Skargi, któr nazwa
filozofi z ludzkich mózgów zrodzon, gosi, e nikt

nie ma prawa szlachcica koronnego sdzi albo nad
nim dekret rozciga, A duch Skargi, to duch hiszpa-

skiej inkwizycyi , która z warszawsk konfederacy
si nie liczy. Wolno religii musi si osta, ona

1 Tame, str. 294.

* Pimiennictiuo polskie od czasózu najdazuniejszych a do
r. i83o. T. I, Warszawa l85l, str. 661—662.

' Piotr Skarga i jego zoiek. T. II. W Krakowie 1868, str. 844.

* Zniesienie zutórego zazostydzenia, które ks. Piotr Skarga
Jezuita na zbór P. J. Nazareskiego -wnie usiozua. . . uczy-

nione przez Hier. Moskorzowskiego z Moskorzowa. W Krakowie
1610, fol. E.
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tylko dopuszcza swobodnego rozbierania dogmatów,
które zmierza do okazania prawdy.

Czy zresztij jakikolwiek nacisk lub powaga dopu-
szcz, by prawd zdobyto swobodnie? W Polsce a-
den wyrok w sprawach dogmatycznych nie moe mie
mocy, gdy nawet postanowie soboru nicejskiego nie

podpisali wszyscy. Chrystus ma wic inn natur od
Ojca ^ czego nie zbi Skarga, który omija trudne kwe-
stye; nie jest On te przedwiecznym z powodu pochodze-
nia od Ojca a ludzka natura przeczy boskiej. Nie za-

stpi ajania dowodów, take przekrcania tekstu i od-

woywania si do zdania innych nie maj znaczenia.

Strona sdzi by w^cale nie moe, rozum dopiero poj-

mie prawd cakowicie. ))Bo gdyby byy tajemnice

wiary — wnioskuje wreszcie — przez sowo Boe ob-

jawione, rozumem nie pojte, adenby )y by czowiek
rozumny i rozsdny onych nie poj, a tak ich na po-

cztkacli onych pierwszych nie przyj, ani na nie ze-

zwoli. Lecz i tak wiele rozumnych i roztropnych lu-

dzi tajemnice wiary na onym pocztku przyjli, std
zna, e tajemnice wiary, przez sowo Boe objawione,

s rozumem pojte. A có prosz prdzej uchwyci
moe rozum, jako prawd rzetelnie pokazan? Ponie-

wa to wasnym jego celem je.st i caym ukontento-

waniem« ^. Nie byo w ogóle nigdy zgodnoci w wie-

rze, któr serce i pobono pojmuj lepiej, ni dowcip
i nauka. Ale jeeli ma si zaywa rozumu i w dyspu-

tach dogmaty omawia, bez wolnoci nie dojdzie si
do celu. Mimo zachwalania prostoty, nie zna u pole-

misty braku erudycyi i wyszkolenia dyalektycznego.

Jest u niego zawsze plan, rozwaga, zrczno, wyrobie-

nie, dojrzao umysowa, które kryj wrodzon do-

bro i si przekonania. Teologia go nie zepsua, z pod

* Tame, fol. E.

* Tame, fol. Ddd.

Literatura Aryaska. 12



178 TADEUSZ GRABOWSKI

skromnej szaty aryanina wyania si szlachcic dumny
ze swej wolnoci, przejty gboko swemi wierzeniami

i stanowiskiem patrona i teologa. Wojowniczym z na-

turj' nie jest, odpowiada z potrzeby, agodnie, bez nie-

chci i fanatyzmu Krowickiego lub Czechowica.

Dzierc si tego ideau, kocha studya teologiczne,

cho niby nie ufa wiedzy. Umieszcza jednak przed-

mowy przed pisinami Socyna, których stosy puszczaj

w obieg prasy rakowskie, odpiera ataki Jezuity Smi-

gleckiego, którego obelgi nazywa zwyrodnieniem du-

cha chrzecijaskiego. Nieustannie za podnosi spraw
wspóistnoci ^, która od pocztków, zdaniem jego,

bya sporn i dzi musi podlega rozbiorowi. Czy teo-

logia nie jest zreszt najszczytniejszem zajciem, czy

boskich rzeczy nie wypada bosko traktówa ? Symbol
apostolski zNvycia atanazyaski 2, wykazuje ludzk
natur w Chrystusie, co nie wywraca wcale religii

i nie wywoywa pomieszania materyi z duchem. Chrzest

dzieci odrzuca bezwzgldnie, w czem odbiega tym
razem od Socyna, zreszt powtarza do koca dawniej

wypowiedziane myli. Pisa dobitnie, po prostu ale

z dystynkcy. Czu zawsze, e dzieo pow^stawao
zwolna i po duszej rozwadze, e pogldy byy usta-

lone, e ich stao bya podstawi polemiki ogldnej
i zgodnej z tradycyami szkoy. Prostota, szczero, go-

dno , to wdzik Moskorzowskiego , to tytu jego

do sawy , któr Maciejowski porów^nywa przesa-

dnie z Rejow. Gboka religijno kae mu, jak ogó-

owi chrystyan, dba wicej o rzeczy duchowe, gor-

* Refutatio Appendicis, quam Martinus Smiglecius Jesuifa^

doctor theologus, libro, cui titulum dedit , Nova monstra novi

arianismi apposuit et Hier. Moscorovio opposuit, scripta ab eodem
Hier. a Moskorzew IVIoscorovio. Racoviae 161 3, fol. A 2.

2 Refutatio llhri de baptismo Martini Smiglecii Jesiiitae. Ra-

coviae, typis Sternacianis 1617, fol. A 4: non est tanta auctoritas^

ut eius dicta pro firmamentis fidei admittenda sint.
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co serca i wrodzona dza wiedzy pchaj sandomier-
skiejjo ziemianina do rozwizywania zagadnie, które

stay siv jego namitnoci. Prawdziwy to tempera-
ment wród teologów, cho nie braknie ich w nowym
wieku jeszcze dugo. Sztywnoci w nim nie ma, tern

mniej sztucznej powagi, dobitno i sia sprawiaj, e
niektóre ustpy czyta si dla stylu, w którym Skarga
ma rywala mniej zdolnego, ale niepospolitego. To czo-
wiek, który myl sw wygimnastykowa, piórem wada
atwo i z wpraw; uczonego, wyszego, ascetycznego
nastroju zboru jest on ywem wiadectwem i osobliwym
pomnikiem.

Mniej utalentowani od niego, cho równie arliwi
w obronie doktryny, byli dwaj Lubienieccy, Namy-
sowski, Gittichius. Starszy Andrzej, który dwór Ba-
torego dla nowej wiary opuci, ministrowa w mi-
glu, gdzie sympatyzowa z chiliastami w rodzaju Nie-

mojewskiego lub Motowiy, oczekujcymi tysicolecia

Chrystusowego na ziemi. Przesiedliwszy si do woy-
skiej Hoszczy, uleg wpywowi Socyna i spisywa,
w spadku po Budzyskim, dzieje synodów i dysput
staczanych przez wspówyznawców ^. Prd ascetyczny,

który tkw w nowej wierze, ogarnia go niepodzielnie.

Pod jego dziaaniem, przetwarza si wewntrznie i pa-

li jakim ogniem dziwnym, który udziela si caej
rodzinie najgoniejszej moe w dziejach zboru. Ufny
w opiek Boga nad krajem, dumny z jego wolnoci,
wczytujcy si w historyków staroytnych, zastanawia
si nad szczciem i nieszczciem wasnego narodu
i kreli z mistyczn powag uwagi nad jego losami
od Lecha. Podobaa mu si dawna prostota przodków,
gani wojny prowadzone dla ambicyi panujcych, po-

tpia ucisk ludu, ubolewa, e do czasu pojawienia
si nowej wiary naród nie uzna religijnej prawdy. Im-

1 U Bocka, T. I. P. I, str. 438.

12*
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ponowaa mu powaga i cnotliwo Zygmunta I, który

Pismo w. rad czyta i w yciu je stosowa, wycliwa-

lajeszcze bardziej skromno i rozumjego syna, za pano-

wania którego dokonaa si naprawa religii, który je-

dna take spory o wiar. A sporów tycli byo wiele, po-

gldy kryy tak kracowe, e sobie ludzie wszelkich

grzechów pozwalali, w niemiertelno nie wierzyli,

or i urzdy porzucali, soboty tylko obchodzili, lecz

w^ kocu w jeden zbór chrystyaski si zlali i pod
rzd karki ugili.

Sam król zabiega o zgod, której wiadectwem
dzieo Frycza, broni szlacheckich kaznodziei, nie do-

puszcza do przeladowania , bo te wkról to by
szczliwy, i si w Pana Jezusowe plewido wdawa
nie chcia, zostawujc mu to, co Jego urzdowi na-

ley i dzieom Jego« ^. Pra^vda zatryumfowaa, unia

poczya te dwa narody, co naocznego jej wiadka
przejmuje niesychan radoci. Upaja go konfederacya

warszawska,w szczliwie rozwizanem drugiem bezkró-

lew^iu upatruje moc Bo, dumny jest z Batorego, bo-

leje nad zamieszkami póniejszemi, cieszy si z obioru

Zygmunta III, za którego szuka ju tylko spokoju du-

cha i nie bierze udziau w niczem. Jako szlachcic lubi

staroytno rodu i sw^ój herb Rol, chwali krew Jagie-

ow w Zygmuncie III, bo ta krew bya szczliw^ >v boju

z Moskw w Inflantach, cho zagroon te buntem koza-

ctwa i rokoszem, który by wtak wielkim zatrznie-

niem krajów naszych, e si zdao wielom ludzi i na-

szym i cudzoziemcom, e ju abo zginienie nasze przy-

szo, abo wielka jaka odmiana« ^. Kolonizacya pól

ukrainnych, zdobycze w Moskwie, bogactwa panów
i szlachty, tolerancya dla dyssydentów% od której nie

* Poloneutichia Andrzeja Lubienieckiego. Z rkopismów za-

kadu narodowego im Ossoliskich. We Lwowie 1843, str. 55.

2 Tame, str. i53.
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wykluczono, jak wiadomo, nawet aryan rokoszow
ustaw sandomiersk z r. i(o6, to wszystko oznaki

szczcia polsiciego, obok której>o nie brak klsk, za-

gonów tatarskich, buntów onierskich, cigych od-

mian i zal>urzeii. Wyraa si w nich wola Boa, która

kae znosi przeladowania nawet z rki braci, za co

przeladowcy równie odpokutuj. Czy nie dowiody
tego dzieje Walezyuszów, czy nie pokazao si to w Pol-

sce, gdy kto chcia brata za wiar przeladowa?
Moe i Batory umar nagle, gdy chcia zama przy-

sig dan dyssydentom; plagi spadajce na kraj s
skutkiem gwatów dokonanych na niewinnych, których

mier opisuje historyozof w szczegóach najdrobniej-

szych.

Wierzy jednak gorco w ratunek Paski, który

przychodzi w por zagroonemu. Jeeli pogld jego

na dzieje nie jest gboki, to z kadego sowa prze-

bija czysto zamiaru i umys wzniesiony nad ziemi,

która jest teatrem odmian i marnoci. Pogld to szla-

chcica i ministra ze zboru siedliskiego pod Lublinem,

gdzie osiedli si w kocu, pogld czowieka, który w^i-

dzia wiele i na wszystko patrzy okiem patryoty i arya-

nina, który nie widzi wiele za cianami zboru. On wie, e
szlachecka wolno nie dozwoli nikogo przeladowa
i uratowaa te Raków po bitwie guzowskiej, cho ocale-

nie przypisano opiece anioa bronicego siedlisko aryan

przed napaci tryumfujcych regalistów ^. Jest naiwny,

gadatliwy, chaotyczny, ale nie bez ciepa i samorodnoci,
która odrzucaa retoryk klassyczn i reminiscencye

staroytne. Nadewszystko pisze gadko
,
potoczycie

zajmujco, swobodnie. Dugie ycie dao mu powag
dowiadczenia, namaszczenie stylu, który panowa
wtedy po dworach i dworkach szlachty jego wyzna-
nia. Przej si duchem biblijnym, który uczy i napo-

* U dr. Sobieskiego, str, i35.
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min, stosowa dawne proroctwa do ówczesnych, ma-
rzy o pastwie ewangelicznem a przeraa si najwi-
cej wtedy, gdy gniew Paski sroy si nad krajem

i waga szczcia polskiego na dó spadaa. Nawoywa
tedy do poprawy i rozwagi, a gos jego musia rozclio-

dzi si daleko i skupia koo niego braci, skoro pa-

mitnik ministra roi si od pochwa, wspomnie i wier-

szy braci zjedajcych si corocznie na synody ra-

kowskie ^ Wic wojewodzie Sieniski wielbi w nim
swego brata w Chrystusie, cho sam senatorskiem dzie-

ckiem by, Moskorzowski mianowa go przyjacielem,

Gosawski dawa tekst biblijny, chwali cnoty i yczy
dugiego ycia starosta filipo^vski Krzysztof Morsztyn,

którego siostra za Socyna wysza a który ród wielu

aryan a nawet poet mia wyda. Suchodolski, Chrz-
stowski, Otwinowscy, Umiski dawali zdania moralne,

w których wyraali pogard wiata , mio Boga,

uczucia braterskie.

Im dalej w lata, tem liczniej dopisywali si szla-

chta: Sierakowski, Taszycki, Krzesz, Goeccy, Karma-
nowski, Zakrzew^ski, Niemierycz, Czaplice, Stojescy,

którym, jak powiada odpowiadajcy na pochway Lu-

bieniecki, Zygmunt III szlachectwo nada,

Bo si midzy rycerstwo podolskie udali,

A tam w bitwach z Tatary mstwa pokazali.

Miujcy pokój minister siedliski upatruje przecie

w^ ich herbie ostrzeenie,

I ^vasz miecz macie w^ ziemi utkn a w pokoju

Strzay w^ gór \vystrzela, zaniechawszy boju -,

bo inaczej wystpiliby przeciw pokojowemu nastro-

jowi zboru. Okazywao si, e* nie wszyscy aryanie

* Pamitnik przyjació Andrzeja Lubienieckiego. Rkopis Nr.

1403 biblioteki ks. Czartoryskich.

* Tame, str. 109—110.
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nciekaj od posiij> ojczynie, skoro akt nohilitacyjny

wymienia przewagi dwóch Stojeskicli przeciw Tata-

rom i pod Byczyni} a szeroko rozwodzi si nad za-

sugami znakomitego ojca rodu ^ Nie l)ralc sympatyzu-
jcego z aryanami kalwina (^hrzstowslciego, który

z dworzanina ziemianinem si sta i cieszy si ze swego
otlosobnienia wiejsl^iego bo

Szczliwy czowiek, który tak swe lata

Prowadzi, e si obejdzie bez wiata
Zego, a k'teniu, to jego kochanie

Pooy w Bogu wszystko swe staranie.

O jednem jnyli, jednego pilnuje

Zbawienia swego, o to si frasuje.

By nie szwankowa i tak czeka koca
Swego z weselem, a Bóg swych obroca

Majc go w rku stuc si nie dopuci
Takiemu pewnie, bo go z rk nie puci ^

Dla zmarycli zostawia si puste miejsce, od zda mo-
ralny cli pióra ministrów roi si wprost pamitnilv. Zapi-

suj si oni w jzyku swej narodowoci albo przynaj-

mniej kraju, który zwiedzili. Na czele ich stoi Smalcius,

po którym id Pistorius z Czarkowa Moskorzowskich,

wgierscy ministrowie Makas i Molnar, Ryniewicz, mi-

nistrujcy póniej po zborach litewskich, Rupnowski
z Kisielina Czapliców.

Z kolei spotykamy Morzkowskiego, który w La-

chowcach Sieniutów^ w owych latach katechizowa,

bv rozwin póniej znaczn dziaalno pisarsk na

polu polemilvi i uoy streszczonju agend, Lachow-
skiego z Moskorzewa, Piseciusa odpowiadajcego Jezu-

itom, Campianowi i Lessiusowi, Szlichtyngów i legion in-

nych. Najwicej zapisuj si rónych imion Lubienieccy,

Otwinowscy, Przypkpwscy pomieszani z nazwiskami
mieszczaskiemi. Cao jest rodzajem dokumentu.

^ Materyay do dziejózu pimiennictwa, T. I, str. 295.

* Pamitnik brzyjació Andrzeja Lubienieckiego, str. 7.
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rzucajcego wiato na nastrój wewntrzny spoeczno-

ci, poznawanej gównie za porednictwem dzie a nie

zapisków swobodnyci i bezpretensyonalnyci. Wieje

z niego ducli surow^y i ascetyczny, poczucie równoci,
litóre nie wyklucza nilcogo, idea braterstwa, skupiaj-

ca ludzi rónych narodów i okolic. Wnikamy niejako

w ten wiat róny od ogóu i odosobniony, rozumiemy,e
susznem jest o nim zdanie jego doskonaego znawcy
prof. Brucknera ^, którego zadziwia ju dla swej har-

townoci charakteróws cichoci i prostoty ducha, eru-

dycyi najwikszej wtedy. Przewraca si kart za kart
z wraeniem, e to jedna rodzina rozrzucona tylko po

wiecie i otaczajca zgodnie jednego ze swoich nieka-

manym entuzyazmem i czci dla jego prostoty i po-

bonoci ^. I z alem zamyka si pamitnik, zawiera-

jcy tyle ycia nie ju jednostki ale zboru skupionego

na synodach najliczniejszych, jakie byy kiedykolwiek,

dosigajcego szczytu rozwoju swej kultury odrbnej
i niewykluczajcej najczulszych zwizków przyjani

i mioci.
Nie odbiega od niej i modszy brat Andrzeja, Sta-

nisaw. Pocignity wymow Schomana ministrowa
w podgórskich Tropiach, potem w Rakowie i Luca-
w^icach 1. Próbowa wraz z innymi teologami, jak Mo-
skorzowski lub Smalcius, porozumienia z kahvinizmem,

sam dopisywa si ^vierszem i proz bratu do pami-
tnika, drwi w Cojnparatii takomca z wieprzem karm-
nym ^ z akomego, który yje jak wieprz i nie przynosi

poytku, gdy odtrca od siebie wszystkich twardo-

ci serca. yje jedynie dla siebie i

* Dzieje literatury polskiej zu zarysie. T. I. Warszawa l9o3,

str. 207—210.

- Wirydarz poetycki z rónych poetów -wiadomych i niezoia-

doinych aciskich i polskich kilkunastu lat prac zoystazoiony

i ukoczony. R. P. i575 die 29 Decembris, str. 8—17, wasno dr.

Mizerskiego z Poznania.
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Nifinas/ tam c/.^'stt), ,i>cly da pr/yjtl/ie komu.
Pustki tu zaw/.dy, cho jest peno w liomu.

Wic i przyrzekszy nie wstyda si swego
Odmieni sowa dla zysku spronego.

Granic przysiga nadstawia i woci,
Nienasyconej do czyni chciwoci.

Z wiosek usuwa ssiadów, lichw pomnaa zbiory,

uy sam nie umie niczego. Gdy mier go pooy,
inni zbieiaj skwapliwie najdrobniejsze pozostaoci,
nie gardz adnym przedmiotem i

Bierze i ko ten, bra trzeba, gdy daj.

Co nie wie, z której strony na wsiadaj.

Poczyna si rabunek nagromadzonego akomie ma-
jtku, który chciwi rozdrapuj ze miechem i artuj
z wieprza, l<tóry staje si w kocu poytecznyin. Nie

zbiory, naucza minister rakowski, s tedy celem y-
wota ludzkiego, nie plugawe skpstwo bywa ozdob
czowieka, który

W Bogu wszystkie pooy nadzieje.

Za Bogiem idzie a nic si nie chwieje,

Talciego tu Bóg wszem dobrem daruje

A czasu swego i ukoronuje.

czy si ten wiersz wcale dow^cipny i moralny
z pieniami pobonemi, które skada sam Lubieniecki

i które wcielano do psaterzy i kancyonaów aryaii-

skich.

Ukadali je Grzegorz Pawe, Czechowic, Budny,
cho Kochanoyvski a póniej kalwin Rybiski panow^ali

gównie w zborze. Psaterz ostatniego wyda nawet
Sternacki^ dla sw^oich w r. i6o5 i 1624. Na kancyona
zborowy zebrali si Lubieniecki, Smalcius i Mikoaj

^ Psalmy niektóre króla Dazuida, f)roroka Boego z Ezoanielj

Pana Christusozu zgodne. Do których s przyczone pieni po-

bone z Pism w. wzite. Drukowa Sebastyan Sternacki. Raków
1626, fol D 8.



l86 TADEUSZ GRABOWSKI

Przypkowski w r. 1610, co nie wykluczao poprzednich,

z których psaterz Kochanowskiego by ulubiony najwi-
cej, jak dowodz zbiory koloszwarskie. Nie gardzono

i Kraiskim, którego przedrukowywa Sternacki w r.

1624. Jerzy Niemierycz ogosi znów wasne pieni i hym-
nyw r. i653. Co si tyczy Lubienieckiego, mia on uka-
da pieni o rzetelnej plastyce sowna i nastroju gor-
cym a wzniesionym statecznie. Wielbiy one dobro-

dziejstwa Boga, dzikoway za objawienie prawdy, za-

lecay stateczno w wierze chrystyaiiskiej. Ta wiara

zbaw^i jedynie wiernych,

Bomy ju ani marnjTn zotem,

Ani srebrem kupieni.

Od zych zwyczajów przodlów naszych

Krwi jego \vybawieni,

Co sliutkiem w prawdzie ^vyznawajmy.

Now^oci ycia \\'^Taajmy.

Bdmy przed nim zborem witym,
Czystym, nienaganionym,

Ludem nowym a osobnym
Na wolno wypuszczonym,

Strzegc, abjmy tej wolnoci
Nie mieli zason swych zoci '.

Kreli te napomnienia duchowme, co nie wyklu-

czao, e umia w^ystpi i z polemik przeciw kalwi-
skiemu ministrowi Petriciusow^i.

Otrzymawszy zaczepny kartelusz ostatniego, ubo-

lewa nad zapalczywoci i skonnoci do intryg prze-

ciwnika, który nie umie udowodni nawet swych
twierdze, Predestynacya, w któr w^ierz kahvini,

jest bdem i sidami szataskiemi, "gdy z okazyi tej

nauki to jest ludzka pospolita i najgówniejsza wy-
mówka w ich niezbonoci« '. Najgorsi mog by w^tedy

* Psalmy niektóre króla Dazoida, fol. D 8.

- Odfjozuied na artykuy, które ju od kilku lat rozsiezva po
Podgórzu jedc dom od domu Johannes Petricius z Chomra-
nic minister, oskarajc i niesusznie i udajc i chydzc ludzi nie-
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zbawieni, gdy zbór chrystyaiiski wiar do nieba dy
i na ludzkie wymysy si nie oglda. Naley tedy dba
o udoskonalenie wewntrzne, do którego Liibieniecki

wzywa agodnie ale stale. Z jego stylu polemisty py-
nie spokój czowieka, który trzyma si swej doktryny

nieugicie, poza ni nie widzi adnej drogi do prawdy.

Co podobnego wida i w innym przyjacielu jego star-

szego brata, który dopisywa si do pamitnika rakow-

skiego, w zagadkowego pochodzenia Twardochlebie.

Mia on by mnichem moskiewskim Artemijem, który

^vychowa w duchu aryaskim w Hoszczy Dymitra Sa-

mozwaca, by po wstpieniu na tron wychowanka
uda si do Moskwy wraz z trzema innymi ministrami

w r. i6o5^ Historya nie jest nieprawdopodobn, za-

trata jego dyaryusza moskiewskiego stanowi tedy fakt

bolesny nie tylko dla dziejów samego aryanizmu^. Wy-
sanie czterech ministrów dowodzio niewtpliwie, e
chodzio tu o sprawy wane. Wpywy Rakowa, si-

gay wic a do Moskwy, on sam wród szlachty pra-

wosawnej ziem litewskich^ i ruskich mia jeszcze

wielu wspówyznawców otwartych i ukrytych *.

Godni wzmianki s take: znany z mnóstwa zaginio-

nych traktatów, komentarzy, listo\v Gittichius, któryw r.

1614 na ministra do Nowogródka si dosta i jego towa-

winne, w której odpowiedzi najdziesz do czego si i jakim sposo-

bem znamy, a do czego zgoa nie znamy. W Rakowie iSgS, fol. B.

* Przegld historyczny. Warszawa 1907, T. IV, Z. 2, str. 170

—

180.

2 U Bocka, T. I, P. II, str. 980.

* Kociuszko, biografia z dokumentów wysnuta i^xlgl Tadeusza

Korzona. Kraków iSgS, str. 11— 12, gdzie jest wzmianka, e Jan

Kociuszko oeni si z aryank Zuzann Rakowsk.
* Pamitnik Stanisazoa Niemojezuskiego (1606—1608) wyd. Al.

Hirschberg. We Lwowie 1899, str. 74, gdzie knia Szujski nazywa
zamordowanego Dymitra »jeratykiem, rozstryg (co si po naszemu
rozumie apostata), duszokrajc, nazywajc go wic, jaki by bezbo-

nik, XV napitkii u buta krzyyk nosio^.
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rysz nowogródzki Namysow^ski. Pierwszy mia odzna-

cza si nader kracowymi pogldami, które przypomi-

nay Budnego^ cho ceniono go bardzo nawet w Rako-

wie. Uwaano jednak, e idzie za daleko, skoro na sy-

nodzie rakowskim w r. 1612 ocenzurowano surowo jego
traktat o zadouczynieniu Chrystusa za grzechy 2, inne

nie miay te odpowiada zbytnio pojciom zboru, cho
polemizoway z luterskimi teologami i Jezuit Lessiu-

sem. Okoo Namysowskiego kupia si szlachta no-

wogródzka, gdy inne zbory litewskie znikay prdko
i ustpoway liczb i doborem si woyskim i pod-

górskim. Sam Namysowski rektorowa zrazu w szkole

w oszmiaskiem Jwiu Kiszki; nie odznaczajc si jednak
podobno surowymi obyczajami ciga na siebie pot-
pienie synodów, postpujcych w takich razach bez

agodnoci i ustpstw. Jak Stojeski, od bakalarstwa

przerzuci si do szermierki teologicznej, w której na

dyspucie nowogródzkiej z Jezuit Smigleckim znaczne

mia powodzenie. Synod lubelski w r. 1601 przezna-

czy go do Koloszwaru, gdzie potrzebowano ministra

wadajcego jzykiem niemieckim. Pozosta jednak

w kraju, gdzie rozwin dziaalno \vcale pokan.
Rozstrzyga zagadnienia dogmatyczne, które zamy-

ka w krótkiin przegldzie dla uytku wszystkich^,

ostro odcina si te Grzegorzowi z arnowca, który

nie ustawa w zaczepkach przeciw aryanom. Skary
si, e kalwini nie znaj miary w polemice, pragn
im przeciwstawi tedy swój spokój, stateczno, argu-

mentacy, rozwag *. W spekulacyach teologicznych

bra zawsze stron Socyna, podkrelajc nieustannie

1 U Bocka, T. I, P. I, str. 374.

- Tame, T. I, P. I, str. 379.

^ Tame, str. 432.

* Katalysis to jest skaza tarczej ks. Grzegorza Zarnozuskiego

diichozun niesusznie zzoanej. B. m. logg. Nakadem uczciwego

ma ^v domu Paskim Pana Hrehora Wilanta, fol. A 3.
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i Z naciskiem, e doktryna jego ma apostolskie pocho-

dzenie. Popiera te poghuly poeta nowogiódzki Bla-

stiisowicz, który wyraa niezacliwiane przel^onanie,

e diicliowna tarcza arnowczyka nie ostanie si
w ol)ec pocisków polemisty, gdy

Z papieru ludzkiej dumy ta tarcz jest sklejona,

Mózgiem szczerych wymysów z wierzchu pokoszczona,

Przeto te rzec nie mona, by miaa by caa,

Kiedy z sowa Boego w nie uderzy strzaa,

Ani to jest podobna, by grotowi temu

Wytrwa miaa z witego pisma wyjtemu *.

Nie wtpi, jak Namysowski, e kalwini dadz si
wreszcie nawróci do zgody, bo tak kae czyni mi-o l^raterska, która wszystko znosi, wszystkiego si
spodziew^a, o niczem nie wtpi. W tym celu nie wahano
si nawoywa seniorów nowogródzlviego kalwinizmu,

by uczynili krok pojednawczy, bolano nad ich fana-

tyzmem i wycznoci, ostrzegano przed powagami,
proszono o przybycie na dysputy, na których prze-

ciwnicy ))bez ajania, fuków, sznupków, sztychów swoje

w^yrozumienie in modestia podawa bd, aby nam
potym z nimi, jeliby si co zdronego pokazao, po

bratersku mówi wolno byo« ^.

Nie doszo jednak do zgody, cho nie brako jej

zwolenników wród ziemian, jak Cichiski, Kumicz,
Bujnowski; bogosawi jej jeszcze stary Krzyszkowski.

Powoywano si na potrzeb naladowania Chrystusa,

sdzono, e spory prawdy nie zami, byle wzgldy
inne nie przewayy, byle stao i dbao o wiar
bya zawsze i wszdzie. ))Bo jako Kalwin — wniosko-

wa Namysowski — w sprawie religiej dalei postpi,
gdy Luter stan, tak si nikt temu dziwowa nie ma,

^ Tame, fol. N 6.

^ Joannis Licinii Namyslovii ad fratres ininistros evangeli-

cos pro ineunda Concordia brevis et simplex Parainesis. Neogardlae

097, fol. B 4.
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e inszy, co za Kalwinem szli, jego wyprzedzili i wi-
cej rzeczy dosigli. Bo Pan Bóg chcia, aby si po le-

guczku postpowao, i kaza naprzód te rzeczy obali,

któreby drobniejsze byy i ku amaniu atwiejsze. Po-

tym dopiero, gdy si umysy ludzkie do prac przy-

zwyczaiy, poda na przywrócenie i te rzeczy, które

s przytwardsze. Nie jest tedy spraw^iediw^ Bogu gra-

nice zamierza i tak si na ludzie opuszcza, aby si
rozumiao, e nic nie jest prawego, czego oni nie

mówili, czego oni nie czynili, nic prawdziwego, cze-

goby oni nie zobaczylia^. Obiecyw^a tedy lekko i po-

wolnie pokaza prawd, doprowadzi do zgody, która

bya marzeniem Frycza, potem Socyna. Mia by Na-

mysowski jeszcze twórc kaza skadajcych si na

postyll, take wspópracownikiem przy nowem wy-
daniu Nowego Testamentu z r. 1606 i 1620; tumaczy
nadto Busbequiusa legacye tureckie, ukada sentencye

w trzech jzykach, zabiera si \vreszcie do przeka-

dów Liviusa, Cezara i Józefa Zydowina^.

Jego zgoda bya jeszcze jednym dowodem niezrozu-

mienia pooenia, w jakiem znajdowa si Raków% do-

wodem marzycielstwa i oderwania si od rzeczywisto-

ci, dowodem religijnej wolnomylnoci aryanizmu,

który adnej powagi nie uznawa, adnemu nawet
z wasnych teologów bezwzgldnej prawdy nie przy-

znawa, rzdzi si synodalnie, a wic bez hierarchii,

której cie zosta w Koloszwarze. Na zachty do zgody

kalwini odpowiadali obelgami. I ta zgoda bya staem
i najwikszem zudzeniem Rakowa.

' Tame, fol. A 3.

^ Historya literatury polskiej Aleksandra Brucknera; Warszawa,
T. 1, 1908, str. 194.



VI.

Walka z aryanami. Powodowski.

Gdzieindziej tumiono aryanizm si fizyczn, u nas

wolno szlaclieclca obronia religijn i zmusia teolo-

gów innych wyzna do walki na pióra z podkopuj-
cym wszelki dogmatyzm zborem. Gdzieindziej cieray
si pod pozorem religijnych przeciwiestw raczej na-

mitnoci polityczne. U nas uczucie religijne wzbu-
rzone i podranione obchodziy gów^nie dogmaty, któ-

rych obrony podejmowano si z zapaein i wpraw.
Ze za gorzao od wiate w kadyin obozie religijnym,

wic polemika zajrzaa w^szdzie, zatoczya krgi, które

wcigny w siebie najtsze umysy wieku. Swobo-
dne traktowanie dogmatów musiao oburzy ludzi, któ-

rzy przeniknici humanizmem nie zeszli przecie z gruntu

chrzecijaskiego, cho indywidualizowali chrzecija-
stwo stosownie do reformatora, który im przywieca;
którzy stali take na gruncie tradycyi i powagi wie-

ków i soborów. Polemika religijna otwiera wtedy du-

sze lepiej od poezyi; jej bogactwo myli, sploty uczu,
subtelno stylu s niekiedy tak wysokie, e widzi si
najwyraniej, jak dziki niej wanie, literatura zwa-
szcza katolicka ronie, wysubtelnia si, szlachetnieje

i delikatnieje. Kady dba, by zdoby potrzebn do
walki wiedz, by wyraa si jasno i dorówna prze-
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ciwnikom, którym nie brako argumentów czerpanych

z najwietniejszych teologów zachodnich.

Tym, na którego powoywa si Frycz i aryanie, by
Erazm. On stworzy prd wolnomylny, który dotkn
podstaw w^iary opartej na tradycyi i powadze, cho
sam dmucha nastpnie na rozniecony poar. Zada-

niem polemiki byo ten prd wolnomylny odwróci,
co nie byo atwem, gdy aryanie umieli odcina si
na kady zarzut niezgodnoci z tekstem biblijnym, któ-

rego komentowanie nasuwao najwiksze trudnoci.

Trzeba byo ich pobi ich wasn broni, która byo je-

dnoczenie broni caego obozu reformacyjnego, a staa

si zwolna i broni katolików. Poza granicami kraju,

gdzie aryanizm zosta zduszony w zarodku, polemika

obchodzia tylko koa teologów; inaczej przedstawiaa

si ona w spoeczestwie, w którym ar}'^anie zarzucili

od pocztku acin, by dziaa na tum i mogli sta
si niebezpiecznymi istotnie. Trzeba byo tedy dziaa
nie tylko pismem, ale i so^vem, co tumaczy ochoczo
do dysput z nimi, by tradycye i powag wyznania
utrzyma i wolnomylnoci nie da si szerzy dalej.

Trzeba byo porzuci cik bro scholastyczn re-
dniowiecza a ima si reformacyjnej, wtajemniczy
tum w zagadnienia, których bronio si otwarcie i od-

dawao ciosem za cios. Nie byo to atwem ze w^zgldu
na brak w^yszkolonych polemistów, którymi stali si
dopiero Jezuici, cho nie brako i poza zakonem zdol-

nych obroców \viary. Nim rozpocza si walka na

dobre, rzadko tylko wystpowano wycznie przeciw

aryanom, cho lutrzy i kalwini nie szczdzili ich ju
w pierwszych latach rozwoju. Oba wyznania reforma-

cyjne przecigay si w tonie ostrym, który nie szcz-
dzi epitetów i inwektyw, by tylko zrzuci z siebie

pozory cznoci z odstpcami, by okaza prawomyl-
no w duchu wittenberskim lub genew^skim, prawo-
mylno posunit do granic fanatyzmu.
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Na pierwszy ogie wysa Królewiec, który, od cza-

sów Seklucyana, stanowi rozsadnik polskiego lutera-

nizmii, póniejszego siiperintendenta pomezaskiego,
Wiganda. Stwierdza on, e Luter wyjani ju wszy-
stko, cho trzel^a jego dzieo powtarza, by zwalcza
straszliw herezyc w Polsce ^ Wyjania zaczepiony

przez ni dogmat i pitnowa surowo potworne po-

mysy krakowskiego jej przodownika, Grzegorza Pawa.
Widzia w nich dzieo szatana, który szerzy coraz gorsz
bezbono '\ wpywy muzumanizmu, który nie tylko

mieczem podbija chrzecjastwo. Cieszy si, e wród
senatorów nie znalazy ona echa, przeciwstawia swoje
wywody rozbieranym kolejno tezom antytrynitaryuszów^.

I Lismanina zalicza do nich, cho dzi istnieje pogld
przeciwny '. Tragiczn jego mier w studni uwaano
wtedy w ogóle za rodzaj kary za odstpstwo i ze oby-

czaje, stwierdzano, e na niemieckim gruncie nie ma
miejsca dla doktryn woskich heretyków. Ze jednak

maj wiele gów, trzeba ich odpiera i niszczy, bo ja-

kakolwiek z nimi dysputa nie jest moliw ^. Odrzucaj
oni bowiem wszelk hierarchi i nie suchaj nikogo,

odsuwaj urzd i bluni Bogu, za co teologowie winni

ich karci sowem a panujcy mieczem ^. Wierz na-

wet w sny i stany ekstazy, w których ma by im da-

* De Deo contra Arianos Nodos nuper in Polonia exortos Joh.

Wigandus D. Excud. P. Bonbachius Regiomonti i566, fol. A 4.

^ De Sewetianismo seu de antitrinitariis D. Joh. Wigandus.

Regiomonti Borussiae, typis haer. Joh. Daubniani, iSyS, fol. N 3, su-

binde in impietatis gurgitem rnagis magisgue sese immergere.
* Zeitschrift der historischen Gesellschaft fiir die Provinz Po-

sen. Posen igoS, str. 21 3—232.

* De anabafytismo grassante adhuc in multis Germaniae, Po-
loniae, Prussiae, Belgicae et aliis quoque locis, dogniata et argu-

menta cum refutationibus per Joh. Wigandum Ep. Pomes. Lipsiae

i582, str. 5, cum tam blasphemis hominibus, guomodo tranguila

et salutaris collatio institui potest?
* Tame, fol. O 1.

Literatura Aryaska. l3
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nem zrozumienie tajemnic, dochodz do obdu, który

graniczy z szalest^vem. Nie oszczdzi Wigand i Stan-

kara, którego traktowa wprost z sarkazmem. Tuma-
czy tedy kalwinowi kasztelanowi ra^vskiemu Mikoa-
jowi Firlejowi, e herezye zwalcza naley zwaszcza
senatorowi tak gorliwemu o wyznanie i szko lewar-

towsk, jakim by te aryanina Kazimierskiego, który

t szko po jego mierci na aryask zamieni. Przy-

pomina dziwactwa Stankara z czasów królewieckich,

kiedy obaj nauczali jeszcze >v akademii, jego zaleno
od Lombarda \ którego wymie^va jako scholastyka.

Susznie zaznacza, e kierowaa Stankarem tylko am-
bicya; polemizowa za z taktem, zrcznoci i s^vad,

która zapewniaa mu posuch wród lutrów wielkopol-

skich, do któr\'^ch rzadziej dochodzili Melanchton, Ale-

sius, Hyperius, Maior, znani bardziej w stronach nie-

mieckich z polemik przeciw aryanom.

Gorco popiera Wiganda superintendent wielko-

polski Gliczner, który odwoywa si równie do pa-

tronów wyznania, ^vymie^va si z zakazu dziecio-

chrzczestwa, porównywa aryanizm pierwszych wie-

ków z now^ym. Kad nacisk przedewszystkiem na tra-

dycy^, powoywa si na Ojców Kocioa', wzywa
zwaszcza kasztelana midzyrzeckiego Stanisawa Ostro-

* De Stancarismo, dogmata et argumenta cum solutionibus qui-

bus praemissa est niethodus de mediatione Christi, collecta per D.

Joh. Wigandum Ep. Pom. Lipsiae i585, fol. H 4, idque ex magistra

sententiarum, guam, dum in monasterio vitam egit, totis visceri-

bus hausit.

^ Assertiones breves pro baptismo infantium, testimoniis vete-

rum Patruni roboratae contra anabaptismum in Polonia iam etiam

proh dolor exortum. B. in. i r., fol. N l.

* Societas et symbola doctrinae et morum Arii et Trideitarum

modernorum Arianorum eorum, qui Yalentini Gentilis dognia de

veneranda Trinitate disseminant hic et inde uibus opponitur casti-

tas et candor in huius obstrussisimi articuli fide verae Ecclesiae.

B. m. i565, fol. C 3.
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roga, by broni zagroonej wiary. Broni dogmatu t
uwag, e rozwizanie tajemnicy przewysza rozum
ludzki , e próbujcych rozwiza j czeka los gi-

gantów. Nastpnie szuka dowodów w Starym Testa-

mencie, znajdowa argumenty w Nowym, cho zazna-

cza, e ju symbol nicejski nie myla niszczy jednoci
bóstwa i osób wyranie nie wymienia. Niepojty i ukryty

jest bowiem Bóg \ który by jeden ale we trzech oso-

bach, w co wierzono od pocztku. Gliczner by czo-

wiekiem spokojnym i polemizowa z nieclici, okaza
jednak erudycyc du, systematyczno, miar rzadk
wtedy i dalek od pospolitoci. Nie przekracza granic

przyzwoitoci, co stosowa i do Stankara, którego od-

piera na synodach luterskich i kalwiskich ^. Wida
to z caego jego sporu z poprzednim superintenden-

tem Caprem, który skania si do aryan i w miglu
ostatecznie ministrowa^. Ceniono te jego traktat

ogólnie, czego nie mona powtórzy o tworze jego to-

warzysza Neothebela.

Wyruszy on z cikim aparatem miejsc tekstu,

które przeplata naiwnemi uwagami. Ofiarowywa je

kasztelanowi remskiemu Rafaowi Leszczyskiemu
i ostrzega przed dysputowaniem o tajemnicach, w które

^ Erasmi Gliczneri Znenensis de sacrosanctissiina Trinitate

orthodoxae ac verissimae observationes ,
uibus cumulatissime

ostenditur Trinitatem ter quaterque adorandam, esse unum illum ac

verum Deum, de quo in Deuteronomio dicitur Audi Israel Dominus

Deus noster unus est, hac turbulentissima tempestate opprime utiles

necessariaeque, piis omnibus, qui a novis, hoc in articulo fidei, Aria-

nis conspuuntur insectanturque. Francofurti ad Od. l565, tol. C.

^ Lasciana, str. 5i3, Erasmus Gliczner guaedam excepit ro-

gans : dixit, se abhorrere a sententia Stancari de mediatore et

sentire, Christum esse mediatorem [secundum utramgue naturam.

Verum, dixit, se haesitare de aeguipotentia horum secundum
utramgue naturam vel in utraguejnatura.

3 U Bocka T. I, P. I, str. 92—90, gdzie te wymieniony jest Ca-

pra nieznany Dialogus inter Marchitam et Polonum z r. i565.

l3*



196 TADEUSZ GRABOWSKI

wierzy dzieciom Boga naley. ))Nie patrzcie — mó-
wi — na osob nauczyciela, jako kto uczony, wi-
tobliwy i zacny, ale pilnujcie usta i piórka, co kto

kae i pisze, egzaminujcie to a próbujcie na lydiusie

w^aszym, to jest na katechizmie, na którym wnet oba-

czj^cie, jako zoto na tym lydiusie jee dobre jee ze.

A tak najdziecieli e co inszego wicej albo mniej was
ucz, miee zarzucajcie, a potpiajcie jako fasz i kam-
stwo szataskie« ^ Chytro szatana chytrego pogromc
znale musi, gdy nadszed czas potpiania wszystkiego,

co Huss i Luter zbudowali. Za takiego pogromc uwa-
a si widocznie modliborzycki kaznodzieja, gdy ko-

lejno zbiera kwiatki czyli miejsca ze Starego i Nowego
Testamentu, które miay dowodzi postawionej w ty-

tule tezy. wMógbym tu i tak czyni — dodawa mi-

mochodem — z tob, jako z akiem, wziwszy rószczk
i poposzy ci za do szkoy, aby si z nami uczy
commata, które w pisaniu dla rónoci sensów uy-
waj, aby tym lepiej rozumie, do czego si rzecz pi-

sania ciga, jee mówi o przeszej rzeczy, któr ju
przeczed, jee o przyszej, któr jeszcze czyta masz
ale si tego nie od ciebie spodziewam; ufam, e z tob
czerni mog jako z mdrym teologiem, jee jako z a-
kiem, byoby mnie i wstyd za ci« ^.

By dowie prawdy, uywa porówna najdosad-

^ Raphaelahi to jest lekarsttuo Boe ydom tak dazunego

jako i dzisiejszego zoieku, ich podobnym to jest nowokrzczeconi,

Boe daj, by przejrzeli, barzo poyteczne, aby ndzni ludzie od ^va-

snych raczej swoich bdc zalepieni, std mogli by owieceni, aby

Jezusa Krystusa nie szczyrego tylko czowieka, ale z Duchem ^v.

w Ojcu jednego i prawdziwego, istotnego z wiecznego Boga bd-
cego, widzie i pozna mogli. Dziatki te mae, e maj by okrz-

czone. W jeden snopek ze sta kwiateczków Pisma w^. zebrane

i z wielk pilnoci zwizane. Od Walentego Neothebela ministra

sowa Boego w Toruniu druk. Mel. Neringk l58l, str. 2.

* Tame, fol. B 3.
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niejszych ', które przemawia mogy zwaszcza do a-
ków, mia na myli gównie swoich, którym ssiedz-

two Smighi i kilku mniejszych zhorków aryaskich
mogo zaszkodzi istotnie. Daleko przenikn jego le-

karstwo nie mogo, byo zl^yt proste i obmylane na-

iwnie. Tre odpowiadaa tytuowi, gadatliwo i ru-

baszno psuy najpowaniejsze wywody. Daleko wie-
tniej przedstawiaa si polemika u kalwinów, którzy

w Sarnickim mieli polemist bd co bd niepole-
dniego w chwili ostatecznego rozamu^, w Trzecie-

skim poet, który zjadliwie wydrwiwa zaraz arya-
sk w poetyckich sylwach^. Gdy jednak u ostatniego

przewaay z natury rzeczy tylko epitety i zarzuty

ogólnikowego charakteru, Sarnicki dawa pocztek po-

lemice powanej i nie ustajcej do póna. Nie byo tu

ironii, inwektyw% oburzenia, by akcent przekonania,

bya wymowa, która ratowaa upadajce dzieo a-
skiego. Nie rozumia on kompromisów, uderza tedy

bezwzgldnie i z zapaem, cho nie przesadza w to-

nie zaczepnym, nie stawa si brutalnym i pospolitym.

Stów mu nie brako nigdy, potok wymowy pyn
szybko i dziaa skutecznie. Przeciwstawia wiar rozu-

mowaniu, które wiedzie do bdu, wydrwiwa wo-
skie pochodzenie nowatorów, przeciwstawia im argu-

menty genewskie w sposób obrazowy i wyrzuca od-

stpstwo od odwiecznej tradycyi caego chrzecja-
stwa. Ale wystpowa tylko dorywczo, kazania jego
i dysputy nie urosy w dziea trwalszej wartoci i bar-

dziej wykoczonego ksztatu w szczegóach i zarysie

ogólnym.

Kalwinizm wystpi przecie z traktatami, które miay

* Tame, fol. M 2.

^ Rozprazuy Akademii Umiejtnoci. Wydzia Filologiczny. Se-

rya II. Tom XXVIII, str. 334—335.
^ Tame, str. 440—442.
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niekiedy rozgos ogromny i wymagay duego nakadu
pracy. Kalwin, de Beze, Aretius, Simlerus, Garolinus.

Segedinus , Zancius , Melius przypuszczali kolejno

szturm do zboru, który odeprze byo niezbyt atwo.
Wojna toczy si pod wszelkiemi formami, cho zamyka
si przewanie w kole uczonem. Wyczerpano w niej

wszystkie argumenty, zuyto w^szystkie epitety, apo-

strofy, cytaty, szyderst\va. Umiano w Szwajcaryi, na

Wgrzech, w Polsce obroni istotnie to, co nie zgino
dla Genew y; zdobyto si na wszelkie tony, utrzymano

nastrój wojo\vniczy przeciw- aryanom a do ich wy-
gnania. Wybuchy w^ymowy raz namitnej i gorczko-

wej, to znowu trywialnej i pospolitej nastpoway po so-

bie i skaday si na cae fale polemik w^znoszce si
i opadajce bez przerwy. Fanatyzm kalw^iski nie mia
só^v potpienia dla tych, którzy wyszli z niego, pod-

nieca zarazem swoich w mniemaniu, e zwalcza he-

rezy, która zagrozia wierze pra>vdziwej i potwier-

dzonej soborami. Haso dali szwajcarscy teologowie,

za nimi poszli polscy, którzy mieli za wodza Thretiusa.

Z tamtych najwicej za czytano i komentow^ano zu-

rychskiego Simlera, w^ród polskich zajanieli Gilów ski,

Grzegorz z arnowca, Wolan, Clementinus. Najwicej
budzi zrazu obaw Stankar, którego w^ystpienie wy-
w^oao odpowied Simlera, zwrócon do magnatów i mi-

nistró\v kalwiskich. Uwaa on, e w tym w^ieku nie

ma nic doniolejszego nad religi, któr niepokoj sza-

lecy, wywodzcy nadto swe scholastyczne subtelnoci

z Pisma w.

* J^esponsio ad maledicuin Fraticisci Stancari Mantuani U-

brum adversus Tigurinae Ecclesiae ministros de Trinitate et Me-
diatore S. N. J. C. auctore Josia Simlero Tigurino. Tiguri exc.

Christ. Froschoverus i563, str. 2. Nihil enim existimo in humanis
rebus cognitione Dei maiiis esse, nullasgue controversias gratio-

res quain quae siint de rebus divinis, in guibus universa ratio

salutis nostrae posifa est.



LITEKATl'RA AUYASKA 199

Zgubna jest liid/ka ciekawo w rzeczach boskich,

która obud/ia si^' najpierw we woskich gowach i stare

herezye oywia, i^ierwszym jej objawem jest zmar-

twychwstay scholastyk Stankar ', zanim id antytry-

nifaryusze, którzy l^Iuni trójjedynemii Bogu. Pot-
pia ich kady wierzcy-, który brzydzi sie blunier-

stwem i nie moe zrozumie zalepienia nie widz-
cego, e dla Boga wszystko jest moliwem. Pynie ono
od scholastyków, którzy pragnli wszystko wyjani^
i przed którymi do ju ostrzegano do niedawna. To
samo powtarza Simierus wojewodzie krakowskiemu
Stanisawowi Myszkowskiemu i lubelskiemu Janowi
Firlejowi, inowrocawskiemu Janowi Krotowskiemu,
kasztelanowi wojnickiemu Zborowskiemu, upnikowi
wielickiemu Buyskiemu i innym filarom kalwinizmu
w Polsce, na Litwie i Rusi. Oburza si, e katolicy

z Hozyuszem oskaraj kalwinów o ch wywoania za-

mtu, odmawia ostatniemu erudycyi i taktu w czynieniu

zarzutów. Nigdy sofizmata Ocliina nie znalazy posuchu
wród tych *, którzy nie gardz Ojcami Kocioa i so-

borami; terminy teologiczne, które odrzucaj aryanie,

musiay powsta, by wyjani krótko to, co zawiera

objawienie. Wyznanie szwajcarskie nie ma nikogo z re-

formatorów^ za wyroczni, cho Zurych i Genewa id
razem i pierwsze wystpiy przeciw Servetowi. Nie

s >vinne, e Lismanin paszczem obudy si okry
i w gruncie antytrynitaryuszem by^, e za woskimi

* Tame, fol. N 3, sed Franciscus Stancarus guia ex suo sen-

tentiarum magistro hauserat Christum Mediatorem esse tantum
scciindum humanam. naturam.

- Tame, fol. C 4. Aperfe enitn negamus, et omnibus machi-
nis oppugnamus Arrianoruin doctrinas. ^ Tame, fol. F 5.

* De aeterno Dei filio Domino et Servatore J. C, et de Spiritu

Sancto adversus veteres et novos Antitrinitarios, id est Arianos,

Tritheitas, Samosatenianos et Piieumatomachos, libri quatuor Josia

Simiero Tig. autore. Pig. opud Chr, Frosch. N. l568, fol. L 5.

^ Assertio orthodoxae doctrinae de duabus naturis Christi
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heretykami Grzegorz Pawe poszed, a nawet najzdol-

niejszy z nich Stojeski ^.

Nie poskutkowaa wiele obrona tajemnicy wiary,

któr podj debreczyski wódz kalwinów Melius, take
innych w Szwajcaryi i w Polsce. Ochino podko-

pa wszelk wiar, czem przygotowa powtpiewanie
o przedwiecznoci Chrystusa, o boskoci Jego w^resz-

cie. Wytworzya si anarchia poj, która ma ródo
w Erazmie i potpia wszelk tradycy -. Wyej nad

Erazma ceni przecie Zurych i Genewa objawienie,

które mówi o w^szechmocy Boga i zawiera mnóstwo
argumentów zbijajcych herezy. Nie mog nie zdu-

miewa si nad zuchwaoci Budnego, któr\'^ z wszy-

stkich drwi, cho te za mistrza Socyna starszego mie-

w^a, boskie objawienie obala i ^vszystko podaje w wt-
pliw^o. Jego mistrz nigdy nie umia okreli swych
wierze ^ za nim id inni, którzy nie wydobywaj
sensu z tekstu objawienia, ale narzucaj sw^ój rozmy-

lnie i wolnomylnie ^ W ten sposób wydobywa pro-

fesor zurychski genez caego ruchu, dawa najwie-

tniejsze odparcie tezom, które wydaway si nie do
zwalczenia. Mia za styl peen odcieni, argumentowa
zrcznie, by powanym i gbokim a do koca. Serce

Sewatoris Nostri opposifa blasphemiis et sophismatibus Simonis

Budnaei nuper et ipso in Lithuania z>ulgatis, autore Josia Simlero

sacrarutn litterarum in schola Tigurina professore. Tiguri exc. Christ.

Froschoverus iSyS, fol. S 4, interea tamen sensim et dam animis

multorum instillabant, Christum guam Deus est Patrem minorein

esse.

^ Tame, fol. S 4. Petrus Statorius Gallus, qui caeteros omnes
ingenio et eloguentia superabat.

^ Tame, fol. H 7, sed non minus intolerabilis est horum dvapxM
qui absgue e.rceptione omnem vetustatem damnavit.

* Tame, fol. N 4, guam potest is doctor anctoritatem habere,

gui nunguam dum vivei-et suam sententiam publice profiteri au-

sus fuit.

* Tame, fol. B 3, sed suum sensum his inferunt.
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wzbierao imi oburzeniem, ale miarkowa wybucliy,

nie wznosi si do patetycznoci ale i nie opada. On
to by niejako arsenaem, który dostarczy broni kal-

wiskim teologom polskim, rozwiza jasno i przyst-

pnie trudnoci, które moga nasuwa walka. Zwraca
si do kasztelana miskiego Jana Hlebowicza, który

osania kalwinizm w stronach najwicej zagroonych,
ostrzega przed wolnomylnoci, której najwyszym
wyrazem by Budny ^

Przeciwdziaa jej zrazu, w braku Sarnickiego, który

przerzuci si do historyi, a nawet do katolików si
zbliy, czynny i zasuony w zawarciu zgody san-

domierskiej midzy trzema wyznaniami protestan-

ckiemi, Gilowski. Czystoci jzyka, doskonaleni przy-

gotowaniem teologicznem
,
prostot wykadu odzna-

cza si jego katechizm
,
powicony kasztelanowi

trockiemu Woowiczowi i jego onie Fiedorze Sa-

pieance. Gilowski surowo potpia wszelkie bada-

nie rzeczy niedocigych rozumem, zwalcza indywi-

dualizm religijny, nazywa pogldy rakowskie piekieln

filozofi, za której wyznawc uwaa zwaszcza Cze-

chowica. Przypisywa jej pow^stanie szatanowi, który

nasia rónic midzy teologami ^ i nie budowników

' iWozof Testament znozoii przeoony a na zuielu miejscach

za pezunemi dozuodami od przysad przez Simona Budnego oczy-

ciony, i krótkiemi przypiskami po krajach objaniony. Przydane

s te na kocu tego dostateczniej sze przypiski, które kadej jak-

miarz odmiany przyczyny ukazuj. Dokonane s te swiete ksigi

na zaniku oskieni Wielm. P. J. M. P. Jana Kiszki krajczego W.
Ks. Lit. R. od nar. S. B. 1574 Mie. Kwietnia, przedmowa do czy-

telnika, fol. a 3, gdzie Budny przeczy rozszerzanym wiecioin o swoim
judaizmie, cho podkopuje wiar w czysto tekstu Nowego Testa-

mentu a Ewangeli w. Jana, która broni boskoci Chrystusa, miej-

scami odmiennie od ogólnie przyjtego tekstu tumaczy.
^ Wykad katechizmu liocioa krzecijaskiego z Pisma xv.

dla wiary prawdziwej utwierdzenia, a faszywej si ustrzeenia na-

pisany. Przez ks. Pawa Gilowskiego kaznodziej sowa Boga praw-

dziwego napisany. B. m. tSyg, str. 23 1.
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wierze ale jej wilków i skaców przysporzy. Z kace-

rzami, którzy tylko za rozumkiem swym id, nigdy

zgody by nie moe, co popiera i kasztelan sando-

mierski Stanisa^v Szafraniec ^v licie do Stanisawa
Taszyckiego z Luca^vic. Pitnowa on ostro blunier-

stwa Czechowica, który nie jest z Boga, skoro prze-

czy bóstw^u Syna ^, dziw^i si, e Taszycki wypuci
skrypt, w któiym jawna pogarda bronionej na rozmo-

^\{e piotrkowskiej wiars^ si przebija -. Chwali karno
i porzdek, który wzorowany jest w kalwinizmie pol-

skim na genew^skim, przeciw^stawia ten porzdek ar}'a-

skiemu, w którym nikt swego zboru nie pilnuje i mi-

nister ))jako biegun i z drugimi miejsca nie zagrzewa-

jc obiega ziemi i morze, aby uczynili jakowego
prozeita, wzgardzili urzdy pasterskie i jli si urzdu
onego biegustwa, tuaniny, otó im nie potrzeba

plebaniej« ^

Wiara stoi nad rozumem, zbawi ludzi móg tylko

Bóg, o którym dwornego dysputo^vania strzedz si
trzeba najpilniej. Jeeli o bóstwo Syna chodzi, nie jest

grzechem trzyma z papienikami, trzeba broni w^iary

wieków, któr zaczepi Stankar, a potem odmiecy
i zaraecy Lismanin, Blandrata, Gentile i inni*. Wic
precz z subtelnociami dyalektycznemi, które na pa-

ryskiej Sorbonie mogyby by roztrzsane, co wska-

zy^vao,e kahvinizm wystpowa zaczepnie i wrza gnie-

wem przeciw odstpcom. By zreszt prowokowany
przez Czechowica i stara si podkrela rozmylnie
sw zgodno pen z katolicyzinem. Energia i ci-

to biy z Szafracowego listu, który wyprzedza

^ Odprazua przeciu>ko jadozuitym potzvar-om Marcina Cze-

chozoica, które ^vypuci na wykad katechizmu ks. Pawa Gilow-

skiego krótko a do\N'odnie napisana. B. m. i r., str. u.
2 Tame, fol. B 2.

3 Tame, fol. B 6.

* Tame, fol. E 7.
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tylko inne pocisUl niierzijce w Raków ze wszystkich
stron. Polemika przenikna niejako atmosfer, rozpa-
lia namiylnoei, które wzl)ierajii ziazu w dzieach pe-
nych eriidycyi, potem w pamMetach wytaczajcych
bardziej osobiste ni rzeczowe zarzuty. Gdy si czyta
te wywody, zdaje si, e wnet ju zabrzmi wymowne
sowo Skargi, okoo którego skupi si inni polemici
jezuiccy. Zapa wojenny rós cigle i sowa Szafracowe
byy jakby hasem do nowych kroków nieprzyjaciel-
skich, do nowego gradu argumentów, cytacyi, inwe-
ktyw, spadajcych odtd bez przerwy na skupionych
zrazu okoo Czechowica i Niemojewskiego a potem
Socyna aryan.

Z kolei wystpi teraz wsawiony w bojach z Jezu-
itami i gony zwolennik Genewy, Wolan. By on nie-

bezpieczniejszym, gdy za sob mia kilku Radziwi-
ów, rozporzdza erudycy i wymow trudn do od-
parcia. Ona to dawaa jego stylowi ciepo, którego
brako Socynowi modszemu, ona uczynia z Wolana
mistrza polemiki kalwiskiej. Werwa, oburzenie, iro-

nia szy o lepsze, gdy trzeba byo odmalowa wolno-
mylno rakowsk, wykaza odstpstwo od ogólnej
tradycyi caego chrzecijastwa. Jego gorca filipika

zaczepiaa aryanizm ze wszystkich stron i na wszyst-
kie sposoby, jego dyalelctyka dysputowaa, szydzia,
apostrofowaa z wymow niepoledni. Umiaa najja-

skrawiej przeciwstawi dogmatyzm kalwiski rozbiciu
rakowskiemu, które zwalczaa do wczenie zrazu
publicznemi wystpieniami na synodzie wileskim ^

i w dyspucie poznaskiej ^, potem pismami. Pierwszy
odby si w^ r. i565, druga w r. i58i, po której Wolan
dosadnie napitnowa zamt, panujcy w gowach oszo-

* U Wgierskiego, str. 147,

- Pisma historyczne Michaa Baliskiego. T. III, Warszawa
1843, str. 49—5o.
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omionych spekulacyami aryaskiemi. Z niebywaym
zasobem wymowy wykazywa, jak bliskim jest arya-

nizm judaizmu i muzumanizmu, jak Boga o kamstwo
pomawia i Chrystusa bezczeci. Wzywa tedy do opa-

mitania osiadych w Rakow^ie szaleców ^ powoy-
wa si na zgodne rozumienie o wierze pierwszych

wieków, za których tradycye ycie daby w ofierze. S-
dzi, e cae objawienie odnosi si tylko do Chrystusa,

czego nie pojmuj aryanie, idcy lepo za Servetem.

Objanienia ich psuj odwieczn praw^d, daj folg
zoliwoci i szyderstwu, otwieraj wrota pogastwu,
które panoszy si w^szdzie.

Gos \VoIanowy odbi si tysicznem echem po

zborach i znalaz tylko ^v Socynie godnego szermierza.

Zaszkodzi ogromnie litew^skiemu aryanizmowi , na

który Wolan uderza znó^v nowem dzieem o wierze

i pobonoci anabaptystów w r. 1586^, listami do Scho-

mana i Namysowskiego, w^ydanymi w caoci i ofiaro-

wanyini kasztelanowi mudzkiemu Janowi Szemiotowi.

Nazwano tu pogldy rakowskie nowem ydowstwem,
które sprzedaje Chrystusa, co stosowao si gówmie
do zwolenników Budnego, ostrzegano przed zaraz,

nad któr moc Boga wemie gór. Ochina uwaa Wo-
lan za gównego sprawc herezyi^, która wschodnie
chrzecijastwo zniszczya niegdy i dzi na kraj na-

w^a muzumask sprowadzi. Mniema, e nie zasu-

guje ona nawet na odpowied, co powtarza Schoma-
nowi, gdy do Namysowskiego zwraca si z ostrzee-

* Paraenesis An. Volani ad omnes in regno Polonike magno-
que Diic. Lithuaniae Samosatenianae z>el Ebioniticae doctrinae

professores, eiusdem ad varia Ebionitarum contra Paraenesin obiecta

responsio. Spirae l582, fol. B 3,

* U Baliskiego, str. 84.

^ Epistolae aliguof ad refellendum doctrinae samosatenianae
errorem, ad astrtiendam orthodoxam de divina Trinitate senten-

tiam, hoc tempore lectii non inutiles. Ab. An. Volano scriptae. Vil-

nae, in ofF. coetus evang. vilnensis 1592, fol. B 2.

I
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niem przeciw fantazyom Grzegorza Pawa, który w wie-
tle objawienia ciemnoci szuka i oczy na wiato za-

myka '. Wskazywa na dawny aryanizm, który wygas
zupenie, na igranie lekkomylne i bluniercze z ob-

jawieniem, które popenia zwaszcza Budny. Kaiwi-

nizm trzyma si wiary wieków, idzie za l^oskim wy-
kadem mistrza genewsl^iego ^, wierzy wraz z katoli-

kami w dogmat zasadniczy, którego odstpcy machia-

vellizm u nas szerz i pozorami dyalektyki, nie owiad-
czajcej si za adnym dogmatem, niewiar okrywaj.
Dowodem jej jest dzieo Frycza, w któreni Wolan wi-

dzia susznie niebezpieczestwo sceptycyzmu, którego

dwuznaczno i wolnomylno podkrela.
To samo wypowiada wielokrotnie surowy minister

woszczowski Grzegorz z arnowca, cho nie ubiera

swych myli w wytworn form acisk. Tem ywiej
i energiczniej wypaday jego wystpienia, które wspie-

raa erudycya, majca pod rk argumentów bez licz-

by. Gdy Wolan kierowa si zawsze pe\vn ogldno-
ci, tu ostro i g^vatowno tonu wprowadzaa po-

lemik na prawd na tory zapasów na sowa, które

le si godziy z powag zagadnie. Kalwinizm by
jednak zawsze gorzki i jadowity, gdy przychodzio mu
ciera si z Rakowem. Czu byo w jego wystpie-
niach, e przemawia do tycli, którzy stanowili niegdy
jego czoo. Grzegorz z arnowca nie mia za lekkoci

pióra Wolana, uderza ciko i bez bysków szyder-

stwa i ironii. I on zwraca si do patronów wyznania
o pomoc przeciw herezyi, cho nie mia sów po-

chway dla konfederacyi warszawskiej, broni reforma-

torów od zarzutu rozniecenia zamtu w chrzecija-

stwie ^. Narzeka na woskie wymysy i faszywych

* Tame, fol. C 2.

^ Tame, fol. E.

* Postylla albo -wykady ezuangelii niedzielnych i na xvita
na cay rok Kocioa Krzecijaskiego Pozoszechnego. Dla wicz-
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proroków, przed którymi przestrzega wojewod po-

znaskiego Stanisawa Górk. Jeszcze ostrzej obcho-
dzi si jednak z Hozyuszem, przeciw któremu zwra-

cay si gównie jego wycieczki, a w kocu wieku
nakreli osobne dzieo przeciw aryanom. Broni mia-

nowicie boskoci Cirystusa, który nie jest Bogiem
uczynionym ale wasnym i z natury prawdziwym ^.

Wywody jego popiera wierszem poeta Kozakowicz,
co nie przeszkodzio, e znalaz w Zarnowczykowej
tarczy skaz Namysowski.

I znów broni zawzity kalwin swej tezy, dla udo^vo-

dnienia której,jak powiada, oddawa si studyom lat kil-

kadziesit 2. Pogldy przeciwnika zwa sporn i obrzy-d opini, której da pocztek Ochino. Jego ladem
aryanie powróz z plew wykrci usiuj i, ufajc swym
rozumom, nie cofaj si przed przeczeniem w^szystkiemu,

co nie jest w zgodzie z ich pogldem. Twierdzi, e
Chrystusa poznaje si wiar, któr dzi zamiewa sza-

tan, a za nim Gentile, Blandrata, Lismanin, Ochino
i Socyn modszy, który herezy ))^vyssa i wv z blu-

nierskich dyalogów spronego onego Ochina ziomka
swego« ^. A potem szczegóowo wyjania zagadnienia

nia czowieka pospolitego w naukach a czonkach wiary krzecia-
skiej potrzebna. I dla okazania nauczycielów przeciwnych a od nich

przestrzeenia napisana. Przez uczonego ma ks. Grzegorza z ar-
nowca kaznodziej prawdziwego sowa Boego. B. in. ijgi. Cz
pierwsza, list 83.

^ Clypeus albo tarcz duchozuiia z sózv Apostoa Pazva io.

W Wilnie w druk. P. M. Pietkiewicza tSgS, fol. D 5.

^ Apomaxis albo zniesienie niesusznej skazy Jana Liciniu-

sza ministra nowokrzczeskiego Catalisiin nazwanej, któr zatrze

usiowa prawd Tarczej duchownej ks. Grzegorza z arnowca. Dru-

kowano wasnym nakadem P. Jana Krystoporskiego z Kryszto-

porzyc stolnika ziemie sieradzkiej 1600, fol. N l—N 3.

^ Apokatastasis to jest naprazua artykuu najgruntozvniejszego

o dosyuczynieniu sprau>iedlizvoci Boej przez Christusa na-

szego Pana za proby nasze zuykonanego a od wszystkiego chrze-

I
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sprawiedliwoci i miosierdzia Boego, które jedno
drugiej pomaga, gdy chodzi o zbawienie. Chrystus sta-

nowi wanie zastaw porcczajijcj miosierdzie, mier-
ci;! ^^' "iC^e zjedna wszystkim usprawiedliwienie, czemu
wanie aryanizm przeczy, ))cho tej naszej sentencyej
nie by nigdy, aden ani od pocztku wiata, ani od
czasów apostolskich, któryby si jej sprzeciwi albo
nawet nie tylko caej ale i poowic gby otworzy
miaa K Odjciem bóstwa Chrystusowi unicestwia si
zasug, której tylko Bóg dokona móg; Syn, cho
speni wol Ojca, nie przesta Mu by równym. Nie
brako w ogóle argumentów take znanemu ju mini-
strowi Petriciusowi, ale styl polemiki by ciki i ra-

zi rubasznoci wyrae. Najsubtelniejsze wywody
psuy wanie te wyraenia, brak miary i dystynkcyi
odejmowa jej powag i urok.

Jeszcze nie brak mu byo przecie zapau, którego
trudno odszuka w oschym i jednostajnym tonie Kra-
iskiego. Mia on niejednokrotnie do waczenia z arya-

nami w stronach lubelskich, cho osobnych traktatów
nie pisywa i tylko w postylli ostro o Niemojewskim
i Czechowicu si wyraa. Ostatniemu odmawia wprost
rozumu ^ i da, by go, jako blunierc i kacerza, uka-
rano, oczywicie na wzór Genewy. Dowodzio to wzro-
stu fanatyzmu, który zarówno dawa si odczuwa kal-

winom, skoro ich zbór lubelski burzono w nastpnym

cjastzua poczwszy od czasózo apostolskich at dotychmiast
zazudy i zuszdziejednostajnie bez zuszelakiej controversiaj zuie-

rzonego i trzymanego. Który Socyn Seneski Woch, Disputacy
sw de Servatore nazwan z gruntu wywróci usiowa. B, m. i r.,

fol. N.

* Tame, fol. H.

2 Postylla Kocioa Powszechnego Apostolskiego sozuent Bo-
ym ugruntozoanego i zbudozuanego na Jezusie Chrystusie. Spi-

sana ku chwale Boga w Trójcy w. Jedynego przez ks. Krzysztofa

Kraiskiego. Cz trzecia. B. m. l6ll, str. 562.
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wieku czterokrotnie ^. Minister aszczow^ski nastawa
tern sroej na aryan, co wywiera wraenie w^prost

mieszne. Podobnie czyni i w^ileski senior Chrzstow-
ski, który gromi spogaszczenie pogldó\v, nie uznaj-

cvci nawet niemiertelnoci duszy, w zacitoci upa-

trywa nawet w Jezuitacli ukrytycli aryan ^. Na we-
zwanie do zgody ze stron}^ aryan, kalwini odpowia-

dali paszkwilem ^, w^ydrw iwali jej inicyatorów, odpra-

wiali obelywie posów na synodach lubelskim \v r.

1611, beyckim i gorlickim w^ r. 1617*. Na ostatnim

mia Kraiski obawia si o powodzenie swej postylli ^,

ssczególnie ostro odpowiadali tu aryanom Niszczycki,

Babiski, Grzybow^ski. Cluentius.

Grzybowski odpowiedzia nawet osobnym odpisem.

Zaborowski odrzuci równie wszelk zgod i uwydatni
rónic midzy kalwinizmem a zborem aryaskim. Po-

lemika wrzaa tedy od Bigoraja Gorajskich, gdziemi-

nistrowa Grzybowski, i Kocka Firlejów, gdzie kaza
uczenie Zaborowski, do podgórskiej Jodówki Chrz-
stow^skich, majcych za ministra Petriciusa, i krakowskich

Gór Strojnowskich, u których Clementinus wytacza
cay arsena argumentów ^. Gdy dawniej by jednak

cie dbaoci o form, teraz chodzi gównie o liczb

argumentów, które przeplata si jadem nienawici i nie-

ustannemi wyzwiskami ^v tonie najgrubszym. Mona
zgubi si w masie cytacyi, oszoomie od erudycyi,

która jest istnym labiryntem. Chodzio o w^ykazanie

* Bellum Jesuiticum sive ducentarum et quinque jesuiticarum

contradictionum . . . per An. Chrastovium Polonum verbi Dei in Li-

thuania ministrum. Basileae lógS, ^tr.

- U Sandiusa, str. 104.

' Zbory i senatorozoie protestanccy zv dazonej Rzeczypospo-
litej. Opracowa H. M. Warszawa l9o5, str. 68.

* Odpozaied na ksik ks. Jakóba Zaborotuskiego, której

da tytu ogie z wod. Uczynione przez Walentego Smalciusa zboru

rakowskiego ministra. W Rakowie 1619, fol. G 4 i nastpne.
^ U Wgierskiego, str. 41 5.

I
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sprzecznoci u przeciwnika, który nie zaniedba obrony,
na co znów odpowiadao si mus argumentów rónej
wartoci i ceny. Ca;{ t niestrawnij gmatwanin powi-
ca Clementinus wojewodzie beskiemu Rafaowi Lesz-

czyskiemu, by wychwali w przedmowie mdro stro-

niijc od wiata \ za lvtórym jego przeciwnicy chyba
nie gonili. Narzeka na subtehio wosk Socyna
modszego, której spadkobiercami s aryanie, sromo-
tnie nastpujcy na wiar i cnot. Bez powoania, na

urzd mno tylko blunierstwa i wierzcych nawet
chytrze podchodz, by zaleci siebie i sw wolnomy-
lno, która wszystko burzy i niszczy do szcztu. Od-
rzucaj oni wszystko, co jest niezgodne z rozumem^,
utrzymuj, e »ten prawdziwie nie grzeszy, który nie

wierzy, czego nie rozumie^ '. Broni Clementinus rów-
nie wytrwale predestynacyi, któr Smalcius zaczepia

wtedy z powodzeniem, za co zyskiwa sobie uznanie

ogóu kalwinów.

Nie umia by jednak wymownym, cho wprowa-
dza doskonale w sam gb dyalektyki teologicznej

wyznania. Tekstów kad takie mnóstwo, e pod ich

nawaem gin tok jego waciwych wywodów. Zmie-
rzay one do wykazania, e aryanie nie maj adnej
hierarchii, któraby moga wprowadzi porzdek w wie-

rzeniach^, e, cho odrzucili Ojców Kocioa, to jednak
))Commentów Socinowych, Ostorodowych, Smalciuso-

wych i Sequaciumich nieporzucili<( s. Ministrowie arya-
scy zbogacili si kosztem szlachty, co zarzucano szczegól-

nie Czechowicow^i. wKto si temi majtnociami zbo-

gaci? — zapytywa z sarkazmem — aza nie ministro-

* Antapologia to jest odpozuied ks. Daniela Clementinusa na
od/yozuied P. Jonasza Szlichtinka. W Baranowie i63o, str. 2.

- Tame, fol. R 2.

' Tame, fol. f 4.

* Tame, fol. C 4.

* Tame, fol. G 4.

Literatura Aryaska. I4
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wie, przy których si wielkie pienidze najduj, a owi

dobrodzieje nie maj nic? Ju Panie Szlichtyngu, niech

drudzy niszczej, bylecie wy workom s\voim czu-

pryny dobrze i czsto zawizywali. Có wy dbacie?

Owszem takich pod niebiosa wynosicie, aby i drudzy

tak czynili, powiadajc, e to Pan Bóg potomkom ich

nagrodzi. Ro psu trawa, kiedy ko zdechnie« ^. Nie

wskóraj nic aryanie dysputami, cho zdrowym rozu-

mem niby szermuj i pokryw^aj przepa niewiary pozo-

rami pobonoci. Jak chc, poczynaj z wiar, co spra-

wia, e czytanie ich pism jest rzecz nie do zniesie-

nia^; porzdek wród nich wprowadzi dopiero So-

cyn modszy, który zasta zbór ludny a niesforny. Cho
jedno niegdy zerwali, dzi zgody chc, która nie

jest dla niepobonych i przenoszcych zuchwa wiedz
nad wiern niewiadomo^. I denie do zgody upa-

dao po nieskoczonych wywodach Clementinusa, po-

lemika wyradzaa si w jaowy spór o sowa, przetwa-

rzaa w rój obelg i szyderstw bez koca.
Podobnie przedstawiaa si i polemika katolicka,

cho zrazu byo inaczej. Staa si ona czci litera-

tury dopiero pod naciskiem reformacyjnym i pocza
mówi, na wzór przeciwników, uczenie, po prostu

i z talentem. Nim wzniosa si na szczyty, upyno
jednak lat sporo. Pierwej ruch ogarn szerokie war-

stwy szlachty redniej i drobnej, sign nawet do

mieszczan, nim otrznito si z nieczynnoci i nie

poprzestawano ju tylko na oburzeniu i potpieniu.

W pierwszej poowie wieku nie zdawano sobie sprawy
z niebezpieczestwa erazmianizmu, gdy pamitano
o zamiowaniu zgody i wystpieniacli przeciw Lutrowi

tego, który wolnomylno zaszczepi i rozwin. Za-

1 Tame, fol. N 4.

^ Tame, fol. Ee 4.

* Tame, fol. Zzz 4.
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inykano oczy na jego wtpliwoci nie szczdzce nawet
zasadniczego dogmatu \ wielbiono jego mio pokoju,

któr podnosi nawet modziutki bakaarz krakowski,

Hozyusz. Sam Krazm ucbyla si roztropnie od wszel-

kiej winy za wzniecenie ruchu ^, ksztaci niejako pier-

wszych polemistów, którzy nie zaniedbywali podnosi
jego wytrwania przy wierze powszechnej. Za jego

przykadem radzi Krzycki karci herezy, cho na

prawd znaleli si polemici dopiero w redniem i ni-
szem duchowiestwie. Nie byo ono zrazu przygoto-

wanem na odparcie caego ruchu, którego najskrajniej-

szy odcie stanowili aryanie, ale ju w pierwszem po-

koleniu znaleli si ludzie niepospolitej wiedzy i zdol-

noci. Upraszczano ju aparat scholastyczny, usunito
podziay, argumentowano wyrazicie i wzruszajco,

gdy pojawiy si dopiero pierwsze objawy fermentu.

Ale tajnego nurtowania antytrynitaryzmu w kole kra-

kowskiem nie zauwaono. Zbyt pochaniay wszystkich

luteranizm wielkopolski i kalwinizm maopolski i li

tewski, by zwracano uwag na to, co kryo si na dnie

caego zamtu.
Ani kanonik lwowski Lubelczyk, którego przera-

ao ju przeczenie wszystkiemu , ani Stanisaw ze

Lwowa wymiewajcy dowcipnie reformatorów, ani

Kromer w swych gboko pojtych polskich dyalogach,

nie dotknli wcale zagadnienia, które zajo ju Fry-

czaw ostatniem dziesicioleciu pierwszej poowy wieku.

Dopiero Antoni z Napachania, który wychodzi z tej

samej sfery poj, dostrzeg nowych objawów, gdy, za-

braw^szy si póno do obrony katolicyzmu, charaktery-

zowa rozmaito wiar owych lat ^. Szydzi z rozbicia

* Qucierela pacis undigue gentiutn eiectae f>rofligataeqne. Au-

thore Des. Erasmo Rot. Cracoviae i5i8, fol. L 3.

* Des. Erasmi Rot. Epistoa ad inclytum Sigismundum regem

Poloniae. Cracoviae i527, fol. B 4.

' Enchiridion, to jest ksiki rczne o nauce chrzecjaskiej,

14*
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reformacyjiiego, cho radzi naladowa Erazma, gdy

róno wiar dowodzi bdu. Na prawd zetkn si
jednak z doktryn wielbiony przez Przyuskiego wier-

szem, a ceniony przez Zygmunta Augusta, Novicampia-

nus. Teologia pocigaa humanistów^ i u nas, wic od

autorów i komentarzy przerzuca si do polemiki, gdv

mia modego wadc Siedmiogrodu ksztaci w stu-

dvum biblijnem ^ Pooenie byo trudne, gdy anty-

trvnitarvzm zaglda do Krakowa i Koloszwaru a on

mia owem studyum utwierdzi Zapoly w wierze.

Ubolewa tedy magister krakowski, e wyznawcy Chry-

stusa mniej ceni przykazania od mahometan, e pra-

wda na róne sposoby bywa wykrzywiana, e z upa-

dkiem religii, której istot stanowi tajemnica^, upada

i
podkopywana przez anabaptystów wadza. Ubolewa-

nia nie pomogy \viele, gdy Davidis rós znaczeniem

w kraju, który rozdzieray zatargi religijne na kilka

obozów.
Jest u Novicampianusa powaga i uczono, brak

mu przecie siy i ywoci, gdy nawoywa do uzna-

nia powagi soboru ^ i przestrzega przed skutkami roz-

darcia. acina nie zachcaa zreszt do czytania szla-

chty w chwili, gdy na przykad Krowieki rzuca sw
brutaln apologi; cyceroski frazes dziaa sabiej od

prostackiej rubasznoci Lutomirskiego lub Grzegorza

Paw^a. Organizowaa si jednak polemika , której

czego si chrzecjaski czowiek dziere ma czasu niniejszej róno-

ci wiary. W Krakowie u Szarfenbergera i558, fol. B 2.

* Scopis biblicus z*eteris et novi testamenti cum annotationi-

bus summam doctrinae christianae complectentibus authore Alb.

Novicompiano. Cracoviae i553, fol. A 2.

* Assertio guorundam, gua inter ceteras non paucas, affirmant,
charitatem non esse maiorem sed praestantiorem fide in hac vita

ab Alb. Novicampiano. Cracoviae l555, fol. M 3.

^ Apologia Alberti Novicampiani pro catholica fide et doctrina

de veritate corporis Christi in Eucharistia et coeteris Sacramentis.

Cracoviae Lazarus An. exc. i559, fol. a 2.
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S/czy t ()sl;}j;ni|l>\ iia la/ic Oizechowski, }»clyl>y mia
wicej powaj^i, staoci, systematycznoci, g^i. Umy-
sem wyszym nie bv, jak Kromer i Hozyusz; móg
przyda si jednak w walce, do której stawa Stanliar

i teologowie piiiczowscy. Nie h)y utopist zgody, jak

Ucliaski; iziici si w wir, w i<tórym siek na prawo
i na lewo. Wszake nauczy si w Wittenl^erdze ', jak

traktowa przeciwników religijnych, móg teraz pozo-

wa przed sol^ i wiatem na bohatera, który zwal-

cza cliimerc heretyck. Piczóyy znalaz w nim gro-
nego polemist w sowie, w piórze, w Fanatyzmie,

intrydze. By, jak Erazm, czowiekiem dla siebie, rz-

dzi si namitnociami, które kazay mu pisa pam-
flety zamiast apologii. Ten styl musia traia do wszy-

stkich, którzy acin cho troch kochali a pozostali

wiernymi wierze powszechnej. Jego mistrz nie mia
za nic z filozofizmu prdu, który obiega spoecze-
stwo, by natur religijn, która od katolicyzmu nie

oddzielia si w istocie nigdy. Ju pierwsze wystpie-
nia wskazyway w nim szermierza, który skonnoci
do ustpstw nie mia, clio w sprawie celibatu zaj
stanowisko reformacyjne zwolenników Wittenberg!

i Genewy.
Potpia jednak nowatorstwa, ich twórców nazywa

ludmi zymi i niemoralnymi -, sdzi, e w wierze

zda rónych by nie moe. Namitnoci dyktoway
mu list do papiea, w którym mianowa si Scyta,

Rusinem, Sarmat, grob, e ceni wyej Ew^angeli

nad dekreta rzymskie % pochlebianie szlachcie refor-

* Tadeusz Smoleski : Wczesno intodo Stanisazua Ojzecluno-

skiego. Warszawa 1906, str. 12.

^ Stanislai Orichovii Rutheni pro eccicsia Christi ad Siini.

Macieiovium ep. crac. Cracoviae 1546. fol. E 2.

' Stanislai Orichovii Ruth. de leg coelihatus, contra Syrici-

iim in concilio hahita orafio. Eiusdem Stanislai ad Juliurn III P.

Mr. Sup/jlicatio: fol. N 5,
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macyjnej, cho równoczenie skada wyznanie \viary

zwrócone przeciw herezyi^ Utosamia tedy lieretvków

z wrogami kraju ^ clio owiadcza Rzymowi, e du-
ej pod jego wadz y nie moe ', zaleca jednak
star wiar i stacza walk z Fryczem, wielbiony za

si sowa przez Górskiego, który nazywa go najt-
szym bojownikiem katolicyzmu ^. Grozi Fryczowi zgi-

nieniem, jeeli sam si nie uleczy, nie myli si zby-

tnio, gdy twierdzi, e Frycz niczemu w ogóle nie wie-

rzy. Tem goniej zachwala sw bezinteresowno
i da cigania heretyków przez prymasa, który nie

powinien y z nimi, skoro jest kolumn pastwa '".

Jedn rk Frycza, drug Stankara, których uwaa
za przodowników zamtu, zgnie i unicestwi byo
marzeniem ambitnego i wymownego ksidza. Zapa,
dosadno

, peno okresów
,

patetyczno zjedno-

czyy si, by szarpa przeciwników bez litoci i na

wzór ów^czesnych pamflecistów zachodnich.

Czuje si go w tem wystpieniu, widzi si ten

krwisty i niepohamowany temperament, który ma dzie-

dziczne przywizanie do wiary przodków, którego na-

mitno pozbawia równowagi, by przynie w kocu
lata rozczarow^ania i zgryzot. Rónowiercy zaliczali go

do swoich z powodu sprawy o celibat. On, cho Rzym
milcza, kruszy kopie w jego obronie wytrwale i nie

bez rachuby. Wzbiera w nim al z powodu zamania

' Wyznanie zoiary Stanisaroa Orzechoxvskiego, które czyni

w Piotrkowie na synodzie zoonym przez J. M. Arcyb. Mik. Dzierz-

gowskiego R. P. l562. A potym na synodzie warsz. potwierdzone

i W5'dane R. P. i562... B. m. i562, str. SyS.

* Orichoznana. Ed. dr. Josepi Korzeniowski. Cracoviae 1891,

str. 32.

' St. Orichovii Hox. ad Jac. Uchanium Cuiaviae Ep. Fricius

sive de maiestate sedis apostolicae. B. ni. i562, fol. A 3.

'' Tame, fol. E 5. guibiis incerta afjud te de religione siint

omnia.
' Tame, fol. L 7.
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karnoci, bud/i si^' strach przed grocem rozdarciem

religijiiein, które naruszao ju podstawy wiary. Zna
to w listacli z tego czasu, czu w odezwie do Radzi-

wia Czarnego, w lvtórej Stanl^ara od czci i wiary od-

sdza i zwa wywoacem, l<acerzem, burzycielem,

przekltym, zoczyc. Natura daa jego stylowi nad-

miar ycia, byskotliwo raczej azyatyck ni attyck.

I pamflet przeciw- Stankarowi popyn yyartko, zaszumia
rojem przezwisk, zaliyszcza wietnemi inwektywami.
Bya to sztuka, w której nie dorówna mu nikt póniej,

cho Kromer i Hozyusz przewyszali go nieskoczenie
rozmiarami erudycyi i dojrzaoci sdu i stylu. Poprze-

dzaa pamflet rycina wyobraajca chrzecijaskiego o-
nierza, który idzie z nad brzegów Dniestru na spotkanie

chimery z krzyem i siekier, poprzedzay wiersze przy-

jació i korne przyznanie si do winy, co wzruszao
niewtpliwie. Reformatorów zwa polemista wieprza-

mi, z których trzody wyrwa go Bóg, za co postano-

wi tpi potwora grasujcego bezkarnie po Rusi.

Straszny potwór, którego Afryka zrodzia, Grecya
rozszerzya, Mantua do Polski posaa, doczeka si tedy

inwektyw, które w szacie aciskiej mogy wyda si
przyzwoitemi, za co chwali Orzechowskiego Górski,

porównywajcy jego styl do zota czystszego ni
w Tagu. Jest tedy Stankar gorszym od ojcobójcy, bo
przeciw^ rodzinnej Mantui wystpi, co byo powodem,
e z kolei cenzorem Polaków by zechcia i rzdzi
w kraju, który go ugoci. Naley tedy przypomnie
obowizki, o których mówi kae inio ojczyzny, za-

groonej zgub przez przybd. Zgrzeszy wprawdzie
Orzechowski prywat i susznie kar poniós, yje je-

dnak w cznoci z Rzymem i, jeeli jest osem, wie,

e we Woszech nie ma lwów\ Osio nosi zreszt

Chrystusa, gdy dyabe Stankarem pogania; kademu

* Orichovana, str. 53o—SSg.
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za wiadomo, e ojczyzn tego, który broni kraju przed

chimer, jest Polska, ojcem Koció, karmicielk Ru, ma-

tk Przemyl, wsi rodzinn Orzechowce. Wystarcza

mu to, by lekceway Stankara tem bardziej ^, e od
dziecistwa wpojono mu poczucie potrzeby jednoci
wiary, któr Stankar odrzuca, by Avprowadzi pojcia
ydowskie i tureckie. Od niego poszed rozam i bunt,

do którego przybda wzywa szlacht i obraa bezkarnie

majestat królewski. Król ma jednak ograniczone pra\vo

miecza, cierpi zniewagi heretyckie i gwatu gwatem nie

odpiera. Nie dorówna przecie szkoa piczowska kra-

kowskiej ^, stankaryanie znacz tem mniej, e wyrzekli

si ich nawet Piczowianie. Ich wódz wprow^adzi
pragnie tyrastw^o, gdy pochlebia poddanym i wolno-

ci grozi; gdy nie stanie arcybiskupa, runie król, wol-

no i pastwo.
Czy Stankar pragnie wreszcie, by Soliman rzdzi,

skoro stróów wolnoci usuwa, króla przeciw arcybi-

skupowi poduszcza, zmienia porzdek odwieczny, który,

jak u ydów, kae królowi sucha duchownych ? Gi-

nie dla sekt Polska, wpadnie w moc buntu, który gdzie-

indziej si sroy, bo sucha heretyka i nie wie, e
mija mij rodzi. Gzy nie jest bowiem bajk to, co

Stankar gosi ? Król musi teraz pomódz duchownym,
jeeli wszystko nie ma si rozpa bez ratunku i wpa,
jak Bizancyum, w rce obce. Trzeba wygna herety-

ków, którzy zewszd si cisn, nie dopuci do soboru

narodowego, na którym kady mówiby o rzeczach naj-

wyszych i heretyk z heretykiem traktowa. Wszak
ród Jagielloski broni zawsze wiary, wierno zdobia

Polaków, nasi przodkowie walczyli z poganami, a roz-

szerzyli granice po oba morza. Dzi pogardzono mia-

nem chrzecijan, zapomniano o obowizkach, które

^ Stanislai Orichozi Roxolani Chimaera sive de Stancari fii-

nesta Regno Poloniae secta. B. m. i562, str. 6.

- Tame, str. 21.
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pr/yponinial /aw/icty teokrata, nie /najiicy ani miary,

ani tolerancyi, ani uc/ciwoci. Nie poszed wprawdzie
ladem Krowickiego, nie otrzyma jednak nznania ma-
estwa za cen pamletów i teoryi bardzo nil:)y ro-

zumnycli. A jego wrój> Stankar porasta tymczasem
w pierze pod opieka Stadnickiego, gdy on l^olal<, szla-

ciicic, Icatolik, pisarz utalentowany zapada w cie za-

pomnienia, jak czowiek, któremu nie mog zapomnie
zego czynu i o którym milczy si dyskretnie. W kilka

lat póniej, na pamitnym sejmie lubelskim w r. i569

ten sam król, o którego majestat upomnia si Orze-

chowski, nadawa Stankarowi indygenat polski ^ i za-

znacza, e uznajc w szlachetnym i doskonaym mu
zacno, poczciwo, roztropno, czysto i szczero
ycia, sów, czynów, potwierdza w obecnoci kilku bi-

skupów i senatorów jego herb i szlacliectwo. Synowie
Stankara enili si z córkami rodów szlacheckich, na
pamflecie za zapomnianego pogromcy heretyka dopisy-

wa jaki szlachecki humorysta: Witszy huk nili puk
w tych ksikach.

I z dojrzaej ju gowy Orzechowskiego wychodzi
w kocu dyalog ojca z synem, w^ którym na widok
rosncego rozstroju wstawa w nim strach, bo cho
i we Francyi dziao si co podobnego, ona moe si
z tego wykaszle, gdy fortece ma, góry za granice,

siln wadz królewsk, gdy u nas prywata psuje wszy-
stko, bezbono bierze gór nad dawnemi cnotami
i ))na koniec podobno ku temu przyjd, i niemasz
Boga« ^. O wierze stanowi nie moe jeden kt ani

indywiduum, jak to dzieje si teraz. ))A kdy si b-
dzie stanowio — zapytywa z gorycz. W Piczowie,
czy w Dubiecku, czy w Brzeciu Litewskim, czy w Ku-

* Orbis Polonus. Tomus III. Auth. A. R. P. F. Simone Okol-

ski sacrae theologiae professoris. Cracoviae 1645, str. 106— 110.

^ Ziemianin albo rozmowa Ojca z Synem lo sprazuie Polski.

W Krakowie i565, fol. F 5.
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minku? A przez kogo? Przez wartogowy , zbiegi,

a wygnance, którzy indzie miejsca nie maj. A posta-

nowiwszy, jeli si po kilku lat albo i po roku, ba i po

miesicu, co inszego podróniejszego i poboniejszego

by bdzie zdao, có dalej ? Kiedy temu stanowi ko-

niec bdzie ?« K Budzia si w nim tsknota za daw-
nymi czasami prostoty wiary i obyczajów, cnoty i skro-

mnoci, otwartoci i w^strzemiliwoci jzyka, cho-

cia zapomina, e on najwicej tego jzyka naduy,
skromnoci si nie odznacza, budzcy si pomie
rozdmucha i rozpomieni. Ale czow^iek by niepospo-

lity a staoci w katolicyzmie zadziwiajcej, któr\'^ nie

mia gbi i prostoty Kromera albo powagi Hozyusza,

cho przewysza ich temperamentem szczerze polskim

i szlacheckim.

Ten wiek jest walk pogldów religijnych, które

czono z politycznymi. Nie w poezyi szuka te na-

ley jego wielkoci, ale w teologii i w polityce, z których

pierwsza okrelaa drug. Wida to wyranie w Ra-

kowie, który z kracowoci religijn czy polityczn,

w^ida te wród innych ^vyzna protestanckich i u ka-

tolików. Unika polityki Kromer, który przynosi z so-

b mieszczask trzewo i chodny rozsdek a za-

razem oddanie si obowizkowi pod wszelkiemi jego

formami i odmianami. Nie ina u niego cienia efektu,

ladu pozy i deklamacyi, gdy pisze zwaszcza po pol-

sku, gdy zrcznie wykazuje saboci doktryn reforma-

cyjnych, gdy zaleca, by kady duchowny y oddany
powoaniu i nie wstydzi si swych czynnoci. Na nim
i na Hozyuszu miao oprze si odrodzenie katolicy-

zmu i jego literatury, która pocza uywa jzyka
polskiego. Jego mnich rozmawia z dworzaninem po

polsku, a cho nie jest bezstronnym, nie >vychodzi

z granic umiarkowania. Przeciw aryanizmowM take mo-

* Tame, fol. F 4.
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\i,\o zwraca si te zdanie, e wielu idzie dzi za zda-

niami reformatorów, a gdy im kto zarzuci brak su-
sznoci, niczem innem tego nie podpieraj jedno, i ten

albo ów tak pisa. Nie ma zgody wród nowinkarzy,
powtarza mnicb, naduywa si telvstu i za dworstwo
uwaa si cbwali Icacerzy, clio cecli prawdziwej
wiary jest zgodno, której nie byo zwaszcza wród
aryan. I rozcliodziy si w przeróbce aciskiej myi
Kromera daleko, a polemista rozszerza tylko stopniowo
swe zarzuty do doktryn \ które zrazu taiy si niejako

i wystpoway dopiero stopniowo. Argumenty Krome-
rowe przejm póniejsi, co stosuje si równie do
najwietniejszego teologa wieku Hozyusza.

Przej Hozyusz zasad Erazma, e sowo musi zga-

dza si z czynem, karno z religi. Dol:)rze uzbrojony

w znajomo jzyków^ i w argumenty teologiczne mó-
wi i pisa silnie, by jednoczenie dobrym politykiem,

który w ogólnej chwiejnoci pokona staoci wszy-

stko i, jeeli zna trudnoci przedsiwzicia, zna te
i szanse powodzenia. Zajcia sekretarza królewskiego

wtajemniczy}-^ go w porzdek rzeczy, godnoci ducho-

wne podwyszyy w nim poczucie swej odpowiedzial-

noci. Sta si tam przeciw naporowi reformacyj-

nemu, stworzy wyznania wiary wród ogólnego pomie-

szania poj. I dlatego trudno o nim zapomnie, gdy si
ma mówi o walce z najbardziej kracow doktryn, któr
wyznawa przyjaciel Uchaskiego, Frycz. Zaczo si
dzieo reakcyi, która ograniczya si zrazu na kler,

w chwili wystpienia Jezuitów na ogó narodu. A Hozyu-

szowe wyznanie wiary zwracao si zrazu do króla, któ-

remu wmawiao prawomylno, w obec którego pot-

piao wolne badanie i stawiao w^iar jako postulat religii.

Zaznaczao niezachwiane przekonanie w bosko Chry-

1 Monachus, sive coUouiorum de religione libri quatuor, binis

distincti dialogis. Coloniae iSgS, liber quartus, fol. JJ 6 i nastpne.
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stusa, któr zaczepiay dnoci antytrynitarskie \ wska-

zywao na rosnc kracowo poj, podnosio po-

wag soboru i jedno prawdy, która przesza nastp-

stwem i jest wiar powszecin. Wymiewao rozma-

ito poj reformacyjnycli, której przeciwstawiao do-

gmat w jego najczystszej formie, jako zaprzeczenie nie-

okrelonoci Fr}'cza. Trzeba byo spoeczno rozbit

religijnie sprowadzi znów do dawnych granic, poka-

za jej, czego nie znaa, ostrzedz przed tern, co znaa.

Filozofizm ustpowa teologii, aryanizm katolicyzmowi

owieconemu i surowemu.
Za przyjazdem Lippomana, który wpywa na bi-

skupów, Hozyuszowi pozosta dwór, który trzeba byo
utwierdza w staoci, gdy wszystko w okoo chwiao
si i upadao. Dziaao na kler dzieo jego myli, nie

mogo by bez wpywu na króla zdanie, e reforma

do synodów a nie do sejmu naley ^. Tylko szatan sieje

zatargi, które pitnowa Hozyusz z trafnoci niesy-

chan, gdy roznamitnia si dla swego zadania, gdy
gromi Piczów w wyrazach najostrzejszych i nazy-

wa go nierzdnic podzc nierzd z wszystkimi gam-
ratami ^. Nie rozumia w ogóle poowicznoci, drwi
niezrównanie z apoteozowania prostactwa, które stroni

od mdroci i unika ^viedzy teologicznej, potpionej

przez kaznodziei typu Grzegorza Pawa. Odrzuca bez-

wzgldnie indywidualizm religijny, który by treci

' Confessio fidei catholicae christianae authoritate synodi

t>i ovinciaIis quae habita est Petricoviae 1553... Cracoviae i553,

fol. C 2, negue enim potttit stia ipsius a inortis resiirgere, nisi

Deus.
^ Tame, fol. F 2.

* Verae, christianae, catholicaegue doctrinae solide propugna-
tio, una cum illustri confutatione Prolegomenorum... Antverpiae in

aedibus Stelsii iSSg, fol. N 3.

* Ksigi o jasnym a szczyrym soiuie Boym. ^^' Krakowie
i5fi4. azarz Andrysowicz drukowa, fol. F 3.
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ruchu; wytrwaoci i wiedz, któr popiera styl po-

wany i /wizy w arj>umentacyi, ol>aia wpyw Ucian-

skiego, którego lvioi<i paraliowa wraz z nowyiii nun-

CNUSzem (^ommendonem. Osobiste widoki obce mu
byy zupenie, wola i stao odniosy tryumf nad

chwiejnoci i rozbiciem '. Cidy odjeclia do Rzymu,
Je/uici, sprowadzeni przez niego, wlewali nieco wie-
ej krwi w chory organizm a nie brako wród wal-

czcYcli take przedstawicieli i innych warstw kleru.

A cho król waha si swym zwyczajem midzy zje-

dnoczonymi w Sandomierzu rónowiercami a wzmo-
cnionym Icatolicyzmem. nie ustawaa dziaalno Ho-

zYUSzowa nawet z Rzymu.
Argumentowanie jego byo za zbyt przekonywa-

jce, by nie wpyno na podejrzliwy a ociay umys
króla, bv namitno nie ugia si przed intelligen-

cv. Dowcipnie wymiewa Hozyusz szwajcarskich mi-

nistrów, którzy w walce z antytrynitaryzmem sigali

do tradycyi, któr dawniej wyniole odrzucali. Wyrzuca
im susznie, e od nich antytrynitaryusze nauczyli si gar-

dzi tradycy, e odstpienie od jednoci doprowadzio
do rozbicia. Ignorancya stana do walki z wiedz, gdy
pospolici ludzie zaczli uczy ''^, gdy obalono wszelkich

poredników midzy Bogiem a ludmi. Odrzucono po-

wagi, cho korzono si przed Kalwinem, którego w^y-

mia Ochino, a potem inni. W ten sposób doszo si
do niewiary ^, do rozpusty i upadku, z którym aden
nie moe by porównany. Ale Hozyusz by, jak Frycz,

acinnikiem i, pomimo ogromu erudycyi i wietnoci
argumentowania, wskaza tylko drog innym. Dziaa

* U Lubowicza, str. 57.

* Cenzura albo rozsdek jednego katolika przy praufej a sta-

roytnej zuierze stojcego na rozsdek i cenzur ministrów Tigur-

skich i Heidelberskich okoo nauki przeciw Trójcy w. w Polszcz

niedawno rozsianej. B. ni. 1569, fol. D 5.

* Tame, fol. S.
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na ogó tylko za porednictwem przykadów, inni uyli

nie tvlko jego wywodów^ i tonu ale i jzyka, który le-

kceway. Wida to ju w przystpnym katechizmie

opata mogilskiego Biaobrzeskiego, który mia przeciw-

dziaa pomieszaniu poj, prostowa pojcia o zasadni-

czym dogmacie, wyrzuca dum i zalepienie wybitniej-

szym antytrynitaryuszom, ali si nad skaon wiar
dawnych wieków, któr zepsu ))w Polszcz Grzegorz

z Brzezin trideista, wtóry po Mahomecie Antychryst, ze

wszystkimi swymi zwodniki, którzy wszyscy s ozor-

nicy sowa Boego, prawdziwi a maych dziatek zabi-

jacze. Bogu przeciwni rodziców swych, od których si
sami chrzcili, nasuchujcy, pyszni, hardzi, nadci sza-

taskim duchem potwarcy, wicej swój eb powichro-

wany miujc ni Chrystusa Boga, blunierce, oboki
bez wcdy« . . . ^

I na pogrzebie króla, który nie pozwala przelado-

wa aryan, nie zapomnia Biaobrzeski zapuszcza si
w wywody dogmatyczne ^ które dowodziy tylko

obawy, jak napeniaa wierzcych rakowska doktryna.

To samo powtarza w w^yznaniu wiary na synodzie

piotrkowskim z r. 1377, i w kazaniach, które przezna-

cza dla warstw najszerszych. W pierwszem w^ystpo-

wa nawet przeciw^ ateizmowi ^, drugie, cho odzna-

czay si przejrzystoci i tonem nabonym i namaszczo-

nym, byy zbyt pozbawione obrazowoci i ycia, by

' Katechizm albo zoizerunek prazoej zoiary chrzecjaskiej,

wedle nauki P. J. Chr)'stusa, Apostoów Jego i Kocioa Jego Sw.

przeciwko wszystkim obdliwociom tych czasów barzo poyteczny.

B. m. i566, fol. T 4.

* Ks. Marcina Biaobrzeskiego z aski Boej biskupa laody-

ckiego, opata mogilskiego, z aski Boej sufragana i kanonika

krakozu. Kazanie na pogrzebie szu. pamici Sigmunda Augusta

z domu Jagieów ostatniego Króla Polskiego i W. Ksicia Lit. B.

m. i r., fol. F.

' Orthodoxa confessio de uno Deo, quam christiani catholici

credunt et invocant ex Sanct. Lit. descripta. Cracoviae 1377, fol. A.
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wywrze wydatniejsze wraenie. Bya jego postylla

sabszij nawet od Wirjkowej, cho zawzitoci polemi-

cznego tonu tamtej w niej nie byo i w wywodach przeciw

aryanom panowaa raczej nuta ubolewania, a nie obu-

rzenia i zaczepki. Moe najbliej niego sta Herbest, gdy,

porzuciwszy retoryczne spory z Górskim w yjania, e
sympatye ku rónowierstwu pochodz gównie z nie-

znajomoci wiary '
i omiesza przywaszczenie sobie

prawdy przez ludzi, którzy wzili tekst biblijny i sym-
bol apostolski od katolików. Sam przyznawa si do
przelotnych sympatyi dla stankaryanizmu, mówi do
serca, zrozumiale, prawie rubasznie.

Skary si tedy kasztelanowi lwowskiemu Stani-

sawowi Herburtowi, e aryanie zmieniaj cay porz-
dek spoeczny, który wywrócili wraz z religijnym. Do-
szo do tego, e wpoddani panom i urzdowi piszc,

tytuu braterskiego uywaj, do zrównania stanów i do
wzgardy urzdów rzecz wiod, przy wieczerzy, na je-

dnym miejscu pan z chopem siedz, ludzie proci

i nieuczeni rzeczy wite sprawuj, wedug swej iny-

li dekreta czyni i na przeciw urzdowi wiele si
wa« 'K Chwali inne wyznania protestanckie za obron
dogmatu wspólnego, gdy u aryan kady ma wolno
wierzenia. ))Zechce mi tu mdrkowa Grzegorz —
mówi — bdzie figlowa Gentiis, ludzie hardzi a py-

szni, nad wszystek Koció, nad wszystkie concilia

i doktory, bd swoje rozumki przekada, a to pod

zason pikna, pod wkroczeniem Nowego i Starego

Testamentu bd czyni, ale oni musz sobie te wi-

chrowate by pierwej zbi, nili ja im bd wicej,

nili Kocioowi, wierzy ^. Wszystkie te uwagi nie ino-

^ Benedicti Herbesti Neapolitani aliguot epistolae... Craco-

viae i56t. fol. A 3.

^ Wypisanie drogi. B. ni. t566, fol. A 4.

* Chrzecjaska porzdna odpozoied na t konfesy, która
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gv by brane powanie, gdy chodzio o walk z teo-

logami tego typu, co Piotr z Gonidza, Grzegorz Pa-

we i inni. Bd co bd nie byo dotd siy, któraby

moga zrównoway tamtych. Jedni byli zbyt humani-

stami i oderwanymi od teatru walki, inni wystpowali
tvlko dorywczo i nie umieli przeciwstawi aryanom
dzie rzeczywicie znaczcych. Trzeba byo przede-

wszystkiem talentu, któryby zastpi starzejcych si
Kromera i Hozyusza, któryby mia erudycy, ywo,
stvl, mogce i w zapasy ze zborem.

Trzeba byo inteligencvi, któr celowali teologowie

strony przeciwnej, znajomoci sabych stron aryani-

zmu, zdolnoci wadania jzykiem narodowym lepiej,

ni to wida u Biaobrzeskiego i Herbesta. Nie mia
Wujek bogactwa, barw^noci, jdrnoci jzyka Skargi,

umia nagi go jednak do swych celów, by bardziej

urozmaiconym i sw^ojskim, ni tamci. Jest u niego y-
cie zwaszcza w polemice przeciw aryanom, jest wzru-

szenie, które nie umie roztoczy pow^abów^ formy, ale

kryje duo wiedzy, przywizania do wiai-y, nastroju bez-

interesownego i czystego. Zrcznie i swobodnie umia
zrazu odpiera argumenty zgody sandomierskiej, poci-

ga do siebie, gdy ostrowyrzuca szlachcie, e jej bogactwo

wywoywa skwierk chopstwa, e jej swawola religijna

powiksza nierzd ogólny. Cyceroski patos Hozyusza,

ogólnikowo dyskretna i ostrona Kromera znik}-^

przed energi putuskiego kaznodziei jezuickiego, który

by dowodem, e nowy zakon umia dobiera ludzi.

Narzeka, e dzisiejszy rozum obka si zupenie ^

skoro od wiai*y odstpi i przeciw wadzy si zbunto-

wa; zwraca si zrazu gównie przeciw kalwinom, któ-

rym wyrzuca lekcewaenie tradycyi, na której wspólny

fjod tytuem Braciej Zakonu Chrystusozoego niedazono jest u>y-

dana. Przez Ben. Herbesta kan. poznaskiego. B. m. l567, fol. I 5.

* Judicium albo rozsdek niektórych katolikózu o konfesyej

sdomierskiej R. P. iS/O wydanej. W Krakowie iSyo, fol. a 4.
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c<M;mat si opiera, czyni nieustanne alluzye do dok-

tryny, której powstania pr/ycy.ynj| by porednio kal-

winizm. Z wyckiwania ksiek o wierze urosa wzgarda
samej wiary, mao za jest talcicli, »którzyby zdrady ka-

cersl<ie jawnie a janie wiatu ulvazali, i l)cdv ich so-
wem I^oym dawno pokonali« '. Kady swe mniemanie
za jasne a szczere sowo Boe poczytuje, ale katolik

wnet »ucieknie si do pisma i starodawnego, zgodnego,

powszeclinego rozumienia jego, i obaczy, i te lidy
jawnie Pismu w\ przeciwne w Ebionitacli, w Arya-

niech, w w Donatystacli od czasów Apostolskich s
potcpione<( -.

Razi u Wujka ochota do rzucania podejrze na re-

formatorów, l<tórzy wiod zwykle ycie rozpustne. Na-

uczy si tego zwyczaju od Claude'a de Saintes, któ-

rego metoda w^alki jest mu znan. Tamten odziewa
tylko swe zarzuty w form acisk^, tu polszczyzna

gadka ale nieco martwa, w której wyraa si pogld
szczerze katolicki i gorcy, zamykaa inwektywy godne
pamfletu. Wyczerpujcy i jasny wykad prawd wiary

przeplatay przeklestwa na heretyków^, którzy uwa-
czaj wierze i cnocie. Przesada w ocenieniu moralnoci
reformacyjnej wystpowaa jaskrawo ^, od przezwisk

roio si w^ kazaniach, cho ^vywody dogmatyczne wska-

zyway na dobro róde, z których byy czerpane®.

Szczególnie zasugiwaa na uznanie jasno rozumo-

wa, za które chwali Jezuit prymas Ucliaski. Ton
polemiczny psu jednak wraenie caoci, która jest

' Posty/Ze cz pieriusza od adzaentu a do zoitej Trójce.

Drukowano w Krakowie u Mat. Siebeneychera Roku od nar. Pa.
1573, fol. N 5.

* Tame, fol. B 4.

» U Lenienta, T. i, str. 226.

^ Postylle cz pierwsza, fol. F 4.

5 Tame. fol. D 4.

* Tame, cz wtóra, fol. Oq 4.

Literatura Aryaska. l5
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do blada, bezbarwna i bez mocy jzyka nader roz-

wlekego i mdego do koca. Erudycy polemisty wi-

da jednak wszdzie, dowodzi jej te uczona odpo-

wied Stankarowi w obronie mszy. Zna w niej wicej
taktu, który cechowa Wujka take w walkach z kal-

winami, argumenty Stankara zostay zniszczone Wuj-
kowymi w sposób trudny do odparcia^. Uczono prze-

waaa tedy w poznaskiem koUegium, gdzie rektoro-

wa Wujek i cierano si z aryanami jeszcze niejedno-

krotnie. Dostawao si tu zwaszcza Czechowicowi
i Budnemu ^, gruntowno nauki stosowanej umiej-
tnie musiaa sta si niebezpieczn zwaszcza dla mniej

biegych w polemice teologów rakowskich.

W obronie czyca, któr ofiarowywa Wujek mar-
szakowi koronnemu Andrzejow^i Opaliskiemu, w^v-

wodzi, e jego zaprzeczenie dowiodo do przeczenia

niemiertelnoci
,
jak ))W nowokrzczecach dzi wi-

dzimy, którzy zaprzawszy si czyca, rycho potym
i dusz potracili, blunic, i dusza nic nie jest jedno

duch, jako i bydlciu, a i ginie z ciaem pospou«'.

I dalsza argumentacya dowodzia przekonywajco za-

przeczonej tezy, okazaa si w^ caej peni swej wie-
tnoci w traktacie dotykajcym zagadnienia najdonio-

lejszego wtedy. Dawa w nim Wujek pogld na history-

czny rozwój doktryny *, która miaa swój pocztek

* Brevis augustissimi ac summe venerandi sacrosanctae mis-

sae sacrificii ex sanctis patribus contra itnpium E. Stancari Mant.

scriptum assertio. Jussu et authoritate rev. D. Jac. Uchaski Gnesn.

Arch. nunc primum edita. Coloniae Agr. 1578, fol. H 6.

^ Assertiones theologicae de trino et uno Deo adversus novos

samosatenicos. E praelectionibus collegii posnaniensis . . . Posnaniae

i58i, fol. B 3.

' Czyciec to jest zdrozua a gruntoxvna nauka o modlitzoach,

o niszach, o jamunach za umare zoierne i o mkach czyco-
zuych po mierci... Teraz nowo zebrana i \v\'dana przez ks. Jakóba

Wujka z Wgrowca, teologa S. J. W Poznaniu i579, fol. N 3.

* O Bóstzoie Syna Boego i Ducha zv. to jest, \i Pan nasz
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take w luteranizmie i kalwinizmie, poczem nastpo-
wao wyliczenie miejsc dowodzcych wiary powsze-
chnej. Nie jest prawd, by aryanie opierali si tylko

na tekcie, ij[dy Niemojewski z Erazma nieustannie

korzysta, podobnie i inni czyni. Raz pierwszy w j-
zyku polskim ukazywao si tak dol^itne i systematy-

czne odparcie aryanizmu, które przytem nie odstra-

szao sulitelnociami dyalektycznemi, nie miao cliara-

kteru polemiki jednostronnej i zoliwej. Oparty z je-

dnej strony na uznanych wtedy dekretach trydenckich

a z drugiej na polemistach typu Wujka, móg teraz

katolicyzm poczyna bój na prawd.
Nim wystpi inni, jest rektor poznaski, a potem

prepozyt krakowskiego domu w. Barbary najucze-
szym zapanikiem \v boju z gównym teologiem zboru ^
Czechowicem. Kaznodziej nie by, gdy jego wymowa
bya raczej nauk; by dusz czyst, skromn, oddan
swemu obowizkowi, teologiem o stylu jednostajnym

i bez odcieni, bez zmiany i wzrusze. Ale pedantem te
nie by, cho nie umia rozrzewni, by kierownikiem su-

inie, który zdobywa si nawet na energi, który swobo-
dnie rozdziela sw matery i rozumia, e metody-
czna ekspozycya najlepiej wrazi si w pami. Jego

wymowa, jeeli istnieje niekiedy, jest cakiem intelle-

ktualn, logiczn, bezbarwn, cho szczero bije z niej

silnie. Na ton bardziej oratorski umia zdoby si Pos-

sevino, gdy roztacza nie tylko swe daleko idce plany

polityczne i religijne, ale i dwiga katolicyzm dyale-

ktyk teologiczn. Utosamia aryanizm z ateizmem,

który rozwin si z krytyki tekstu biblijnego ^ i z da-

Jezus Chrystus jest owym Bogiem prawdziwym izraelskim, tyme
co i Ociec, take Duch w. W Krakowie iSgo, fol. A 1.

' U Zaleskiego, T. I, Cz. II, Lwów 1901, str. 710—717.

2 /?. P. Ant. Posscvini theologi S. J. de sectariorum nostri

temporis atheismis liber. Confutatio item duorum pestilentissimo-

rum librorum a ministris Transilvaniae editorum ac theseon Fra.

'i5*
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leko idcych wynurze Lutra ^ i Kalwina. Reszty do-

peni Erazm, a wolnomylno nie znaa odtd granic,

a tezy Davidisa stany siedmiogrodzkie potpiy. I z dum
zaznacza w traktacie ofiarowanym Zygmuntowi Bato-

remu, e udao si w^strzyma pochód aryanizmu i w Pol-

sce, co byo zasug jego zakonu. Usucha jego rad

król Stefan 2, który dba o wiar i cnot, nie pojli

niebezpieczestwa reformatorowie z najzdolniejszym

wród nich Melanchtonem, który waha si zawsze

w decyzyi -^

Dzi jest inaczej, gdy cay zastp teologów euro-

pejskich zwalcza herezy. Sd o niej nie naley bo-

wiem do królów, gdy Frycz twierdzi przeciwnie. Pos-

sevino uzasadnia sw tez zgrabnie, uzasadnia z da-

rem plastyki sowa, ze wzruszeniem, które nie czynio

nic, by ozdobi sw^e wywody. Nie wyjania jednak do-

gmatu, nie udowadnia jego prawdziwoci, narzuca go
niejako, uwaa go za nieodparty. Po\voywa si na po-

Avag wieków, mówi praktycznie i jak czowiek czynu.

Sdzi, e synody przeciwników s tylko rozsadnikiem

buntu, w czem szed za myl Hozyusza który ra-

dzi mdrze i w sposób godny powtórzenia *. Jak to

czj^niono gdzieindziej, lubi take opowiada anegdoty

o yciu reformatorów. Wic Erazm by bkartem, my-

Davidis adversus Sanctiss. Trinitatem. Praeterea Antitliesis haere-

ticae perfidiae contra singulos articulos orthodoxae fidei. Coloniae

i586, fol. A 7.

' Tame, fol. A 2.

- Antonii Possevini S. J. Judicium de confessione, ut vocant,

Augustana, ac num admittendi sunt haeretici ad publicum de

fide colloguium. De Desiderio Erasmo, ad uem novi Arriani pro-

vocant. De picardica secta mixta calvinisiTio et anabaptismo. Posna-

niae iSSg, fol, a 6.

^ Tame, fol. A 4, dum omnes suspensas tenebat.

^ R. P. Ant. Possevini th. S. J. de sectariorutn nostri tempo-

ris atheismis liber, fol. S 4, cuius consilia et sententias repetere,

prudentibusgue guibusdam obiicere, iitilissimum esset.
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lii si^' ji>l^<> wydawca tekstu, co iiiii Scaliger zaizuci,

wolnomylnocii| otworzy drog aryanom ^ Kraco-
wo religijna posza za w parze z polityczn i spo-

eczn-. Umacnia si tedy katolicyzm doni Wiijica,

który wycliowaniem Zygmimta Batorego szczliwiej,

ni kiedy Novicampianus Zapolyi, kierowa i w kolle-

gium koloszwarskiem z powodzeniem z aryanami si
ciera, umacnia si doni Possevina, który o nowi-

cyat krakowski dla Jezuitów u Batorego koata i o do-

my siedmiogrodzkie zabiega ^.

Z tern wszystkiem nie ma wtpliwoci, e Posse-

vino zbyt czy polityk z religi, e dyplomata raczej

ni aposto umia uy namitnoci ludzkich, by za-

pewni tryumi" sprawie. To byo powodem take nie-

chci do niego i jego zakonu. Sam zdawa si by
stworzonym do wojny, oddawa swym nieprzyjacio-

om zb za zb. Jego obce pocJiodzenie byo te po-

wodem, e stara si obudzi w królu podejrzenie co

do wiernoci rónowierców, z kollegiów rozsianych

po kraju stara si uczyni istotne twierdze dyalekt3'ki

teologicznej, które mogy rozpocz bój tego samego
charakteru, który wiedli gdzieindziej Bellarmin, Ma-
riana, Scribani, Beccarius. Nad wywody teologiczne

wola przecie pamflet, gdy odpowiada on jego naturze

zapalnej i dnej czynu. Nie uywa grubych epitetów

pamflecistów zachodnich, nie miesza wierszy z proz,
nie rzuca epigramatami, deklamacyami, kalemburami
ale umia szydzi, umia rzuca inwektyw y, umia prze-

mawia wojowniczo, jak to czyni take kaznodzieja

Batorego, Sokoowski. Bezwzgldny i ostry ton prze-

w^aa u niego, ycie i zapa byy jakby sztuczne, pa-

* Tame, fol. E 6, ac fenestrom patefecit novis Arianis ini/eli-

tem, giiemacimodunt Translvani rninistri, uf alibi osteudimiis,

testati suTtt.

^ Tame, fol. F 2.

' U Za.skieo;o, T. i, Cz. I, Lwów 1900, str. 364—365.
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tos odpycha prawie, cho Kochanowski wielbi wy-
mownego kaznodziej. Takie wraenie wywiera jego

pi kaza, z których w jednem rozbiera symbol ata-

nazyaski ^, podobne i traktat ofiarowany Batore-

mu, gdzie porównywa faszyw i prawdziw religi.

Wykazyw^a tu, jak Possevino, e król winien zapano-

wa nad wrogiem zewntrznym i wew^ntrznym czyli

herezy ^ grozi zgub krajowi, jeeli jej nie poskromi ',

co nie musiao mija bez wraenia na Batorym.

Jak w Wujku, zna take i w Sokoowskim, e nie-

gdy z katedry krakowskiego studyum generalnego

naucza. Tezy swe udowadnia z ca cisoci dogma-
tysty ^, w^ywód popiera argumentami dobranymi sta-

rannie, gdy chodzi zwaszcza o bóst>vo Chrystusa.

Tendencyi politycznej nie brak u niego nigdy, cho
Jezuit nie by i nowego zakonu nie lubi. Nie rozu-

miemy dzi zachwytu dla niego wspóczesnych, indy-

widualno polemisty zatara si zupenie, skoro nie

zdolne s wskrzesi jej pisma. Nic bardziej nie nuy,
jak jego kazania; jednostajno i oderwanie, to charakter

jego stylu. Daleko wicej przemawia do serca domi-

nikan Mocicki, który mia, wedle Orzechowskiego,

na ambonie zapala si ogniem takim, e kilka tysicy

rónowierców nawróci. I drobne wiadectwa tej jego

dziaalnoci mogyby dowodzi tego doskonale. Jest niem

na przykad list do zmarego ju Ochina, który stano-

* Nuntius salutis sive de incarnatione ad laudem D. A'. J. C.

eiusque gloriosissimae matris honorem ad seren. Sigistnundum HI

Pol. Regem etc. Cracoviae i588, fol. Bb 3.

- De verae et falsae ecclesiae discrimine ad seren. Stepha-

num I Poloniae Regem St. Socolovii libri tres ex sacris scripturis

vetustissimorumque Patrum sententiis collecti et concinnati. Craco-

viae i583, fol. N 3.

' Tame, fol. Gg 2.

* Przegld poioszechnr z r. ip02. Rok IX, T. XXV, str. 370.
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wi zapewne kazanie '. Dowodzi w niem Mocicl^i, e
najlepszycli ludzi opanowuje obuda i pyclia. Stao si
tak i z Ocliineni, którei>o uczono i cnot ceniono

tak, e midzy kardynaów mia by policzony. Sza-

tan go opta tak, e zmieni si nie do poznania, clio

ludzie do niego pynli tumem; l:)y trl^, nauk, m-
droci, cherubinem, wiatem, sol, kolumn, stróem
w winnicy, pasterzem, który trzod porzuci i sta si
zgorszeniem ludu.

Opuci Assy, by uda si do Babilonu, Chrystusa

dla Baala zdradzi. Z ascety sta si rozpustnikiem,

który zabija powierzone sobie owce, gdy pierwej by
ich obroc-. Mocicki przej si poezy biblijn,

z której stworzy kontrast wielkoci i upadku czo-

wieka niepospolitego. Musia on by bardziej morali-

st ni teologiem, zna tajniki serc, w które umia zaj-

rze doskonale, gdy przyszo uciera si z wrogami
wiary. Czyta si jego kazanie jednym tchem, mona
przypuszcza,e podobne wystpienia wstrzsay sumie-

niami i wywoyw ay zachwyty ówczesnych ^. Wyobra-
amy sobie w kaznodziei ascet nie tylko sowem ale,

jak wyraa si Sokoowski, i czynem, ascet, którego

czyny Ocliina musiay pogra prawie w rozpacz. Spo-

kojnym, harmonijnym, rozwanie zmierzajcym do celu

by natomiast Powodowski. W jego spokoju bya jego

sia; intelligencya przewaaa w czowieku, który z po-

' Epistoa deploratoria ciiiusdam viri pii et docti ad F. Ber-

nardinum Ochinutn Senensem, Ecclesiae matris et professi in ea-

dem ordinis desertorem. Cracoviae in off. Laz. A. D. l583.

' Tame, fol. B, Totiis ad te fluebat populus Italicus. Totus

inter ubera tua morabatur. Tu terram tuatn disperdidisti. Tu po-

pulunt tuum occidisti. O insensate senex, qui te fascinavit, ut ad
aliud te converteres Evangelmm, guod non ab uberibus matris

tuae fusisti ? Ut alium tibi configeres Christum, guem a catholica

ecclesia non didicisti.

^ Ks. dr. Józef Pelczar: Zarys dziejózu kaztiodziejstwa zv ko-

ciele katolickim. Cz I. W Krakowie 1896, str. t65.
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lemistów osign moe równie gone imi, jak Jezu-

ici Skarga i Smiglecki. Dysputa bya jego ywioem,
na niej umia dowodzi, przekonywa, odpiera pod

gradem najtrudniejszycli zagadnie. Jasno logiki, za-

pa religijny, przytomno umysu cechoway go za-

wsze, gdy chodzio o najtrudniejsze rozwizania, gdy

naleao odpowiedzie tekstem na tekst , wydoby
z tekstu najsubtelniejsze dedukcye. Powodowski umia
dysputowa moe najjaniej. Jego polemika jest ozdob
polskiej teologii, jak kazania Skargi szczytem kazno-

dziejstwa. Jego subtelno jest bez afektacyi, która

razi wtedy u wdelu, której nie ustrzegli si zwaszcza
polemici jezuiccy.

Wyszkolony na uniw^ersytetach woskich, zwraca
na siebie uw^ag biskupa Karnkowskiego, który sam
wiód katolicyzm na drog ostatecznego odrodzenia.

Nie majc jednak tej erudycyi, nie móg wystpi
w szranki, które wymagay szermierzy pierwszorz-

dnych. Zwalcza tylko konfederacy w^arszawsk, która

nie moe ochrania ludzi bez wiarus utosamia inte-

res katolicyzmu z pastw'owym ^. Tak ostro nie wy-
powiedzia si dotd nikt publicznie, natona dziaal-

no jego wzrosa jeszcze, gdy wstpi na stolic pry-

inasa. Jego kanonik zbija w kazaniach bdy róno-
wierców, rozpoczynajc sw dziaalno szerszego po-

kroju gruntownym i zwilejszym od pracy Biaobrze-

skiego katechizmem. Gdy wybuchy spory o skad try-

bunau koronnego, delegowany na sejm warszawski

z r. 1578 Pow^odowski zosta deputatem duchownym,
co dowodzio zaufania w nim pooonego. Stan na

ziemi lubelskiej, gdzie od dawna aryanizm sta najmo-

cniej chyba i przeraa ogó katolicki miaoci wy-

* Ad serenis%imum Principein Henricuni R. G. Regem Polo-

niae et proceres Rev. D. D. St. Carncovii vladislav. et pom. catho-

licorum noniine de tuenda unitate fidei oratio... Cracoviae 1574,

fol. A 3.



LITERATURA ARYASKA 233

Stpie. Powotlowski /.wraca si tedy do Batorego,

ale jego dnoci organizacyjne podnosi bez unio-
noci i zwraca uwag jego na potrzeb jednoci
wiary. l*orównywa go z biblijnym Nehemiaszem, i jak

Karnkowski, nie widzia przyszoci w obec istniej-

cego rozbicia religijnego. ))Na tym jedno — mówi —
do zupenego szczcia Nehemiaszowego Waszej K. M.
jeszcze scliodzi, i pod zaczciem spraw tak powa-
nycli, a na których zdrowie tej korony zawiso, ra-

czysz W. K. M. mie lud po wielkiej czci rónoci
naboestwa roztargniony; za którym powinne idzie

te roztargnienie umysów i mioci a dufnoci brater-

skiej; a std lepak zatrudnienie i owszem jakie zawi-

kanie spólnych rad i lekarstw tej Rzeczypospolitej

potrzebnych, take i ujma posuszestwa, bez którego

aden dobry rzd prowadzony by nie moe. I tu ju
nie wspomion rozwiozej rozpustnoci a wystpków
przeciw prawom Boym i ludzkim, których si z ta-

kowej swej woli a nieposuszestwa namnoyo« ^

Grozi nawet, e polska wolno z krzywd Boga
ca nie zostanie, skoro cierpie si bdzie b*lunier-

stwa lubelskich wolnomylicieli, co popiera i K^arn-

kowski, z którego myli wysza dziaalno Pow odo w-
skiego. Ze tyle zego powstao, winni s, zdaniem pry-

masa, ci, którz)' ogó do rzeczy witych przypucili; jego

kanonik zastrzega si za, e mówi bdzie tylko o tem,

co rozum poj zdoa. Niezbdn jest jednak nauka, gdy
chodzi o takie zagadnienia, cho dzi inówi o nich

kady nawet wprzy biesiadzie abo za jak insz przy-

czyn wieck, tam dopiero spory o wiar urosn ta-

kowe, i bez blunierstwa, przeciw Bogu i zajtrzenia

gniewu bliniemu, rzadko si wic odprawuj, gdy

' Wdzido na sprone bdy a blunierstwa nozuych aryanózu
autora ks. Hier. Powodowskiego, kan. pozn. W Poznaniu nakadem
autora. Druk. Jan Wolrab i582, fol. a 4.
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tam ju abo umys nie trzewy, abo afekt zawaniony
o prawdzie zdrowie rozumie nie dopuciw ^ Na blu-
nierstwa musi by przecie odprawa, skoro Czechowic
jawnie szerzy swe bdy. Jeeli bowiem czowiek
o sprawiedliwo w trybunale zabiega, Bógjtezna-
le musi i znajdzie. Czy Boga tylko mianoby od niej

wykluczy, czy tak miaaby by odpata, e za nas

si ofiarowa? wBo kiedy nasz Polsk w takich za-

mciech — dowodzi ze wzruszeniem — od zguby ja-

koby g\vatem na staranie nas samych wyrwa i naj-

lepiej ozdobi i do postronnych ludzi wsawi, tedy na-

wicej przeciw niemu przez tak sprone bdy i srogie

blunierstwa i despekty podnosi. Jako to wdy zaka-

miaa a okrutna niewdziczno, jaka te nieczuo
osób na zwierzchnoci bdcych, i takowych uszczyp-

ków, jeli ju nie o Bogu, tedy sami o osobach swych
cierpi, a zwaszcza i je wyrzdzaj, a którzy si pie-

cztuj zakonem Boym, który tak zakazuje i Bogu si
bdziesz uwacza, a przeoonym ludu twego nie b-
dziesz zorzeczy? Có tego za tak wielka przyczyna?

co za niewola ? có to wdy za taka osoba, która tak

barzo ziemi rzdzi, a te i rzdem swym nieba siga?

Czowieczek jeden, mówi w. Augustyn o Sabelliuszu,

dopiero skdsi przylaz, alici chce wiat na zrby wy-
w^róci, jedno wiary rozstrzygn. Trójc w. rozdzie-

li, sobie przyzwalajcego kusi si nawróci i znow^u

okrzci. Take ja teraz o tym spronym bluniercy

Czechowicu i inszych jemu podobnych rzec mog.
Przyszed jaki urwaniec i zbieg wiary powszechnej,

w której by urodzony i okrzczony, a przeto, jako ta-

kich zowie Atanasius w., zdrajca i wywoaniec Pana

Krystusów, a zasi goniec Antykrystów, i nie bdc
ani prorokiem, ani kapanem, ani doktorem, ani na-

koniec uczniem na to wezwanym ale drzewianym fi-

* Tame. fol. d 4.
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glar/cm a wi/ecieiiikleiii, mie si tym chlubi, i od

czasów apostolskich przed tysicem lat Koció ani

wiat prawdy nie zna, ale i ja on teraz dopiero wy-
nalaza •.

Powodowski nie szczdzi wic przeciwnika, cho
jej»o argumentacya rozwija si prawidowo i pizyci-

ska niejako do muru przeciwnika. Pynie ona swobo-

dnie, wyraa si w jzyku ywym i dosadnym, prze-

plata opowiadaniami barwnemi i zajmujijcemi. Dowia-
dujemy si z nich, e Niemojewski zaczepi sam ka-

nonika, który nie da za wygran i spiera si z nim

om godzin bez skutku, gdy brako w tym pojedynku s-
dziego.e jednak pierwszy mia rozgasza o swem zwy-

cistwie, musia kanonik da odpraw, by vystrzyma

wzrost herezyi, musiauy s\ów ostrycli nie dla wzgardy,

ale za przykadem dawnych apologetów. Kto Boga Iy,

godzien jest obelg, godzien jest miana nawet Anty-

chrysta, który, jak CzechowMC w lubelskich Piaskach,

na piasku przemieszkiwa. I Rakowianie opucili tu-

ste grunta ojczyste i na piaski si przenieli, by ludzi

zaraa, take pod wa lubelski na wod, gdzie mistrz

ich Lucyper przesiaduje *. Rozerwanie, które u nich

panuje, wiedzie za sob ateizm, na który nawet od-

powiada nie warto. Jedni utwierdzili si w blunier-

stwie, drudzy nie umiej hamowa szau ludzi, o któ-

rych nawet aryanin Daniel Bieliski napisa, e midzy
sob godzi si nie umiej ^\ Jedni czekaj dopiero

chrztu, gdy drudzy ju si ochrzcili, jedni zatrzymuj

dobra, gdy drudzy je gani, jedni wierz w niemier-

telno, drudzy jej przecz, co nie wyczerpuje jeszcze

szeregu rónic. Na przekad greckiego Logos, które Budny
i Gzechow^ic nazywali mow^, odpowiada Powodowski,

' Tame, fol. e 2 — e 3.

- Tame, fol. g.

5 Tame, fol. B i.
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e mowa jest tylko udziaem ludzi, gdy Sowo, o któ-

rym mówi tekst, oznacza Chrystusa. I przekonywajco

wyuszcza tajemnice bóstwa w czterech kazaniach

o przedwiecznoci, o wcieleniu, o czowieczestwie

i o bóstwie Chrystusa , które odbiy si potnem
echem daleko poza murami trybunalskiego grodu.

Umia przenika do serc, gdy je wzrusza ubolewa-

niami nad niewdzicznoci ludzk, która po tylu wie-

kach nie poznaa Boga, umia je przeraa, gdy mó-

wi, e wolno zawsze Bogu przyrodzeniem wada.
Umia te dziaa na intelligency, gdy wylicza trzy-

dzieci om miejsc na poparcie swej tezy, gdy przy-

pisywa aryanom lepot duszn, która nie widzi tego,

co tvlko duchem pozna mona. W zarzutach natury

obyczajowej, którymi obcia zbór, opiera si na wia-
dectwie aryanina ^, w caoci wywodów zachowywa ci-

so pen energii i soczyst peno stylu, któi*y po-

ciga i zniewala. Nie ma tu adnego usiowania, by

wywrze wraenie, sowo oddaje tylko wiernie myl
jasn, pen, swobodn, trzew. Gbokie przekona-

nie oywiao polemist, gdy w r. i58i zjecha do migla
na dysput z ministrem Crotoviciusem. Zarzuci tu arj'^a-

nom, e wieci o zwycistwie nad Jezuitami rozszerzaj,

poczem owiadczy, e chce rozprawia bez nienawici
i popiera tezy jedynie tekstem, co Crotovicius przy-

j nader wdzicznie. Gdy minister przeczy boskoci
Chrystusa, Powodowski zrcznie wpada mu w tok

rozumow^ania i wywodzi, e sam przeciwnik twierdzi,

i »wezwanie w Antyochiej, jako nie cudowne, dziao
si przez ludzie, a pierwsze w Damaszku jako cudo-

wne, dziao si przez Boga, gdy on sam, wedug Da-
wida, cuda sprawuje. Lecz ten, który w Damaszku
Pawa wezwa, by Jezus Nazaraski, który si sam
Pawowi ozwa i opowiedzia, przeto ^vedug onego

» Tame, fol. Y 3.
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ministra l*aii Krvstus okaza si tam by B()j»;iem« '.

(iclv zasUoc/oiiN \N ten sposób l>roni si, e J^os w Da-

maszku pochodzi od czowieka, gdy Bóg nie ma gosu,

kanonik odpiera, e ma, gdy woa nad Jordanem.

Sprzeczali si w ten sposói dugo, gdy minister nie-

ustannie utrzymywa, e Clirystus jest Bogiem nie

z przyrodzenia a l<anonik tiunaczy, e ten, kto jest

»talvini Synem Boym, i te jest zaraz Bogiem, ten ma
prawdziw| natur i istno l^oslv« ^.

Wic minister odrzuca termin natur jako filozofi-

czny, kanonik ucieka si znów do tekstu, by udowo-
dni, e Bóg móg si odmieni, gdy zosta Ojcem.

Najzaciciej spierali si oczywicie o pocztek l^wan-

gelii w. Jana, który brudzi zawsze aryanom w ich

wywodacli, a Powodowski nie przestawa protestowa
przeciw przekadowi Czechowicai wykazywa, e Sowo
»nie moe si tu mow rozumie. Bo w greckim stoi

nie rima ale logos, które sowo waniej znaczy rozum
albo sowo zewntrzne nieli mow zwierzchni" ^.

Oceniano te zdolnoci kanonika, który rós w godno-

ciach i przenosi si na archipresbiterat krakowski,

gdzie jeszcze energiczniej stawia czoo rónowierstwu.
I wracaa stara stolica na ono katolicyzmu, cichy

sporv, zaniemiay jzyki szarpice odwieczne witoci,
obróci si w lament tryumfalny ton ministrów wszel-

kich wyzna reformacyjnych *. Powodowski nie usta-

^ Dvsf>utacya ks. Hier. Pozuodozuskieffo z ministrem zboru

nozuoaryatiskiego migleckiego Janem Crotoviciusem o niektórych

artykuach przedwiecznego bóstwa Syna Boego w Trójcy przenaj-

witszej . . . Przez ks. Sebastyana z Szamotu kaznodziej natenczas

kocieskiego spisana i wydana. W Poznaniu l58l, fol. B 3.

* Tame, fol. B 6.

* Tame, fol. D 2.

* Praaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnienieskiej
od roku 1000 a do dni naszych. Podug róde archiwalnych opra-

cowa ks. .an Korytkowski, T. HI. Gniezno l883, str. 269—270.
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wa bowiem w pracy kaznodziejskiej, trawi czas na pi-

saniu ksig, nie ociga si przed dysputami. Wzorowe
ycie potwierdzao nauk, któr roztoczy znów w dy-

spucie z ministrem Ostorodtem w r. i592. I teraz uwyda-
tnia polemista z naciskiem, e w zborze nie ma nigdy

zgody, co cliyba na korzy prawdy tylko wyj moe.
Zadanie jego tym razem nie byo atwe, gdy zasta

w miglu ))U jednego stou zboru onego prawie czoo
wszystko, jak nauk tak i zw^ierzchnoci przodkujce,

z library i kancellary dobrze przygotowan« ^

Rozgryway si widocznie zapasy rozstrzygajce,

aryanizm stawa niejako cay w szranki przeciw swemu
pogromcy lubelskiemu. Ten ostatni zauway, e nie

myli ani siebie wynosi, ani nikogo wiza, pragnie

tylko tryumfu prawdy, której szkodz tumulty i wtr-
canie si do dysputy niepo^voanych; zastrzega si te
przeciw acinie, której teraz chtniej uywali aryanie i po-

wracaniu do tez ju omówionych. I teraz przyjto tylko

objawienie za podstaw ^, poczem archipresbiter bro-

ni wyraonych w tytule dysputy dogmatów. Ostorodt

wzbrania si odpowiada na pytanie, gdy Powodow-
ski powoywa si na powag take Platona, wic
w^rócono do tekstu dawniej omawianego

,
przeciw

któremu Ostorodt z innemi miejscami wyrusza.
Wtedy archipresbiter porównywa je z odpowiednie-

mi miejscami w. Pawa, które minister stara si
zwalcza w^iadectwami ze Starego Testamentu, w któ-

rym s wzmianki tylko o jednym Bogu. I znów Po-

wodowski wpada mu w tok uwag, e tam Bóg w li-

czbie mnogiej przemawia, gdy niespodziewanie mie-

sza przebieg dysputy nowemi zagadnieniami szlachcic

^ Dysputacya zutóra ks. Hier. P(nvodozvskiego z migielskiemi

rónoboany o trzech personach iv jednyme bóstiuie i o krzcze-

niu maych dziatek. W Poznaniu u wdowej dziedziców Jana Wol-
rata l592, fol. A 6.

* Tame, fol. A 7.
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Karcilowski. Niezmieszany niemi szermierz broni dalej

równoci dwócli osób boskicb, której nie przestawa
udowadnia sowami w. I^awa, gdy Ostorodt mie-
sza mu ponownie szyki starym argumentem, e apo-
sto Chrystusa tylko l^atiem nazywa. I znów l^owo-
dowski wykazywa, e tekst nie czyni rónicy midzy
Bogiem a Panem, gdy Ostorodt przypisywa stworze-
nie wiata tylko Ojcu a Sowo u w. Jana odnosi
tylko do czowieka.

By w ogóle zdania, e nie ma ciemnych miejsc
w objawieniu i zamyka swe wywody wnioskiem, e
w. Pawe mia na myli czowieka, który sta si
Ojcu posusznym a do mierci krzyowej, i za to te
Bóg wywyszy go i darowa imieniem nad insze wszy-
stkie imiona, z pokonem na to imi wszego stworze-
nia. Przeto Krystus jako czowiek ))jest takowem Bo-
giem, a nie owakim jako Ociec starszy Bóg od wiek
wieków« K Chwila bya stanowcza, gdy wydawao si,
e wygrana jest po stronie aryaskiej, a nawet po so-
wach Ostorodta wuczynia okrzyk jako tryumfu pew-
nego wszytka zborowizna« ^ Na to Powodowski od-
rzek ze spokojem, e wystarcza mu przyznanie prze-

ciwnika, e Chrystus jest Bogiem, co zaniepokoio za-

raz ministra, który doda, e bóstwo byo odpat dla

czowieka. Gdy otrzyma odpowied, e s to sowa
kuszcego dyaba, oburzy si Crotovicius ale dowcipny
szermierz katolicyzmu udobrucha go sowami, e nie

o nim myla. I dalej jeszcze toczya si dysputa na tle

miejsc tekstu, które jeden odnosi do bóstwa a drugi do
czowieczestwa, dotkna take zagadnienia trzeciej

osoby boskiej i chrztu dzieci, cho nie obfitowaa ju
w bardziej zajmujce momenty. Skoczya si po sie-

dmiu godzinach, cho w istocie trwaa dalej, gdy

* Tame, fol. D 4.

* Tame.
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Ostorodt wyda jej opisanie a Powodowski jej we-

ryfikacy.

Ostry jej ton by odpowiedzi na tryumfalny zboru.

Ubolewa w niej niezmordowany wróg aryan nad zu-

chwaoci faszywyci nauczycieli z zamorczykiem

Ostorodtem na czele, których cierpi niedbaa i nierz-

dna Polska, gdy gdzieindziej dawno si ich pozbyto.

Dlatego spadaj na nas klski, które sprowadza zby-

teczna wolno a raczej swawola. Nie do nawet, e
aryanie pozwalaj sobie na wszystko; nie chc nadto

w opisaniu dysputy zestawia swoich wniosków z. prze-

ciwnymi , cho przeciwnik ich nic pazem nie pu-

ci. Napis dysputy sfaszow^ali, syllogizmami zoo-
nymi z faszywych propozycyi prawd wykrcili. Czy
kamstwo ma by broni walczcych o prawd, czy

syllogizmy mog podkopa to, co dao objawienie ? Wic
próne s usiowania przyjació szatana Astarota, któ-

rego imi przypominao nazwisko ministra, gdy Chr'-

stus »si te wywiadcza by Bogiem, a Bogiem nie

z jakiego obcowania abo i przywileju, jako adwersarze

bluni, ale z Ojca a po naszemu z rodu tak, i by
równy Bogu« ^. Omija minister to wszystko, co prze-

szkadza jego tezie, lekce^vay najdowodniejsze wia-
dectwa bóstwa Chrystusa, nawet trdycy apostolsk

pomiata, co ju Hozyusz i Herbest zauwayli. I zas-
piao si czoo polemisty, który nie mia chyba sobie

równego wtedy, a mia wyobrani, zapa, ycie, j-
drno wysowienia, które znajd si chyba u Skargi.

Z jego nazwiskiem czyo si dzieo popieranego przez

niego tumacza historyków rzymskich, który próbowa

1 Weryfikacya dysfjutacyej zutórej migielskiej o personach

nierozdzielnego bóstwa Trójce zv. i o krzcie dziecinnym ks. Hier.

Powodowskiego, arch. krakow. przeciw potwornemu >vydaniu róno-
boanów i nowych bawochwalców a bezduszników zboru migiel-

skiego. W Poznaniu i594, fol. B 3.
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te teologii, cho l)tv. talentu swci^o, slawionei^o ]iy.e/.

»ielii \\ltcl\. iic/()iic";4() pi <)lc'i;t()ra.

By nim Wargocki, który podj ^i^* pr/ccie /.ada-

nia naci siy i tylko jaow cnidycy tok swej obrony
przeciw oj>óowi rónowierców ol^ciy. Mia zamiar
wykaza, e kacerze ówczeni powtórzyli tylko dawne
tezy, e podda je im tal<e szatan, e adnej wiary nie

maj, e adnych cudó\y, na potwierdzenie swych po
jj[ldów uczyni nie mog, e knuj zdrady, nie szu-

kaj prawdy, faszuj tekst, nie znaj zgody, do buntu
poduszczaj, wiar odmieniaj, kocz wreszcie samo-
bójstwem ^ Stosownie do zamiaru, opowiada ted>' nie-

zmordowanie o kaccrzach dawnyci i nowyci a zamy-
ka kady rozdzia napomnieniem do czytelnika. Uro-

zmaica opowiadanie anegdotami podejrzanej wartoci,

ministrów wywodzi ze zodziejów, z katów, z rozma-

ityci rzemielników, w czem naladowa zy zwyczaj

Powodowskiego '-. Pisa w latach upadku pravydziwej

polemiki, która przemienia si w satyr, w pamtlet,

w paszkwil, gdy jej bohaterski wiek przemin bez

ladu. Nie byo w nim nawet dowcipu, apologia nie

dawaa tego, co tytu zdayya si obiecywa. Gadul-

stwo, powtarzanie, mikko stylu byy jej najmniej-

szemi wadami, polemika wyradzaa si w rodzaj, który

odpycha sw treci i form. Pamtletem by i utwór
Wargockiego, który dyaba za wodza aryanom dawa,
icli doktryn uwaa za gorsz od tureckiej. Miesza
vyreszcie pogldy najrozmaitsze, stwarza rzecz grub
i pospolit w wykonaniu, której podobnych nie byo
dawniej wcale.

Nim nastpio to zwyrodnienie pierwszorzdnego

* Afjologia jyrzecizuko luteranom, zioiucjflianont, kahainistoin,

uozookrzc.zecoin przez ks. Andrzeja Wargockiego pilnie napisana

i do druku podana. W Krakowie w drukarni u wdowy Jakóba Sie-

beneychera R. P. i6o5. Karta n— 12.

- Tame, fol. Ss — Ss 3.

Literatura Arvaska. 16
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rodzaju literackiego, toczyy si dalej dysputy i zja-

wiay dziea, któryin nie brako ani treci, ani stylu

przeduajcego bohaterski wiek teologicznych zapa-

sów. Wielkopolska niwa obfitowaa zwaszcza w zdol-

noci polemiczne , midzy którymi górowa dugo
opat przemcki. Ostrowski. Zjawia si on w miglu
dwukrotnie, by zbiera laury Powodow^skiego i zwal-

cza Andrzeja Lubienieckiego i Piotra Stojeskiego mod-
szego w latach i586 i 1594. Owocem ich byy tra-

ktaty, z których pierwszy powica Ostrowski Zy-

gmuntowi III. Pow^tarza tu danie kary na blunier-

ców, którzy szkodz krajowi inajceinu za króla kato-

lika, nie przypuszcza, by tajemnice wiary mia prawo
rozwizyw^a rozum. Mimo to omawia szeroko pocz-
tek Ewangelii \v. Jana, z którego >vywodzi tez prze-

ciwn aryanom, z oburzeniem wyraa si o Erazmie,

który wtpliwociom wszystkim da pocztek. »W nik-

czemne Erazmusowe konjektury nic nie wierz—mówi
— którymi on chce to jawne miejsce wykrci, i dlatego

ich nie ^vspolTlinam, ani na nie odpowiadain, jako owo,

i powiada, e u Chryzostoma witego nalaz punkt

po onych sowach Pawa w., i dla tego punktu po-

wiada Erazmus, sowa on Bóg bogosawiony na wieki

do Ojca nalee mog. Ale ten punkt moga mucha
uczyni w tych ksigach Chryzostoma w., które Eraz-

mus widziaa ^. Za blunierstwo ponieli kar Servet,

' Ks. Stanisazua Ostrozuskiego opata przemtskiego Ksigi
o fyrazodzizoym bóstzoie Jezu Chrysta Pana a Boga naszego,

przeciwko nowokrzczecom, a osobliwie migielskim, o któr>'ch tame
w miglu to bóstwo na dwu kazaniach byo wywodzone a teraz

w^ jedne ksigi dowodniej zebrane i do druku podane. Tudzie te
odpow^ied na wyznanie o Synie Boym tyche nowochrzczeców
migielskich. Nadto krótka nauka o osobie Syna Boego i Ducha
w. i o prawdziwem bóstwie tego Ducha w. i o rozdzielnoci trzech

osób w Panie Bodze i o jedynoci przyrodzenia Boego. Przystpi
tu nawet goniec przeciw Szymonowi Budnemu. W Poznaniu w dru-

karni Jana Wolraba iSgg, fol. O 3.
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(ientilc, Davidis; nie minie ona i ich naladowców.
Uywaj oni najwikszych forteli, hy tylko dowie
tego, co zamierzyli '. Dlatej^o obowizkiem króla jest

poskromi ich zapdy, jeeli ma by utrzyman tra-

dycya Jagiellonów. Nie mona bowiem duej znosi
herezyi -, która dochodzi do poznania rozumem natu-

ralnym, która wykrca tekst najdowolniej "^ Odnawia
ona ydowstwo, burzy ca tradycy, nie liczy si nawet
z wiar wyzna protestanckich.

I trzeci traktat powica gorliwy cysters królowi,

by zwróci jego uwag na niebezpieczestwo. Narze-

ka znów na aryask dowolno w traictowaniu miejsc

tekstu*, wydrwiwa kalwinów, którzy kazali trzyma
go si lepo, cho dzi gromi aryan za stosowanie

swej zasady. Zaleca prost wiar, cho przyznawa,
e o jednym Bogu mówi tekst najczciej, ale zawsze
inaczej ^. Powoywa si na odwieczne miano Matki

Boej, cay ruch wywodzi z wolnomylnoci Erazma,

który zuchwale poczyna w kadej okolicznoci. Dla

Powodowskiego mia kult nadzwyczajny, w istocie nie

wypowiedzia ani jednej myli, któraby nie znalaza si
w pismach tamtego. Rozszerza tylko jego zarzuty, za-

ostrza ton polemiki, któr czu manier. Niszy intel-

^ Tame, fol. JJ i.

^ Stanislai Zdcscheki Ostrozoski abbafls premetensis de Tri-

nitate liber unus. Contra impia scripta Simonis Budnaei, Martini

Czechovicii, St. Farnovii et aliorum antichristorum anabaptisticorum

catholicam Trinitatis fidem et Jesu Christi altissimi D. N. divinita-

tem in Polonia et alibi oppugnantium. Posnaniae iSgi, fol. a 4, re-

giunt esse impios haereticorum conatus reprimere.

^ Tame, fol. A 3.

* ^efutatio exaTninationis Fausti InfaustiSocini, qua inipius anti-

trinitarius et verus samosathenus conatus est respondere ad quoddam
catholicorum argumentum pro trino et uno Deo allatum par St.

Zdesch. Ostrowski abbatem prem. ad Ser. et Pot. Prin. Sigismun-

dum III Pol. et Sueciae Regem conscripta. Posnaniae 1594, fol. d 3.

^ Tame, fol. d 3.

16*



244 TADEUSZ GRABOWSKI

ligency, chodny i pusty przechodzi bez wraenia,
u przeciwników nie cieszy si naw^et dobr opini
moraln. Lubi formuy scholastyczne, których zaczer-

pn z lektury teologów iredniowiecznych, by jedno-

stajnym i cikim niepospolicie. A jzykiem odbiega
daleko od naiwnej prostoty i wieoci Powodow-
skieso.



VII.

Inni polemici. Wystpienie Skargi.

Najpotniejszy odam polemistów stanowili jednak

sprowadzeni przez Hozyusza, Jezuici. Najenergiczniej

prowadzili kroki zaczepne, najbardziej nieprzejednane

zajmowali stanowisko. Stanowili jakby armi, która,

od wystpienia Wujka, nie dawaa spokoju zborowi

a do koca jego istnienia. Nie cofali si przed adn
form polemiki, przez nich wall<a nabieraa istotnie roz-

miarów niezwykych. Tak byo wszdzie, tak i u nas,

gdzie gwatownoci wystpie przypominali podobn
gwatowno pierwszych harco\vników ruchu reforma-

CYJnego. Byli ju wszdzie, zapuszczali za gównie sieci

w ogniskach herezyi, gdzie powodzenie ich przecho-

dzi wszelkie oczekiwania. Katechizowali, kazali, spo-

wiadali, dysputowali od Koloszwaru do Rygi i Pozna-

nia, w kocioach, na dworach, w kollegiach, w^ obo-

zach. Wszystkie te rodzaje pracy rozwiny si pot-
nie szczególnie za Zygmunta III i zadaway aryani-

zmowi zwaszcza w^ stronach lite>vskich ciosy niepo-

wetowane. W bliskich stosunkach z królem \ zyskujcy
wpyw na magnatów, w^ychowujcy modzie szlacheck,

erudyci i rozporzdzajcy doskonaymi wzorami polemi-

ki zachodniej maj swoich teologów, maj Jezuici pam-

^ U ks. Zaskiego T. I, Cz. II. str. 495.
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flecistów, którzy oddawali, jak to wykaza spór z Nie-

mojewskim, cios za cios, ukucie za ukucie. Dziaali

zgodnie i aw, nie szli pojedynkiem, a pogld na

sprawy mieli rozlegy i zabierali si do dziea umiej-
tnie. Dbali o interes wiary, cho czyli z ni zwykle
spra\vy polityczne. Zwrócili za sw uwag przede-

wszystkiem na Lublin, skd wyszed najzacitszy pam-
flet na zakon i jego cele.

Nawróci si tam do katolicyzmu aryanin Wilkow-
ski, co Jezuici uroczystym uwietnili obchodem ^. Byo
to zwycistwo rozgone, gdy Lublin uchodzi wtedy
za twierdz aryanizmu -, w której wyom nie min
bez wraenia wszdzie. Sam nawrócony napisa dzieo
wyjaniajce przyczyny zaszego w nim przeomu Ba-

toremu i protestowa przeciw posdzaniu go o zoli-
wo i wzgldy doczesne ^. Rónic midzy wiar po-

w^szechn a bdami rónowierczymi \vyjani mu So-

koowski, wic wzywa daw^nych braci do powrotu do
wspólnej owczarni, do porzucenia roje dziecistwa,

do alu z powodu lekkomylnego oderwania si od
jednoci. Maj katolicy ludzi wiatych, kieruj si mi-

oci bliniego, któr nie odznacza si chyba taki

Parnowski, nie podajcy nawet rki Niemojewskiemu.
Zawi, chciwo, ochota do rzucania potwarzy ce-

chuj wanie aryan, którzy czyni te same zarzuty ka-

^ U ks. Zaleskiego, T. IV, Cz. I, str. 339-

' Apo/offia pro collegii posnaniensis de trino et uno Deo as-

sertionibus adversus samosatenicorum anabaptistorum animadyer-

siones. A Gabriele Eutropio Sadecio s. theol. Doctore, canonico et

concionatore posnaniensi conscripta. Posnaniae l583, Lublini cum
hoc malum viget vehementius.

3 Przyczyny nazurócenia do wiary pozuszechnej od sekt no-

zookrzczecózu samosateskich Kaspra Wilkowskiego medyka lu-

belskiego. W Wilnie nakadem i prac samego K. W. i583, fol. A 3,

sed eo consilio feci, ut bona fide simplici minimegue fucato ge-

nere orationis veritatem confiterer, ut causatn meae ad ecclesiain

catholicam com>ersionis explicarem.
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tolikoni. I)latei;<) na potwai/e nuisia odpowiedzie obro-

n, nuisia odkry wn^lr/e wasnej duszy i ziioru.

Przyznawa, e zwtpienie, które starali si rozproszy
napróno Ronenberi;, l.utomirski, Mczyski, gryzo
HO od dawna, e szuka wiata dugo, póki mu go nie

wskazai kanonilv pocki Piekarski i Jezuici Warsze-
wicki i Wysocki. Skoczyy si waiania i wtpliwoci,
jutrzenka wiatoci wesza do duszy gincej w zwt-
pieniu ^ Nie bya to jednak jedyna przyczyna nawró-
cenia. Wywoao je, wedle sów obrony, take post-
powanie teologów zboru z objawieniem.

Wszake Czechowic utrzymuje, e Stary Testament
jest zwietrzay i tylko ydom suy moe , Budny
twierdzi znów przeciwnie, a nawet odmav/ia autenty-

cznoci pewnym czciom Nowego Testamentu, w któ-

rym, jak i w Starym, znajduje omyki i bdy. Nie ma
pewnoci u nich, co prowadzi wielu do rozdzielania

si na zwolenników Starego lub Nowego Testamentu,

do wiary w tablic Grzegorza Pawa, do przekadania
filozofii Platona nad wiar, do hodowania epikureizmo-

wi. Odrzucono dawn w^ar, by sucha gosu Budnego,
leszyskiego i innych nie wierzcych waciwie \v nic,

zmieniajcych zdanie nieustannie, przyznaicych si
do omylnoci. Ci sami chc by przecie filarami wiar}^

chc polega na gosie wewntrznego ducha, chc go-
si niby wolno, cho czyni si papieami wród
swoich. Kady zaleca inny przekad Pisma w., kady
znajduje w przekadach braki, kady owi si we wa-
sne sida. To pomieszanie sprawia, e Chrystusem

wzgardzono, e blunierstwa Dayidisa nawet przyjto.

Uwaa tedy Witkowski za nieszczsnego kadego,
który za gosem takich ministrów poszed. ))Uwacie to

prosz — mówi — dla Pana Boga wszyscy, którzycie

* Tanie, fol. A 4.

1 Tame, fol. B.
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dugi i bardzo rzewliwy list prawcie nad nim paczc
czytali, któr}' Pan Ociec mój miy do mnie pisa, clicc

mnie w tej sekcie zadziere. So\va w nim s takie,

e adamantowe serce mogy by zmikczy i od przed-

siwzicia odw^ie. A wiedzcie, dlaczegom ja namniej

zemdli mu si nie dal. Czuj si, com rodzicom po-

winien, ale gdzie idzie o Boga, wicej Boga sucha
i zbawieniu swemu suy godzi si« ^. Jeeli bow^iem

sami teologOAvie podstaw sw burz i igrzysko z niej

czyni, jeeli taki Glirius wielu ludzi u nas i w Sie-

dmiogrodzie do ydostwa do\viód, trudno i za nimi

i obowizkiem chrzecijaskim jest pokaza ich czyny.

W zalepieniu swem nie gardz aryanie nawet tek-

stem moskiewskim, pozw^alaj na nieograniczon wol-

no wierze, Ojców Kocioa, których trzymaj si
katolicy, maj za nic. Nie wiadomo, co zrobiliby ^v ra-

zie, gdyby kto no\vy tekst pokaza, bo nawet w to,

co twierdz, nie wierz na prawd i tak wiar nawet
panienkom, by wymieni Czechowica, wszczepiaj.

Dzi Budny wystpuje ju przeciw czci Chrystusa, mi-

nistrowie sprzeczaj si ze szlacht, zamieszanie prze-

cliodzi wszelkie organice. »Baczyem dobrze — wnio-

skowa tedy nawrócony — i to mi nie pomau wzru-

szyo, e ju o postpkach swych zwtpiaj barzo,

i ^v wtpli^vo sprawy swoje wiod. Nurzenie zw^a-

szcza, susznieli je i z Bogali je w zbór wprowadzili.

Lataj ju o tem ksiki i listy i spory wielkie o tym
inidzY nimi, ale bez pospólstwa bywaj. Nie rozumiem
samego Doliny, który z tym po wiecie jedzi, u nich

si ponurzywszy, ganic to nurzanie wodne i wiecze-

rz chlebow, a ministry najemnikami, brzuchowymi
sugi zowc a siebie samego wieci i posacem Bo-

ym«-. Doliski i Siekierzyski s tedy przeciw nurzaniu,

* Tame, fol. D.

^ Tame, fol. T 2.
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(l/.c'clu>\\it hioni <;<) wNtiwalc, cho i \n wier/c róni

si^' ocl p<)j^' i;()s/()nvcli |)r/e/ Paclesiiisa, Schomana,
Kalinow sUic<4(). I*ys/ni;i si ar\anie uczonymi, którzy

tylko zamieszanie czyni i \y jjjorzUo pociechy obra-

caj. Tak byo z Ochincm , Blancliatij , Stankarem

a dzi z Socynem modszym, który potpi znó\y po-

nurzcnie, clio olnionycli jego iiczonoci nie odstr-

czy '. Ró\ynic niesusznem jest, e zbór yyokiliy wi-

dzie da\ynego \yspó\yyzna\vcc raczej ii ewangelików,

którzy wydali przecie z siebie aryan \N'raz z uczniem

Karela, Seryetem.

Wszyscy razem nienawidz katolicyzmu, nienawi
jest podstaw ^vszelkich wyzna retormacyjnych. ))Na

tem fundamencie — wszyscy dzisiejszego wieku od-

szczepiecy stoj. Tu s jednego serca, i jednej myli
i jednej dusze. Jako to mówi Luter o Kociele, to
powie Kalwinista. To Aryan, to Samosateczyk. To
(ilyrian Zydowin. To Atheos bezl30nik Ochin i Sle-

siski wszyscy t jedn * piosnlc piewaj« '''... Za

czli od potpienia lvomy, a skoczyli na objawieniu.

Pol<azali jednak znal<i prawdziwej wiary teologowie Ho-

zyuszi Sokoowski, nie posiada ich aryanizm, na którego

odmalowanie nie szczdzi Wilkowski barw ciemnych,

bo nawet mu zmienno w wyborze psaterzy wyty-

ka. Obraz l^y wierny, clio zbj^t przyciemniony, za-

stanawiaa za okoliczno, e nawet Grzegorz z Zar-

no>vca wystpi przeciw byemu aryaninowM. Dotkny
go widocznie docinki Witkowskiego vyymierzone prze-

ciw kalwinom, stwierdza tedy, e nawrócony lekarz

lubelski dawniej ju kahyinów dla aryan odstpi. Nie

przestrasza to tych, którym »idzie o Boga, o wyzna-

nie wiary i nauki swej przed wiatem, idzie o dobr
estymacy u ludzi, przed którymi hydzeni bywamy,

' Tame, fol. V.

- Tanie, fol. H.
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idzie na ostatek o zwirzchno nasz, do której ina-

czej odnoszeni bywajc o niech i o nieask jej przy-

chodzimy« ^. Przeczy, by tylko ewangelicy hodowali
rónym pogldom, uznawa, e wród katolików na-

wet wzmoga si uczono i pierzchy zabobony, szko-

dzce wspólnej nauce o Trójcy w., z ^którego zanie-

dbania urosy byy w ludziach prostych grube ony
mniemania, e ich wiele rozumieli Trójc w. by
wicic jak, albo Ann samotrzeci<( -.

Nieuctwo byo przyczyn caego rozamu w chrze-

cijastwie, nieuctwo idce tak daleko, e nawet zna-

jomo aciny wród duchownych upada. Nie mona,
twierdzi gony polemista, chwali Erazma, e prze-

ciw prdowi w^ystpi, gdy kieroway nim tylko wzgl-
dy osobiste. wAcz to jawna rzecz jest czytajcym — ro-

zumowa on — e Erazma to tylko w wa przeciwko

Lutrowi przywodzio, e przed Lutrem zdawaa si ga-

sn powaga i estymacya jego na on czas. Ale jednak

i Erazmus obaczy^vszy si potym, i w afekciech umo-
derawszy, wszytek si by z nienaga a nieznacznie,

nie chcc si na ludzi wani, poda do opiniej lute-

rowej de religione, skd na pisano wirszem : Aut

Erazmus luterisat, aut Luterus erasmisat« ^. Ewange-
licy stoj tylko na prawym gruncie, bo i katolicy do-

puszczaj si zbocze od prawdy, któr chwali uchy-

biajcy gocica pan medyk. Ten ostatni nie dawa
jednak za wygrane, gdy przy przekadzie wyznania

synnego Jezuity Kampiana, w którym Skarg mia

* Antidotum albo lekarstzuo na odtrct od Ezi>anielikózv pana
Kaspra Wilkouiskiego medyka lubelskiego po wyjciu jego od se-

kty nowokrzczeskiej. Przy którym s rostrzsane przyczyny odtr-

cenia si jego od Ewanielików a utwierdzenia w Kociele rzymskim

w ksikach jego niedawno wydanych opisane, i pokazuje si, su-

szneli byy czyli nie. B. m. i584, fol. A 3.

- Tame, fol. C 3.

* Tame. fol. H 3.
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/a wspózawodnika', dodawa odpowied Niemojew-
sl<iemu i arnowczykowi. I znów uderza I^ezwzgl-

dnie na tyci, którzy tylko za wasnym w wierze id
ducliem, którzy podstpnie i nieudolnie yyykadaja na

przykad dogmat transubstancyacyi.

Zaeliowali na przykad nazw^c kocioa, co stosowa
do kalwinóyy. clio istot kocioa zmienili zupenie^.

Ivady ojciec rodziny ma prawo wykada sam na-

uk, adnej powagi zreszt nie ma, gdy za zaczepi

kto zbór, odpowiadaj potwarzami. Nie brak takicli,

którzy plugawemi sowami Nyojuj, których naczyta
si mona »w owycli liciech Pana Zakrzewskiego do

brata swego Jezuity peno, cocie je teraz drukowali,

i mnie na upominek chcc mi Jezuity oliydzi przy-

saliw ^. Pisma Wilkowskiego odsaniay wic duo stron

ciekawych ycia zboru, ratoway nawet od zapomnie-

nia jego niewymienionych przez Sandiusa pisarzy, to

jest Doliskiego i Zakrzewskiego. Sam Wilkowski ucie-

ka si pod opiek równie przez Jezuitów nawróco-

nego syna Radziwia Czarnego, któr}^ nie tylko oczy-

ci Niewie z herezyi, ale, za porad Skargi, fundo-

wa, na miejscu dawnego zboru Krzyszkowskiego, kol-

legium ^ Mnoyy si nawrócenia w stronach czysto

aryaskich. Zawrzaa tedy walka na caej linii, gdy
i kler wiecki szed za przykadem Jezuitów, do kol-

legium niewieskiego pocza za napywa modzie
ze stron najdalszych. Przykad z góry oddziaywa na

* Dziesi inocnych dozoodózo, i adziyei-sarz Kocioa poiu-

szechnego zv porzdku i wierze dysputacyej upa musz Ed.

Kampiana S. J. z acin, na pol. jzyk z pilnoci przetumaczone

i potrzebnie wydane z krótk spraw jego mczeskiego dokonania

i odpisu Witakierowego. A przytyirj na antidotum kalwiskie odpo-

wied, i z nowokrzczecami rozprawa, ze strony przyczyn nawrócenia

Kaspra Wilkowskiego. B. m. l584, str. 3.

* Tame, fol. B 2.

* Tame, fol. L 4.

^ U ks. Zaskiego, T. IV, Cz. 1, str. 43o—435.
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szlacht, za ów przykad chwali patrona odrodzonego ka-

tolicyzmu jego lekarz, Wilkowski, I radowa si, e na-

wrócenia podkopuj zupenie rónowierstwo. Poczem
przekada ascetyczn alHgory hiszpask, której po-

dobnych byo wciel w tym wieku mistyków. Pragn,
abv ksika rozesza si daleko ^

i aby chrzecijanie

wszyscy ^raczej si w takowych ksiek czytaniu ko-

chali, anieli we Fraszkach, Zwierzycach i plotkach«.

I wdrowa po domach litewskich i ruskich pobo-

ny dyalog o modziecu, który znalaz na puszczy

pasterza dajcego mu za przewodnika Dobr Wol.
Ta zaprowadzia go do klasztoru, w którym panowaa
Mio Boga, co przyszo mu tem atwiej, e towarzy-

szya mu Boja Boga majca córk Poznanie a wnu-

czk Uwaenie. Wszelkie cnoty miay tu sw siedzib,

wic dokadnie wyoono modziecowi warunki, pod

którymi nastpuje prz3jcie do klasztoru. Podobaa si
allegorva ogólnie ludziom skonnym, jak wszdzie, do

skrajnoci tak, e przedrukowywano dyalog jeszcze

w wieku nastpnym, czytano a w Moskwie. A tym-

czasem walka wrzaa dalej i przenosia si do Pozna-

nia, to znów do Lublina i indziej. Nad Wart pray
zbór argumentami w obronie Jezuitów zebranymi ka-

nonik poznaski, Sdecki. Baga o obron przed nim

wojewod krakowskiego Tczyskiego, ostrzega przed

deniami spoecznemi Rakowa take ogó. Pitnowa
ludzk pych i ufno w siebie i syllogizmami dowo-

dzi misternie odwiecznych dogmatów chrzecijastwa.

Radzi, b}'^ w razach wtpliwych udawano si do ma-

^ Desiderosus aho cieka do mioci Boe; i do doskonao-

ci Yzoota cfirzecijaskiego. Dyalog dziwnie nabony i ucieszny

z hiszpaskiego na woski, francuski, niemiecki, niderlandzki i aci-
ski jzyk, a teraz na polski nowo przeoony. Przez Gaspra Wil-

kowskiego, medyka J. Ks. M. P. Mik. Radziwia. W Krakowie ijSg,

str. 3.
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j^isirów Urakowskicli i kollei^lów je/iiickicli \ ^dy aiya-

nie linciamenta wiary podkopuj, gdy przyjaciel Hozyii-

sza Res/.ka gromi ziiónn hc/.iiniennego lubelskiego pani-

lecist za alaki na zakou. Wyrzuci tiui, e nawet uczu
chrzecijaskich nie ma, e jeszcze feruy starszych su-
cha mu naley. Dowodz tego wvwodv, które nie oszcz-
dziy najgorszych potwarzy. I domylajc si w nim ró-

nowiercy, nazywa teologów reórmacyjnych piratami

dusz, przeciwwstawia im dziaalno Jezuitów, któ-

rymi kieruje dowiadczenie, mio dobra pul^licznego,

otwarto nieznana tamtym, miao i szczero po-

stpowania.
Nawet Zamojski pochwala ich dziaalno, Batory

pragn mie na dworze najgoniejszych szermierzy

zakonu. Nie narzucaj si ani na dworze ani do rady ^,

przyszli do kraju, bo ich wezwano. Jeeli s znako-

mici teologowie poza zakonem, nie brak ich w nim
take, skoro przez nich podniós si Koció. I^rzeciw

takim mom podnosi si gos z ciemnoci lewartow-

skich, cho nie broni oni nikomu stawa do dysputy.

Nie oni pierwsi wystpili przeciw heretykom, którzy

wanie podcili byt akademii krakowskiej swemi
szkoami, sprowadzili obcych ministrów i pedagogów.
Jak wychow^uj Jezuici modzie, wiedz wszyscy, bo-

ja Boga jest treci nauki udzielanej przez nich mo-
dym i starym. Broni wiary tak, e nikt ich nie zwy-
ciy', >vvstpuj przeciw tym, o których mówi Ho-

zyusz, e buntuj si przeciw wierze i królowi. Dla

nauki maj kollegia a nie dla knucia intryg politycz-

nych , o godnoci nie dbaj, pokoju tylko pragn.

* Apologia pro coUegii posiianiensis de trino et iitto Deo asser-

tionihus, fol. E 3.

* Spongia gua absterguntur convitia et maledicta Eguitis Po-
loni contra Jesuitas. Cracoviae iSgo, fol. B 4, vivunt itague in aii-

lis Jesuitae, sed coacti, loguuntur de Republica sed interrogati.

^ Tame, fol. G 4, facilius fore Jesuitas perdere guam vincere.
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O który heretycy prosz. Pragn powrotu wiary, która

zdobia przodków naszych, ^v obronie której walczyli

wici i królowie rolscy ^. Odpowied bya wic go-

dn zaczepki; powaga, sia, werwa biy z niej nie

mniej wietnie, jak z pamfletu przeciwnika zakonu.

Czyta si j dzi jeszcze ze wzruszeniein, taka zwi-
zo j zdobi, taka namitno wybucha w apostro-

fach dziwnie wymownych. Argumenty s dobrane do-

skonale, cho na przykad zarzut, e heretycy spro-

wadzili Stankara, spadaby waciwie na katolikó\v.

Zdaje si, e widzimy wojowniczego kanonika warmij-

skiego, jak wstrzsa swym mieczem polemisty, by wy-
straszy wszystkich rónowierców z kraju, gdzie za-

ywali dotd nieograniczonej wolnoci. Pisze sw od-

powied ze wiadomoci znaczenia, jakie zakon osi-

gn w caym wdecie, pisze przecie bez obelg i prze-

zwisk, pisze w silnem przekonaniu tylko, e nikt zdrowy
na ciele i umyle nie moe nie podziela jego pogl-
dów. Jeeli odpowied Reszki bezimiennemu przela-

dowcy Jezuitów stanowi niewtpliw^ie jeden z najcie-

kawszych pomników ówczesnej polemiki, to i inne od-

pow^iedzi nie mog by pominite, skoro chodzi o pam-
flet tej miar\% co \vspólna robota Niemojewskiego

i Czechowica. Wiadomo, e moment polityczny by
w pamflecie niezmiernie silny, gdy szlachcic skary
si z oburzeniem, e Jezuici niszcz wolno polsk ^

co powtarza zreszt ogó rónowiercóws e oni s po-

^ Tame, fol. L i, Frustra erga nos Adalbertus et Stanislaus

docuit, frustra Jagellones, frustra Sigismundi baptisma recepe-

runt, helia pro Christa gesserunt, templa erexerunt, collegia con-

stituerunt, servos Dei auxerunt, xenodochia suscitarunt, frustra

sacramenta sumljserunt . . . Sed tu Christe da mentem istis homi
nibus Tneliorem, ut aliguando tamen doctrinam veritatis in ca-

thedra unitatis collocatam intelligent.

^ Actio in Jesuitas prima, fol. A 2, ea iam erepta est ab istis

hominibus.
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wotlcm wstrznie wywoanych ostatniij elckcy, e
pozostaj;} w porozumieniu z królem hiszpaskim, e
s obcymi, którzy siej tvlko niezgod i wojn do-

mow ^ e wohio polska jest w grze , pólci oni

istniej w Icraju ^ Jak wspóczenie kalwini*, wyst-
powa i Niemojewski, idcy w tej mierze za Budnym
i Zakrzewskim, którzy ju czynili Jezuitom podobne
zarzuty, z twierdzeniem, e nauka jezuicka jest czysto

zewntrzn * i sztuczkami modzie do siebie cignie ^,

co niegdy podnosi ju Budny, gdy narzeka na je-

zuick sofistyi^^ i aowa dawnej swobody wiary,

której patronowali potni opiekunowie ".

Dlatego kanonik krakowski Szyszkowski, który sta-

n w obronie zakonu, odwoa si wprost do króla

i senatu, którego wzywa na pomoc Niemojewski. Za-

pytywa senat, czy nie widzi niebezpieczestwa gro-

* Tame, fol. C 4, Qiiamobrem igitur, hotnines nozn et fjere-

grini in regnuin sunt recepti ? Qui dum serant semina discordia-

rum, hellorum civilium, inter nos et contra nos: iia vivunt, ut cu-

ticulatn siiam ciirent : peciiniatn colligunt; quicquid est pretiosi

in alicuius Eguitis domo, illud ad se pertrahant; iit fraude et ex

fraude znvunt.

* Tame, fol. C 4, Libertas enim agitiir nostra, quae est com-

mendata vobis.

* Daniel Mikoajewski ; O sakramencie ciaa i krzui Paskiej.

Wilno iSgo, fol. Al — A 2.

* Actio in Jesuitas prima, {o\.^,in ea disputatione nihil prae-

ter redundantem guandam zierborum volubilitatem et tragicos

clamores.
^ Tame, fol. B, guibus artibus eam colligant et retineant.

^ Nozvy Testament znozuu przeoony, fol. a 1 , postazu uprz-
dzion i sofisiik od zvartogozvózv zuymylon zuielk szkod
(jako na oko zoidzimy) poczynili i czyni nie przestazoaj.

' Tame, fol. a 4, on zuity królJanusz Zygmunt zv Wgrzech,
a tu u nas on zuiecznej sazoy godny Pan zuitej pamici Pan
Mikoaj Radzizi Oyckie i Niezuiskie Ksi, taki Symeon
Suckie ksi, którego nam Pan Bóg tylko by ukaza ale si go
napatrze nie da. .

.
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cego od Jezuitów i wnioskowa, e rzecz nieszla-

chetn jest nieprzyjaciela z ukrycia atakowa ^. Zapo-

mina niestety, e bezimiennym pamfietem posugiwali

si i Jezuici ^; mia jednak suszno, gdy mówi, e
autor pamfletu nie jest katolikiem, skoro Frycza chwali

i aryanom na dyspucie lubelskiej zwycistwo przyznaje.

To samo mówi i Jezuita aszcz, który wprost w^ Nie-

mojewskiego i Czechowica uderza^, gdy równoczenie
odpiera ten sam pamflet na swoich. Natomiast Szysz-

kowski przyznawa nawet Jezuitom, e utrzymuj Rzecz-

pospolit *, gdy broni wiary, której s gównymi fi-

larami na wiecie. Obrona bya tedy gorc i, jak inne,

>vskazywaa niejako jeeli nie na autorów to na mo-
ralnych twórców pamfletu. Ze jednak zakon czu si
nim zaniepokojonym, dowodzia i odpowied belgij-

skiego Jezuity Lansa. Jeeli nie brako bowiem zako-

nowi kaznodziei i erudytów, nie brako i pamflecistów,

którzy oddaw^ali zb za zb przeciwnikowi a biegli na

pomoc swoim, gdzie tylko byli zaczepieni. Gone byy
w caym wiecie ich zapasy z adwokatem Sorbony
Pasquierem, którysw zawzito gallick zamkn w cy-

ceroskiej siy przemowie, gdzie, na lat dwadziecia
pi przed Niemojewskim, zarzuci ju zakonowi intrygi,

ki-ytykowa jego nazw, pochodzenie obce, pozorno
nauki, zudn bezinteresowno, któr w nastpnym

^ Martini Sisctmii can. crac. ill. Petri Miscovii Ep. Crac. p?o

religiosissimis S. J. Patribus, contra ficti egiiitis Poloni actionem

primam oratio. Cracoviae iSgo, fol. B 3.

* U Lenienta, T. II, str. 180—212.

" Judicium albo rozsdek o konterfekcie Jezuitózu z Equesa

aciskiego pod maszkar prawdziwie w polski jzyk poczynionym.

W Wilnie 1594, fol. N 2, którzy usadziwszy j na konia Eguesem
albo szlachcicem polskim nazzuali.

^ Martini Siscovii can. crac. ill. P. Miscovii Ep. Crac. pro
rei. S. J. Patribus contra ficti eguitis Poloni actionem primam ora-

tio, fol. E 3, Otii non -oideat, ilios non Rempublicam evertere, sed

stabilire.
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wicUu U^clzic /.walc/a 11 nas l^ro/.ek, clunic i ambi-

cvv'.

Nim /. kolei w ystpi we l'r aiicsi przeciw zakonowi Ar-

nanld, który woy jeszcze wicej gwatownoci i gniewu
w swe inwei<tywy i spowoduje nawet czasowe jego

wygnanie, iNieniojewski znajduje wcale dzielnego opo-

nenta w Lansie. Powoa si on na wiadectsNO o za-

konie wicl<szoci szlaclity, nazwa autora paniletu jej

hal^, karci jego oszczerstwa. Zauwaa, e innym
akademiom Jezuici nie zaszkodzili, wic i krakowska
nie ma powodu do alów -, broni systemu wychowaw-
czego zakonu; który ma dzi zasug pol^icia na gow
aryan. Wezwano zakon do kraju, l^atory popiera go
gorco, co dowodzi jego uytecznoci. Nie wojuje za-

kon z dyssydentami, nie lioi si tylko ich \yystpieii,

które odparju naleycie l^ossevino. Co si tyczy l^eszki,

ten sam ton, który przej on od Hozyusza, zna i w in-

nem jego dziele, gdzie w przedmowie wzywa Zygmunta
III, by tpi heretyków, gdy królo\yie maj dla chway
Boga pracowa, co nie pozwala im broni porzuca '.

A potem wylicza wszelkie zorzeczenia przeciw' wie-

rze, które znalaz w ksikach heretyckich wieku.

Skaday si one na cao istotnie zajmujc, w któ-

rej znalazy si wszelkie odcienia reformacyjnej myli,
od Lutra poczwszy a skoczywszy na anabaptystach

morawskich, zal^raniajcych czyta i wykada Ewan-
gelie w zborze ^, w czem naladowali ich aryanie. Na-

* U Lenienta, T. II, str. 185—187.
^ Nobilis Poloni pro Societatis Jesu clericis oriitio prima in

ficti ec/uitis Poloni in Jesuitas actionem primam. Ingolstadii 1390,

fol. B 6.

^ De atheismis et phalarismis evangelicorum. Libri Duo quo-

runi prior de fide, posterior tractat de operibus eorum. Neapoli

1596, str. 5. O iex, o inter confessores numerande princeps. Non
poterit ista Deus irrennmerata relinguere.

* Tame, fol. d 3. Anabaptistae quoque NicolsJyurgenses in Mo-
Literatura Aryaiiska. 17
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liczy setki sekt, z których niektóre graniczyy ju
z ateizmem, zreszt powtórzy zarzuty dawniej jeszcze

spotykane.

Dzieo obfitujebd co bd w szczegóy znaczce dla

ciarakterystyki czasu, by wymieni na przykad szczegó

adamitach biorcych nago lub po ogrodach, (o co po-

dejrzywa aryan Powodowski a take kalwiski mi-

nister Zacius), wiadomo o Niemojewskim wystpu-
jcym na sejmie bez ora, w szarej odziey, z torb
na plecach, i o lite>vskim przeciirzcie ydowskim Le-

wanie, który w nic nie wierzy. Daleko w^yraziciej ry-

sowa si jednak ówwiek polemik, gdy przeciwnicy cie-

rali si rami przeciw ramieniu, gdy na dysputach pa-

day z obu stron strzay argumentów i przeplataj-

cych argumenty inwektyw. Najywszemi wiadectwami
ówczesnego nastroju s wanie owe starcia sowne,
owe gorczkowe szukania miejsc tekstu na poparcie

tezy, owe pojedynki na argumenty rozumowa, w któ-

rych gromadzeniu popieray dysputujcych gromady
szlachty, zgromadzonej ze szczerego zainteresowania za-

gadnieniami lub z prostej ciekaw^oci. Tutaj walka roz-

grywaa si najjaskrawiej, tu katolicyzm uczony i wy-
mowny wyzywa do walki wonoinylno, która tra-

cia w spoeczestw^ie podstawy bytu. Tak byo w Le-

wartowie, Lublinie i Nowogródku, gdzie do w^alki sta-

nli Jezuici Radzimiski i Smiglecki , gdzie kada
strona ogaszaa oczywicie swe zw^ycistwo. Przeno-

sz opisy dysput dobrze w owe czasy ogromnej w^olno-

ci sowa przynajmniej na tle religijnem, w ow^e czasy

pene modzieczego temperamentu i niepoledniej eru-

dycyi, której próno szuka w czasach póniejszych.

1 trudno dobada si prawdy z przeciwnych wiadectw,
zgina ona wraz z tymi, którzy o ni walczyli.

ravia docent, non esse legendas scripturas, nec praedicandum
Evangelium in Ecclesiis, sed solum privatim in domibus et aulis.
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W dyspucie lewartowskiej brali te udzia kalwi-
scy ministrowie, jak lewartowski Jankowski i kurowski

Jezierski, ze strony aryan Wojciech z Kalisza i Nie-

niojewski, których wspierali Socyn modszy, Czecho-

wic, ytno, Otwinowski, Siestrzykowski '. Wojewoda
krakowski Mikoaj Firlej dodawa niejako ducha szer-

mierzowi katolickiemu Radzimiskiemu, który kaza-

niami wielu rónowierców poznaskich nawróci i dya-

lektyk polemiczn przewysza wtedy wielu. Dysputa
tedy zapowiadaa si tak interesujco, jak adna po-

przednia. Wnet te pojawia si o niej wierszowana
relacya, która obwiecia ogóowi zwycistwo Jezuity.

Miaa form dyalogu, w którym nowochrzczeniec drwi
ju na wstpie z katolika chccego tylko wierzy a nie

iozumowa. W pierwszym dniu mia ciera si z Ra-

dzymiskim

Calisius za Rektor Chrystyanin prawy,

Najdziesz go w pogotowiu, do jakiej chcesz sprawy,

Jezuitom znajomy owak prawie dobrze,

Bo je w swojej Akciej obramowa szczodrze.

Któr przed trzema laty w Chmielniku uknowa,
A Woidovius w Niemczech kryjomkiem drukowa ''.

Miano oprze si tylko na objawieniu, na co zgo-

dzi si chtnie Jezuita, który usiad na miejscu wy-
niosem.

Tak i go s}'sze moe, ba i w^idzie kady,
Skoro ucha przychyli, oczy wzniesie zawdy.

Pod nim sukno szyroko usane czerwone,

I krzeso, jeli dobrze pamitam, zielone.

Przeciw niemu po drugiej stronie za Krzcilnic,

Bezpieczny Niemojewski siedzi z sw awic.

1 U ks. Zaskiego, T. IV, Cz. I, str. 118.

* Pogrom Lezaartozuski to jest o zvygranej ks. Adryana Ra-
dzimiskiego S. J. teologa disputacyej, któr Roku \5g2 Dnia l3

i 14 Stycznia z Ezuangeliki, i Nozuokrzeecami Jazonie mia
zo Lexvartozvie. Rozmowa katolika, nowokrzczeca, ewangelika i lu-

17*
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Tame miejsce dawaj tym co disputuj,

A wynalazki prawd Rzymskie confutuj '.

To tifk koa \vszystkiego ci rzodek trzymaj.

Na które wszyscy inni, jak w tcz, patrzaj.

Pó koa za odedrz\>'i wielkicli No^vokrzczecy
Zasiedli co przedniejszy, i ich adherenci.

Wszystko ludzie na wybór z siwymi brodami.

wietni twarz, postaw, ysymi gowami.
Naprzód ytno Mikoaj, Mistrz stary krakowski,

Podle niego Czechowic papie Nurzaowski.

Przed którym ksig gromada niemaa leaa.
Zna e mu ju na staro pami ubieaa.

Wic Brzenicki staruszek, po nim Otwinowski,

Przy nich z brod kpiast czarn Siestrzykowski.

Juzem Nienioje\vskiego z druyn przypomnia,

Drugichem te mamli rzec prawd i zapomnia.

Bo acz pomnie osoby, pomnie rzd siedzenia,

Pomnie wszystek postpek i ksztaty odzienia.

Jednak jakoby drugich po imieniu zwano,

Otyniem si nie bada, by mi nie zadano

Jakiej lekkomylnoci. A te trudno pozna
Co laik, co minister, jedna wszystkich posta.

W kopieniakach. w karwatkach, ^v szykach i kopakach,^

Chodz ci wasi ksia, dobrze nie w szyszakach

Krótko mówic, pod tymi niej osobami

Siedziao dosy modzi, a >vszystko z ksigami.

Midzy nimi gorco kpan Lubieniecki,

Lecz te od Jezuity mia swe dobre niecki.

Tame te pod Krzcilnic nisko Socyn siedzia,

Woch ^v lisiej starej szubie, kopak na gow wdzia.

Wspiera mu gow mydlarz lubelski mieszczanin.

Bo jako chudy, saby, ulega wic na nim-.

Z kolei wyliczaa przygodna relacya panów i ministrów

kalwiskich, obok których nie brako te katolików.

Na wyzwanie do spotkania, rzucone przez Radzimi-
skiego, który mia przy sobie aszcz i Szafarzyskiego,

teranina. Przez Grzegorza Piotrowskiego. W Krakowie w druk. Ja-

kóba Siebeneychera R. P. 1592, fol. A 2.

• Tame, fol. A 4 — B.

' Tame, fol. A 4 — B.
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otlpowied/ia Kalis/c/yU WY/nanitin \> iar\ , które umia
jednak poprze iniejseami tekstu. Nie wiodo nui si
wcale, <>tly

(yir/k.i to, b:ic/.yl U;i/.iy, byln iia lektoia,

C^l>()ci;i/ yo wy iNurkowit- niacie za Doktora,

(yiepo imi bardzo byo, cho mróz rzeza w uszv,

.\ sam Kaccrz na placu stoja czapk zjwszy.

Jako j»tly ak tekst mó\via,c, stoi przed swym Mistrzem,

Alo chop oltwiniony w miecie przed Burmistrzem.

Dolywa si nieliorak jak z Iota pijany.

Krci si jako wgorz w sieci uwikany.

A chcc swego poprawi, cicc dowie swojego.

Ze pismo o Chrystusie nie ma nic innego.

Tylko e jest czowiekiem, a nie Bogiem wanie.
Talii wywód uczyni'...

Gdy Radzimiski zaprzeczy, by syml^ol apostolski

nie uznawa Clirystusa Bogiem, jai< twierdzi przeciw^-

nik, szala zwycistwa przechylia si stanow^czo na

stron katolickij, Kaliszczyk wyzna sw ma :)iego
Av teologii.

Bo jeli ten, który wdy umie gramatyk.
Umie dyalektyk, umie retoryk.

Jzyk grecki rozumie dolirze, czyta wiele,

A wdy w teologiej patrz jako le miele.

A prawie nic nie umie. A có mydlarz który.

Krawiec, czapnik, miechownik, co wyprawia skóry

«

Daleko mniej nie\^'iecie tym si bawi godzi,

Barzo to nieukowi, kady baczy, szkodzi -.

Gdy Niemojewski chcia z kolei wtrci si do dyspu-
ty, owiadczy Jezuita, e nie jego wyzwano, poczem
wszcz dysput z kalwinami o transubstancvacy. I tu

nie pomoga pomoc Jezierslviego, kahvini podzielili los

aryan i legli na placu opanowanym przez zwycizc.
Na drugi dzie stan w^ szranki Niemojewski. Ale

» Tame, fol. B .3.

- Tame, fol. C.
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Nie na prostaki trafi, ale szczwane wiki.

jfie dano mu si mow niepotrzebn szerzy,

Ani sowy, jako zwyk, wielmonymi perzy.

Do rzeczy naganiano, jak zwierze do siatki.

Miejsca tam nie zagrzay ponne jego gadki *.

Nawet Radzimiski uzna teraz, e ma do walcze-

nia z czowiekiem biegym w rzeczaci wiary i zazna-

czy, e ufa tylko swej prawdzie. Zauway wic
z miejsca, e aryanie nie s chrzecijanami, na co

Clicia tego yda z siebie Niemojewski zrzuci.

Lecz si go puci nie clicia, musia to porzuci.

A przeciwko Paskiemu Bóstwu prawdziwemu

Kiedykolwiek swe toczy wyAvody po swemu.

Puszczam, rzekc, miino si wszystko to na stron, •

Do rzeczy przystpuj, tocz sw obron,

I dowodzc, e Chrystus nie jest Bóg przedwieczny.

Jeli tego nie ziszcz, niech bd bezecny.

Bóg przedwieczny pocztku nie ma doczesnego.

Gdy jest przed wieki, nie ma w sobie nic czesnego.

Lecz Chrystus pocztek ma, bo si w macierzyskim

ywocie pocz z czasem, urodzi pod rzymskim

Carzem Tyberyuszem, w ziemi palestyskiej,

Mieje go sobie Bogiem Panie Radzimiski *.

Nie przyj argumentu Jezuita, gdy dysputa miaa
opiera si na objawieniu a

ten i jest rozumu

Przyrodzonego discurs, '\^t.t.& z nim do domu.

Krci si Niemojewski i chcia to pokaza.

Ze ten wywód z pisma jest, lecz nie móg ukaza.

Maiorem, jako zow, w^ pimie w^yrazicie.

Chocia inu poda\vano ksig nie inao icie.

Dziwne to wszystkim byo, i czowiek takowy

Da si cign do pisma bez wszelkiej obmowy.
Byo tam o to pismo frasunku nie mao.
A si te i czasowi barzo omieszkao.

A prawiemy to wszyscy na oko widzieli,

Ze z pisma dysputowa nurkowie nie mieli.

* Tame, fol. D 2.

2 Tame, fol. D 3.
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I /y<);i Nit'iiu)jt'\\'ski /. |)isin:i tiNspiilowa

iNic clici;i tylko / ro/iiiini j;ilv p<)c/;j prólowa.
A v;o tak chwil(j' dobrij /a nos powocl/.iwszy

Ksidz, i proteslacy tak uczyniwszy.

Ze to nie z pisma wywód, tak rzeczy podzieli,

Mtiiorem pozwoliwszy, luiuorem rozdzieli.

Rzekc, Chrystus ile jest prawdziwym czowiekiem
Na pocza^tek, ma swój czas, i nie tiy przed wiekiem.

Lecz z tej strony ile jest liogiem, jako szcztku,

Nie ma prawie adnego, tak ani pocztku.

Masz odpraw, maszli co mów przeciwko temu,

Wali si, daj podpor dowodoN\'i swemu.
Takow distincti Niemojewski zjty.

Chocia rusza rozumu do gowy od pity.

Na Bóstwo Chrystusowe nie mia si z czym trci.J rzecz oczywicie jak lin wod mci.J pyta, skd to wdy masz, e natury róne
Dwie dajesz (chrystusowi, to to plotki próne.

Gdy on tylko czowiekiem bdc, dwu nie moe,
Mie natur, zwaszcza rónych, niezwód si niebo.

Gdy ty, rzek Jezuita, z pisma to ukaesz,

Ze tylko czowiekiem jest Chrystus, wnet dokaesz,

I ja wiary zaniecham o Chrystusie mojej,

A ini si obiema wnet rkoma twojej,

Lecz wiem tego dokaza nie moesz ndzniku.

Biedny, jako si mienisz od puga rolniku,

Otó ja tobie z pisma natury ukae
Dwie róne ^^' Panu naszym. Czego gdy doka,

Uwierz Bogu i jego sowu prawdziwemu,

Daj pokój i faszowi i blunierstwu swemu.

Pawe do Philipensów, piszc w swoim licie,

O Panu Zbawicielu mówi oczywicie.

Gdy by w naturze boskiej, to jest Bogiem by\Nszy,

Wyniszczy si natur nasz polubiwszy "...

Niemojewski nie umia odeprze dowociu, wystpi
wic z drugim argumentem rozumowym przeciw bó-

stwu Clirystusa, który Jezuita odpiera równie po-

mylnie.
Utrzymywa Niemojewski, e Bóg pocztku nie ma, co

» Tame, fol. D 3 — D 4.
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Jezuita zbija uwag, e argument nie opiera si na

objawienAi, bo

Wzii Chrystus ile c/owiek od ojca swojego

Wszystko, jako sam mówi u Jana witego,
I jest synem czozoieczym, czytaj chceszli sobie.

Najdziesz tam, jeli dojrzysz, i natury obie.

Lecz jako Bóg wszystko ma z przedwiecznej istnoci,

Któr ma z Bogiem Ojcem zawsze w spoecznoci '.

Nie stawao ju Niemojew^sliiemu sów, rzeczy, serca,

ducha, mody szermierz zwalcza postarzaego w bo-

jach z tryumfujcym catolicyzmem. Próbowa wyrwa
si jeszcze z zaciskajcycli si sieci

Rzekc, Bóstwa zupeno w nim cielenie mieszka,

A to na was ksza miy, bezwtpienia cika,
Poniewa w tym nikogo jemu nie najdziecie.

Równym, bycie go z wiec szukali po wiecie.

Tak jest, rzek Jezuita, nie znajdziem adnego,

W kimby cielenie Bóstwa zupeno jednego

Mieszkaa, krom Chrystusa, i wielce dzikuj
Za ten powróz, którym ci wneciuchny skrpuje,

I winia poprowadz z tej wojny do doinu,

Nie bdzie to me sowo wnet w podziw nikoinu.

Pytam ci Niemojewski, prosz, co suchacie,

A z wielk chci wetu prdkiego czeliacie.

Dajcie mi teraz uszy na pilne suchanie,

Tu swój szczliwy koniec me wemie potkanie.

Pytam ci Niemojewski, Ta zupeno bóstwa

Która mieszka w Chrystusie, ma co do ubóstwa

Ludzkiego? Czy prawdziwe jest bóstwo jednego

Boga, który jest twórc wiata widzialnego?

Jest prawdziwe, powiedzia. A ksidz go apajc
Pyta, jeli jest cae? Cae przyznawajc

Niemojewski wpad w siatk. Bo go tak zadzierzgn

Jezuita, e ledwie sowem raz dwa wierzgn.

Rzekc, stój Niemojewski, a winiem si przyznaj.

Prawd Bo zwizanym, co std idzie wyznaj.

Jeli Chrystus ma bóstwo cae i prawdziwe,

Tedy ma dwie natury róne, obie ywe

^ Tame, fol. E.
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Moska jtilna, c/.o\N K"./.;| tliiij^, skatl jii/ wui/.is/.

Jeli /. sifbic s/.alfiiif iia por/.ati nic s/yil/.is/..

Zt' jfst li<)j>ifni pia\N'i/i\vif, jako i i/owitkitin

A ioi^ifiu i\\v twiiioiiNin, lec/, którs' ws/.cni N\'ic'kiein

Wadnie'...

(jdy pokonany broni si jeszcze teni, e Bó<^ w lu-

dziach te mieszka, cho nie rozstrzyga to o ich przed-

\\ iecznoci, pogromca dobi go kilku miejscami tekstu.

Na relacyc katolicka ukazaa si przecie wnet pro-

zaiczna aryaska, która zaprzeczaa, jakoby Niemojew-
ski zosta pogromiony. Niemojewski uskara si ju
na wstpie, e stronnicy jezuiccy mieciem i hukami
udaremniali swobodny tok dysputy. Dowodziy, jak

mówi w tonie Icryjcym prawdopodobnie uczucie po-

razili, te miechy i liuki, e oni ))cliway swej a aski

ludzkiej i wielkiego o sobie mniemania a nie prawdy
ludzkiej szukaj i prawdzie nigdy nie ustpi, choby
i anielskimi usty bya mówiona, gdy umiowali chwa
wiata tego« ^. Nastpnie rozpucili talve wieci o po-

gromie, któremu przeczy osiwiay w boju obroca
zl>oru, a nawet \vydali wiersz ))na sposób komedyej
albo tragedyej, wprowadzili jakiego no\vokrzczeiica

zmylonego, katolika oszczerc, jako go sami opisuj,

ewanielika pijanic i obud, który poszeptem win-

szuje ^vygrania Jezuitom« '*. Uywali apaczek, które

zastpoway rozumowanie, szydzili nawet z ubogiego

zborku i z ))onych starych, szarych, barchanowych szu-

bek i karwatek, jak oni nam urgaj« *. Drwiono Avi-

docznie nawet z szarych paszczy zborowych, zacze-

^ Tame, fol. E 2 — E .x

- Krótkie a prau>dzizve opisanie dyspufacyi, która bya u> Le-

wartozuie A. l5t)2, dnia 13 i 14 Stycznia, w której ks. Radzimi-
ski theses da, a Calisius rector Lewartowski, ks. Grzegorz minister

lewartowski i ks. Franciszek minister kurowski i Pan Jan Niemo-

jewski oppugnowali. B. m. i r. druk. Seb. Sternacki, fol. A 2.

^ Tame, fol. A 2 — A 3.

* Tame, fol. B.
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piano te Wojciecha z Kalisza, który protestowa prze-

ciw posjdzeniom, jakoby by autorem synnego anty-

jezuickiego pamfletu. ))Naprzód ks. Radzimiski — opo-

wiada Niemojewski — przedmow uczyni do wszy-

stkici suchaczów, opowiadajc im to, i od rektora

by wyzwany na dysput. A i mu si w tym praeiu-

dicium stao, e nie wedle umowy ta dysputa stoczona

jest, gdy oto rektor zwiód czoo przedniejsze arya-

nów przeciwko postanowieniu, które powiedzia by
takie chcc to pokazowa, e aryanie i nowokrzczecy
swjednem cechu z ydy, z Tatary, Turki, twarz na

wszytki ludzi podnoszc i na stoku si wysoko po-

stanowionym poprawujc, który by suknem podesany,

i rk jakoby z pogrók wycigajc, mówi tak go-
sem z frasunkiem, e tych wieków przeciwko bóstwu

Chrystusowemu mówi, za które si sam Syn Boy
tak odejmowa, e a garo pooya ^.

Rektor lewartowski pocz z kolei odpowiada na

tez Jezuity wywodami gównie rozumowymi, do któ-

rych wtrcali si Czechowic i Niemojewski. Sprze-

czano si dugo zwaszcza ,nad znaczeniem sów apo-

stoa Tomasza w Ewangelii w. Jana, by nie doj do

adnego porozumienia; take kalwini wystpili do walki

o transubstancyacy. Na drugi dzie wystpi w szranki

sam Niemojewski. Pewny zwycistwa Jezuita zastrzeg

si, e ju wczoraj spiera si z nim dorywczo, ale dy-

sputy nie odrzuci. Kujawski szlachcic wywiera i na

nim pewne wraenie, nie wypadao jednak ustpi
w myl Reszki, cho w^szyscy widzieli modo Ra-

dzimiskiego i sdziwo Niemojewskiego. Wic w obec

zgromadzonych wyznawa otwarcie, e zadanie jego

nie jest atwem i jak mówi, móg kady wrozumie,

zjakim ja obrzymem spraw mam, ale ufam prawdzie

katolickiej, e si przy niej na placu zostan« -. Prze-

* Tame, fol. B 4. - Tame, fol. E 3.
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ciwniU odpai, /.c prawia* miuje, j^tly Radzimiski
iitr/ymywa dalej, e nie ma rónicy midzy ydow-
stwem i aryastwem, które uywa tylko dowodów ro-

zumowych '. l*osprzeczali si nawet o tytuy. ))A cze-

mu mi panie Niemojewsl-;i -zapytywa pierwszy —
zowiesz ks. Jezuit, abo nie wiesz jako mi zowi?
A kiedy ja ciebie nazow panem Arvanem. Pan Nie-

mojewski. Ja si nie udawani za pana ani za Aryana,

ale wy za ksiy i za Jezuity udawacie. A gniewacie
si o to? Tu Pan Wojewoda. Nie frasuj si W. M. o to,

jeli to W. M. nie na despekt czyni dobrze. Pan Nie-

mojewski. Nie czyni to na despekt, ale i si gniewa
ks. Jezuita, tedy na potym bd mówi panie Radzi-

miski. Pan Wojewoda. Przystpcie za W. M. do rze-

czy« '-. Rozmawiali tedy o dwóch naturach w Chrystu-

sie tak dugo, a Radzimiskiemu je si zechciao.

Nie zgodzi si take na danie Niemojewskiego, by
przeduy dysput do dnia trzeciego.

Tymczasem rozchodziy si wieci, e aryanie go-

tuj si do nowego ataku tym razem w Lublinie, gdzie

wystpili w starciu Radzimiski i Piotr Stojeski mod-
szy. Ale protokó dysput zboru przyznawa, e dy-

sputa lewartowska bya licha ^ relacya nowej dysputy,

pióra katolika, zaznaczaa jednak, e po klsce Niemo-

jewskiego aryanie nie rozproszyli si jako po przegra-

nej, ale tak ))jakoby nigdy nic nie stracili" ^. I teraz zja-

\vili si znów, cho opinia zwracaa si ju ogólnie

przeciw nim w miecie trybunalskiem ^. Radzimiski

^ Tame, fol. E 4. * Tame, fol. F.

* Rkopis koliegium unitaryaskiego w Koloszwarze
* Dysputacya lubelska ks. Adryana Radzimiskiego S. J. te-

ologa z Statoriusem ministrem nowokrzczeskim o przedwieczno-

ci bóstwa Pana i Boga naszego J. C. dn. 22 i 23 Maja R. 1592.

Wydana przez Jana Przylepskiego. W Krakowie w drukarni J. Sie-

beneychera R. P. i592, fol. A 2.

'" Tame, fol. B 2.



268 TADEUSZ GRABOWSKI

podkreli teraz szkodliwo herezyi, któr utosamia
z ydowitwem i pogastwem, nastpnie wysucha tezy

Stojeskiego, majcej by przedmiotem dysputy. I znów
rozmawiano o przedwiecznoci Chrystusa, której prze-

czy aryanin opierajcy si na tekcie odpowiednio tu-

maczonym. Sprzeciwia si jego rozumieniu Jezuita, na-

zywajc jego ^vykad ministrowskim, co powtórzyo

si i przy drugim argumencie, który podawa w wt-
pliwo równo dwóch osób boskich i.

I znów szcz-

liwie dobrane miejsca zbijay argument aryaski, cho
minister nie ustpowa, co Radzimiski nazwa upo-

rem. »A ja — mówi ostatni — em ci pismo wydar,

uporu nie zajrz. Moesz si przy nim jako przy wa-
snem przywileju twoim zosta. I trudno, bym ci go

zajrze mia, bo go wam ministrom sam Pan Zbawi-

ciel nasz przysdzi. Jako wy, pry, wierzy moecie,

którzy chwa jeden od drugiego bierzecie .''« ^.

I znów minister wyruszy z trzecim argumentem,

e, kto wierzy w Syna, wierzy w Ojca, czemu pono-

wnie zaprzeczy Jezuita, by dowie nader zrcznie tio-

skiej natury w Chrystusie, któr On posiad od wieków.

Na drugi dzie dysputa opara si gównie na docie-

kaniach jzykowych, które zmierzay jednak do wy-
kazania, e Chrystus mia ywot sam w sobie i dla-

tego by Bogiem, e mdro Boa zrodzona przed

wiekami, o której mówi Salomon w Przypowieciach,

oznacza Chrystusa. Nie zgadza si na to minister •^

cho nawet obecni kalwini przyznali suszno Jezu-

icie. Chcia nawet zwalcza jeszcze dogmat o transub-

stancyacyi ale )>w tem panovyie ewangelicy, poczuwa-

jc si w wyznaniu swoim, wzili to sobie za wielki

despekt, aby si nowokrzczeniec ich wiar wasn

* Tame, fol. C i.

^ Tame, fol. D 3.

^ Tame, fol. F 3.
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mia opiekaa '. Zawzito i anatyzni wyznaniowy ro-

sy w tycli latach howicni tlo iniaiy dawniej niezna-

nej. l*rawo wojenne poc/oohowiazywa niejako w po-

lemice, która nie <»arclzia pamleteni bezimiennym, jak

Niemojewskiei>o, pod zmylonem nazwiskiem, jak a-
szcz. Jezuici mieli teraz i swych pamlecistów, skoro

mieli dyplomatów, teologów, pedai^ogów. Namitno
Wya tu jedynym czynnikiem, niij zalepieni pisali

w sposób, który razi i odpycha. Pamflet by mozaik
argumentów, wyzwisk, cytacyi, potwarzy, na które po-

zwalali sobie i aryanie, ale nigdy w tym stopniu i to-

nie. Ju opis dysputy lewartowskiej nie odpowiada
wcale powadze poruszonych zagadnie, jeszcze bar-

dziej daoby si to powtórzy o wystpach rektora

kollegiów we Lwowie i Lublinie, aszcz, który Ra-

dzimiskiemu w Lewartowie towarzyszy. Osol")nv to

rodzaj polemisty popularnego, który ssiaduje z saty-

rykiem i pamlecistij.

Wiersz przeplata tu proz, która gromia z rozma-

chem ministróvy podszywajcych si pod miano gosi-

cieli starej \viary, wymiew aa róno wyzna wiary ^,

mieszaa powane \vywody z buftonad nader niewa-
ciw, gdy chodzio o tryumf prawdy. Nie puszcza
aszcz pazem take do\vcipnego zestawienia pochwa
zakonu w odpisie na obron I^ansa, który przypisaem
równie Niemojewskiemu. Wyrzuca Wojciechowi z Ka-

lisza i Niemojewskiemu, e udaj ludzi spokojnych, a Je-

zuitów nazywaj zgub chrzecijastwa, nazywa ich

za Hozyuszem sugami szatana, pyszni si uczonoci
czonków zakonu, którzy wszdzie w kraju z^yalczaj

rónowierstwo. ))Nie moge ty onych przeszych wie-

* Tame. fol. G 4.

^ Okulary na zzaierciado naboestzua chrzecijaskiego
TU Polszcz. Poczwszy od przystania Polaków na wiar chrzeci-

jask a do teraniejszego Roku 1594. Przez ks. Marcina Tworzy-

da wydane. W Wilnie 1594, fol. I 2 — I 2.
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ków — mówi — pokaza uczonych ludzi, tylko w kra-

kowskie/ akademiej; patrz teraz po mieciech przed-

niejszych w Polszcz, jako wiele koUegiów onych na-

budowano. A kade ma sw^oje mistrze, doktory, pro-

fesory, czego przedtem nie bywao; ledwo pod czas

w tych mieciech by jeden mistrz albo bakaarz, gdzie

teraz kilkadziesit uczonych ludzi najdziesz, którzy

z onymi dobrze zrównaj. Pojrzyje i po kocioach,

jako teraz wiele uczonych kaznodziei wszdzie, ty nie

moesz pomieni ledwo kilku dawanych, za których

masz teraz kilkadziesit i nie tylko w gówniejszych

mieciech, ale i na wsi ju teraz nie trudno o dobrego

kaznodziej. A z czyjego to wiczenia, aza nie od Je-

zuitów« ^. Bya to odpowied na uwag, e i dawniej

byli uczeni teologowie; nie brako te wyrzeka na

przeladowania katolików w krajach protestanckich,

czemu aryanie winni nie byli, zmuszanie ludu do cho-

dzenia do zborów '-, czego te dzi wykaza si nie da.

Rów nie ostr bya odprawa Czechowicowi, w której

posdza aryan o sprzyjanie Turkowi i wskazywa na

niebezpieczestwo wynikajce z rozszerzenia si zboru

na kresy podgórskie i ukrainne ^. Drwi z rzekomej

uczonoci Czechow^ica, który o przekad Nowego Te-

stamentu si pokusi, cho dzwonnikiem w Zbszyniu
by, a dzi bluni w^szeteczn paszczk. wAle nie

trzeba lepszego wiadectwa na twoj grek — mia
si szyderczo — jak jest on Budny, wszake twój

braciszek i wiadom twej nauki dobrze, ten napisa,

' Judicium albo rozsdek o konterfekcie Jezuitózo z Euesa
aciskiego pod maszkar prawdzica na polski jzyk poczynionym.

W Wilnie R. P. i594, fol. C 3.

* Tame, fol. N 4.

3 Recepta na plastr Czechozuica, ministra noxvokrzeeskiego
przez Szczsnego Zebrowskiego wydana. W Krakowie w drukarni

azarzowej R. P. 1597, fol. A 3, gdzie mówi, e »nie bardzo waro-

wnie takimi ludmi osadzaj si granice, którzy przychylniejszymi

s Turkom ni chrzecijanom«.
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e ty ledwie si obiecada jareckiego nauczywszy, chcesz,

aby ci za Demostenesa miano. I atwie tego dowodz
na ci, bo ty wszytek twój przekad z l^ililiej l^rze-

skiej wzi, wszdzie si jej trzymajc jako pijany potu,

tylko e niekiedy twoje faszywe przykady przymie-

rza, które ci te wydaj, e si w tej greczynie nie

bardzo przeuczy« K I przypomina mu owo, upami-
tnione przez Otwinowskiego, zaniemienie na dyspucie

lubelskiej, nazywa go szalbierzem, mierdzcym i zgni-

ym trupem, który siarczystym dymem ognia piekielnego

nasik. I grozi kar Boga za przekrcanie tekstu i sze-

rzenie blunierstw, któred do zaprzeczenia niemier-

telnoci duszy, jak to zdarzyo si z zaskaronym na

trybunale wileskim sdzi mozyrskim owejk, i pro-

^yadz do zydzenia, jak to si stao z Budnym.
))A teci chwaa Bogu — grzmia z oburzeniem —

Nv tej waszej faryzejskiej postawie nie wiele tych uczyn-

ków dobrych zajrze, tylko w szarej sukni chodzi
a kijem si podpiera, na bibliej czyta, a wszetecznic

i niewstydliwie o ludziach szczeka, to s wszystkie

wasze dobre uczynki. Modlitwami i postami nie czyni-

cie sobie gwatu i przeto domy w^dów i ubogich szla-

chciców wyyracie, jako ty Bachusowy aroku wy-
ar majtno ubogiego Niemojewskiego, który a te-

raz musi sobie ywno u ciebie wyrabia. Take i on

drugi dziad Brzeziski, którego ty na wieczerzach wy-
jad, teraz godem przymiera. A w Rakowie, jako wiele

jest takich, którzy majtnoci u was przewieczerza-

wszy, teraz na obiad nic nie maj« ^. W tym tonie

w spomina aszcz i o innych aryanach, jak Blandrata,

Mczyski ^ Bucella, Stojeski, Dudycz, Socyn, któ-

rym nie szczdzi szyderstw i inwektyw do koca.

* Tame, fol. B.

^ Tame, fol. I 4.

* Tame, fol. L 1.
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Gdy chodzio o przeciwnika, nie cofn si przed

adn «jt)elg i potwarz, nikt te w tym wieku nie

posun z Jezuitów^ tak daleko sztuki zniesawiania.

Nie wywiera ona jednak wraenia, jest mieszna i na-

iwna w swej zoliwoci. Gdy aszcz wychwala pod-

niesienie si nauki wród kleru, ma suszno zupen,
gdv rzuca na prawo i lewo wyzwiskami, jest komicz-

ny, cho zdarza si te, e traktuje przeciwników ca-

kiem powanie. Moe dlatego, jak we Francyi Garasse,

ukrywa si pod nazwiskami zapoyczonymi, nalado-

wa Niemojewskiego, by nie naraa zakonu. Tem mie-
lej mówi o yciu i charakterze Czechowica, tem otwar-

cie) wystawia go na pomiewisko publiczne. Nie prze-

konywa, ale omiesza, cho nie by zapewne ani ogra-

niczonym, ani zym. Mia talent pamflecisty, którego

bra powanie nie mona, ale pomin nie wypada.

Jezuici nie mieli jednak dotd siy, któraby erudy-

cy i talentem dorównaa Czechov,icowi lub Budnemu,
Niemojewskiemu lub Moskorzowskiemu. Jedni, jak

Posseyino, byli zbyt oderwanymi od ta, by wywrze
gbsze \yraenie, inni, jak Wujek lub Radzimiski,

nie mieli albo do talentu albo dziaali gównie pra-

ktycznie. Trzeba byo przemówi do serca i wyobra-

ni, a nie tylko do intelligencyi, któr rozporzdza
Wujek w stopniu wysokim. Trzeba byo zna swój

naród, sign do dna jego duszy, by wy^yoa od-

dwik mocny i dugi. Trzeba byo znale ton, który

nie zdziwiby erudycy tylko, któr\'by wyrazi myl
jasno, zwile, barwnie. Trzeba byo powagi, któr
zdoby tylko Skarga, ceniony przez wszystkie odcienia

nie wyczajc prawosawnych, powagi osobistej, któ-

raby charakterem, temperamentem, zrcznoci, góro-

waa nad innymi. Skarga pisze po prostu, gdy przyj-

dzie mu zwalcza aryan, pisze dojrzale i gboko, pi-

sze indywidualnie i odrbnie, jdrnie i obficie, szla-

chetnie i z miar. Zacz od polemiki, by wznie si
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tlo ka/nocl/.lcjstw a nalclinit)ne«4() i Istotnego, skocz}
polemika, w której iiiej^dy mia /.a przeciwnika Wo-
kma, a teraz Aloskorzowskiego. Umia by polemist
i kaznodzieja doskonaym, na jednem i drui>iem polu

uciera si z tymi, którzy przeciwstawili mu jednego
z najzdolniejszych teologów zboru. Odwiza najlepiej

teologi od aciny, udoskonali swój stvl tak, e nagi-

na si on najlepiej do teologicznych subtelnoci, do-

równywa najdoskonalej uczonemu i penemu odcieni

stylowi rakowskiemu. A jednak bv skromnym i pro-

stym, imponowa powag, ciepem, spokojem niezrów-

nanym.
Pojawi si w c/,asie, w którym rozprzenie reli-

gijne doszo do szczytu, w którym poczo si te
dzieo katolickiej reakcyi. Musia czyta niewtpliw^ie

z zapaem dziea Hozyusza, który to rozprzenie pi-
tnowa z energi u nas niesychan, musia wyrobi
w sobie ju w czasie studyów o\v znajomo róde,
na których oprze si jego dziaalno. Wszake nasiona

swej wiedzy wyniós z zetknicia z magistrami kra-

ko\vskimi, którzy starali si nagi do wymaga czasu;

uzupenia j w czasie suby kapaskiej, która do-

penia wyszkolenia tego ducha apostolskiego, który

nie dba o siebie, ale ma mio dla ludzi, gorliwo
w spenianiu obowizkÓNy, nie dorywczo, ale ca istot

duchow. Moe widzia tej gorliwoci najwicej u Je-

zuitów, skoro porzuci charakter w^iecki, by dziaa
odtd bez przerwy a potnie. Przeraaa go róno
wiary, ba si indywidualizmu religijnego, który szed
w parze z politycznym i spoecznym, chcia rzdu i je-

dnoci, denia do popr\yy i udoskonalenia wewntrz-
nego, które widzia zagroonem w obec pewnych d-e róno>yierczych. Ze swej placó^yki >vileskiej wy-
mierza tedy pier\vsze cios\' w gmach róno>vierstwa

w chwili, gdy ono sabo ju w stronach litewskich.

Podnosi potrzeb wiary, któr zaleca ju Hozyusz,

Literatura Arvaska. l8
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podnosi potrzeb mioci, której do^vodzi w sw^ycli

pierwszych wystpieniach. Najwymow^niej za broni
powagi kocioa powszechnego, przed którym musi

ukorzy si sd indywidualny. Czowiek ma tylko po-

znanie zmysowe, filozofia nie moe mie zastosow^a-

nia w rzeczach, które s nad rozumem. I cho zrazu

chodzio tylko o kalwinów, z boleci zauway, e
aryanie dostarczaj argumentów tamtym, co wiedzie

do podkopania wiary, co odwodzi od katolicyzmu, który

jest najbliej prawdy religijnej.

Nie miaa polemika Skargi charakteru jaskrawego,

cechowa j poziom wyszy, uderzay w niej miara, dy-

skrecya, subtelno, obca Orzechowskiemu, nieznana

u aszcz. Byy w niej argumenty rzeczowe, byy i argu-

menty serca, bya zwaszcza prostota, pikna w^ sprowa-

dzeniu caego argumentowania na grunt wiary. Nie plta-

a si \y nieskoczone wyw^ody dyalektyczne, uderzaa
darem kompozycyi, przenikaa sodycz, ujinowaa sty-

lem pynnym,jasnym, zwizym. Sza do celu wiadomie
a z wpraw, dowodzia niemaej kultury epoki, której nie

odziedzicz póniejsi. A równoczenie rozpoczynaa bój

z cerkwi wschodni, która ucierpiaa tyle z powodu ze-

tknicia si z aryanizmem. Przyznawaa wic prawo tu-

maczenia tekstu tylko tym, którzy od wieków go strzegli,

zalecaa posuszestwo dogmatom, których krytyka do-

wioda wielu do judaizmu. Niesychana jest zuchwa-o w sdach o wierze dzisiejszych, cho wiadomo,
e kraje z powodu herezyi giny i gin. e za Ba-

tory popiera denia katolickie, wic wzbieraa w po-

lemicie pewno zwycistwa, wic tern gorcej wy-
kazywa królowi ciso zwizku try^umfu katolicyzmu

z deniami królewskimi. Wyobraa najwietniej pra-

womylno katolick w duchu Hozyuszowym, która

wystpia do rozstrzygajcej walki z wolnomylnoci
opierajc si na Erazmie i reformatorach zachodnich,

z wolnomylnoci blisk humanistycznej, która tra-
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Utowaa teoloji;ic ze stanowiska wieckiego. Ta prawo-

mylno nie moi^la nie /.wróci uwagi na podgryzan
przez, aiyanizni ceiUiew wscliodniij, która tona w g-
bokiej ciemnocie i gina z powodu wewntrznego
lozstroju.

Albowiem nieznajomo wiary cecliowaa nie tylko

kler ale i najwyszych dostojników ruskiej hierarchii.

Za przykadem zwolenników Budnego, prawosawni,
jak Zizania, podkopywali wszelki dogmatyzm cerkievy-

ny, co dopiero Jezuici, jak aszcz, musieli prostowa ^

Szlachta ruska ziem litewskich lub ruskich przecho-

dzia nawet czciowo do zboru, prawosawnych zje-

dna byo tedy zadaniem ^vodza, który podbija du-

chowo kraj po Dwin i Dniepr, Woa wic o usu-

nicie rozerwania, w którem wielu ginie, ali si nad

zoci i niesfornoci rozrywajc zgod. Pragn mi-

oci i jednoci chrzecijaskiej, która wyjdzie tylko

na pohabienie nieprzyjació wiary i ku dobru rzeczy-

pospolitej, wystawia si na pociski nie tylko obro-
ców cerkwi, ale i aryan. Ch > zwalcza niby tyll<;o roz-

dwojenie midzy Icocioami wscliodnim i zachodnim,

uderza waciwie w aryan, gdy odmawia prawo tu-

maczenia objavyienia tym, którzy nie s synami po-

wszechnoci. I mistrzowsko okrela znaczenie tej po-

wszechnoci, która trzyma si symbolu nicejskiego

i przestrzega zgody, trwaoci, powszechnoci, nastp-
stwa hierarchii. Nie ma jej w sektach, które, gdy
si na swe synody zjad, jeszcze wicej sekt przyczy-

niaj, gdy z szeciu przyjad, z dziesiciu si rozjad.

Narzeka na upór pysznych, z których kady stoi przy

swem rozumieniu; sdzi, e, gdzie wolno kademu
dysputowa, musi wszystko upa. Porównywa je-

dno powszechnoci do niebieskiej, w której Chrystus

rzdzi, dziki której papiee przywrócili niegdy je-

dno wiary podkopan przez aryan.

• Pamitki ukraisko-ruskoi moioy i literatury.'X. I, str. i3—3o.

18*
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W lad za Skarg szli inni, którzy szerzyli jego po-

gldy i i>suli robot Czechowica i Budnego. Nie po-

szed Skarga ladem rónowierców, którzy odkrywali

ze strony ycia, zwaszcza katolickiego kleru, rzecz ca
postawi na gruncie dogmatycznym, i zwalczajc pra-

wosawnycti, zadawa gwatowne ciosy zwaszcza arya-

nom. Kad nacisk na jedno, której u nich byo naj-

mniej. Nie uywa tonu ostrzejszego, chcia pocign,
ale nie zmusi. Poczyna si atak, któremu podobny

przypuszcza tylko Powodowski, atak jednak coraz

ostrzejszy zwaszcza od chwili, gdy powstanie osobnego

patryarchatu moskiewskiego otworzyo Ru dla wpy-
wów wrogiego pastwa. Dawniej oddziela Skarga nie-

jako sprawy religijne od wieckich, teraz czyni obo-

wizkiem dla Zygmunta III wmieszanie si do spra-

wy, która obchodzia Rzeczpospolit i ze wzgldu na

jej polityczne znaczenie. Wida to z przedmowy do

drugiego wydania pamitnego dziea o rzdzie i jedno-

ci, gdzie stwierdza z radoci, e ))heretyków ju z a-

ski Boej nie nazbyt zostaje i co dzie by ich uby-

wao, by zwierzchno wiecka wolno swej mocy
i praw starych uywa moga« ^ Od rzdu i jednoci

w wierze czyni zalen przyszo pastwa, o któr za-

biega wytrwale w Wilnie i w Krakowie, dokd powoa
go rozkaz królewski. I odtd gosi to na sejmach a
do zgonu ^, co mówili ju przed nim Sokoowski, Po-

wodowski i Górski. Ten ostatni porzuci, jak Herbest,

nawet retoryk, by utrzyma niejako tradycy magi-

strów krakowskich, bronicych wiary od zarania re-

'' O rzdzie i jednoci Kocioa Boego pod jednem paste-

rzem i o greckim i ruskim od tej jednoci odstpieniu. Pisanie

ks. Piotra Skargi S. J. W Krakowie w drukarni An. Piotrkowczyka

1590, str. 4.

^ Ks. Piotra Skargi S. J. Kazania sejmozue z pierwodruku

R. 1097 wyda i przedmow poprzedzi J. Chrzanowski. Warszawa

1904, str. 7—1 5.



LITKRATliRA AKYASKA 277

ormacyjiiego iiiclui. Ju jako kanonik pocki iicei/a

na (>/.ecliowica za jcj»o pogkjtly na chrzest dzieci ',

które uwaa za skutek podszeptów szatana, za ^ato-

rego stacza bój z byym Jezuita ^^anckenein, który prze-

szed do aryan, i nieustannie powtarza, e przyczyn
rónowierstwa jest zbyteczna wolno polska.

Jako rektor studyuni generalnego krakowskiego
i archipresbiter krakowski, nie ustawa (lórski nie

tylko w dowodzeniu, e upadek wiary w Chrystusa

znaczy upadek wiata -', e dysputy o niej wywoay tylko

ateizm ^, ale i poczytywa zwaszcza aryan, w rodzaju

Franckena, za owoc swawoli polskiej. Dlatego Batory,

który ju tyle dokona, winien usun i heretyków^,

bo bunt przeciw wierze jest jednoznaczny z buntem
politycznym '". Rozumia, e przewrót w dziedzinie

wiary sprowadza i osal^ienie wadzy, e zasada repu-

blikaska synodów rónowierczych mogaby pogrze^a
i wadz króla-. Wszak wtedy to kalwini francuscy

' Jacohi Gorsci Praelccfionuin Iloccnsiiim lihcr prhniis sive

ile hafytismo recens natorum. Coloniae apud Mar. Cholinum 1072,

fol. D 3.

^ Jacohi Gorscii Praenionitio advcrsus insanum doginci Chri-

stianis Francken, Deuni unuin in substantia, trinuni in personis

blasphemanteni et Christuni mediatorem Dei patris et hominum e.\-

plodentem. Cum praefatione ad Rev. An. Patricium Ep. Vend. no-

minatum. Cracoviae A. D. i554, fol. B, finis igitiir fidei, finis cst

inundi.

' Tame, fol. B 3 — B 4, Ouo igitur nos vertemus ? Unde con-

silia praesidiague adversiis hostes nostros fuerit Christo Jesii

sahmtore et domino nostro abnegato.
* Jacobi Gorscii pro tremenda et veneranda Trinitate adver-

sus guendam apostatam Francken , falso apfjellatiim Christianum,

Apologeticiis sivc Antichristianus. Coloniae apud Mar. Cholinum
i585, fol. D 5.

' Tame, fol. e 5, non tua cupa sit, nostra ista libertas effrc-

nis mensgue nonnuUorum ez>ersa religionetn Christi turbat.

^ Tame, fol. c 2, e schola Bruti Guasconis, qui principibiis

omnem aiithoritatem aufert.
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zastosowali wolne badanie take i do polityki i wydawali

grzmica pamflet zmarego ju La Boetie przeciw ty-

ranom ^ Marzenia humanisty, któiy rozczyta si w dzie-

jach republikaskiego Rzymu, przychodziy w pomoc
deniom Hotmana, któryda zniesienia nieograniczo-

nej wadzy królewskiej, Langueta, który% pod imieniem

Brutusa, zapytywa, czy naley sucha panujcych,
którzy sprzeciwiaj si prawu Boga-. Górski czyta

niewtpliwie ich traktaty, unoszony cyceroskim fra-

zesem, którym wada niekiedy nie gorzej od Orze-

chowskiego, nie odcza religii od polityki, jako teo-

log". Przeraao go wystpienie Franckena, który szkole

w^ Chmielniku Olenickich rektorowa i przeciw zasa-

dniczemu dogmatow^i wystpowa, za co drukarza Ra-

deckiego surowo ukarano, autor za musia do Ko-

loszwaru ucieka*. To, co pisa, byo nie tylko am-
plifikacy oratorsk, dzieem retoryki magistra krakow-
skiego; on mia istotnie dusz entuzyasty, wymowa
staroytna posuya mu tylko za narzdzie, którem si
posugiwa, by wykaza cae niebezpieczestwo here-

zyi, by napitnowa indywidualizm ^, który nie zna a-
dnych prawide, który stw arza raczej filozofi nie czer-

pic ju nawet z objawienia.

Skarga wypowiada pogldy pokrewne, gdy niebez-

pieczestwu rozdarcia politycznego z powodu rónic
religijnych zajrzano wtedy w oczy na prawd. Wszczy
si spory o obwarowanie konfederacyi warszawskiej,

która bronia i aryan, cho nie obronia adnego z refor-

macyjnych wyzna; w kraju za szerzy si zamt, w któ-

* U Lenienta, T. I, str. 293.

^ U Lenienta, T. II, str. 26—29.

^ Jacobi Gorscii pro tremenda et veneranda Trinitate, fol. c 2.

Deum blasphemaf, tibi graz>em iniuriain facit.

* U Bocka, T. I, P. I, str. 36o.

'' Jacobi Gorscii pro tremenda et veneranda Trinitate , fo!. h 2.

ingeniorum est Ula diversitas, hominum non religionis.
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rym topnia majestat królewski, w którym zaostrzay si
antagonizmy religijne i partyjne. Nietolerancya w kadym
kierunku wzrastaa do miary, vy której zmieniaa si w fa-

natyzm grony i peen szkody nie tylko dla wiary. Take
i Powodowslvi przypisywa, ]nk (lórski, wzmaganie si
rozstroju zej wolnoei polskiej, l<tóra nawet smoczta
aryaskie w kraju cierpi ^ Skarga wyrusza do wallii

z caym szeregiem pism ulotnycli i kaza. Z powodu
tumultów krakowskicli rozgoryczenie wród rónowier-
ców wzroso niezmiernie, kaznodzieja l<:róewski i sej-

mowy wylcazywal tedy szkodliwo konfederacyi, która

osania trwale wszell<ie l^racowoci religijne, pozwala
nawet na bunt przeciw wadzy, na wykroczenia prze-

ciw moralnoci, których aryanie dali dowody ^ Wzy-
wa tedy do jednoci, z ictórej cae rozdarcie wyro-
so, da przecie od katolików, by pokój z ró-

nowiercami zachowali. Ci ostatni odpowiadali na to

drw inami, e Jezuicie polska wolno koci w gardle

stoi i chciaby hiszpaskie porzdki w^prow^adza; bro-

nili wolnoci sumienia, która nie ma na celu obrony ate-

uszów, bo stworzylij ludzie dobrzy i poboni, by od ty-

rastwa szlacht- osoni.W odpowiedzi na to uzasadnia
szerzej Skarga, e rónowierstwo jest zaraz, która ni-

szczy pastwo \y podstawie. Potpia ziemsk mdro
polityków, którzy zalecali niezbdn w pastwie tak

rónolitem tolerancy, widzia w rozbiciu religii na
niezliczone odcienia niebezpieczestwo we%yntrzne
i zewntrzne.

Nie rozumia, e na wybryki dyssydentów^ nie na-

ley odpowiada podbudzaniem fanatyzmu w tumach,
uogólnia zarzut, czyniony aryanom z powodu ich za-

rzuconychjude spoecznych, na wszystkich róno-
wierców. I w kazaniach, gdy mówi o chorobach Rze-

* U Chrzanowskiego, str. 29.

- U Dzieduszyckiego, T. II, str. 84—85.
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czypospolitej, wybiera jako jedn z najgorszych, ró-

nowier-lwo ^ które pochodzi z braku wiary zwaszcza
u aryan -. Kto nie pozwala na karanie heretyków, grze-

szy przeciw wierze i ojczynie, przestrzega tedy prze-

ciw obcowaniu z heretykami^ i dowolnemu rozumieniu

tekstu *, gdy sekty ))i wszytkiego nieposuszestw^a

i swej wolej przyczyn s« \ Grzech zalepi je tak, e
nie rozumiej, jak daleko odstpiy od w^iary '', w cie-

lesnoci stay si podobne tureckiej rozpucie '. Na-

^vet niemiertelnoci zaprzeczyy^, gdy Aviar pow^sze-

chn nawet dzi Bóg cudami potwierdza, cudownymi
obrazami popiera, witymi wzmacnia. I radowa si
Skarga zlicznych nawróce panów i niezliczonej szlachty,

które osabiay zwaszcza aryanizm. Herezya sprowa-

dza bowiem nieszczcia na kraj, jej pokonanie za-

bezpiecza go od niewoli tureckiej ^. Tylko katolicyzm

zachowuje pastwo, gdy szerzy zamiowanie cnoty,

gdy rónowiercy od uczynków uwalniaj, a »s tacy

i drudzy heretycy, jako niektórzy nowochrzczecy, któ-

rzy mówi i pisz, i króla nie znaj jedno w' cierznie

koronowanegoi bez miecza i zbrojnych rozkazujcego«^*\

Tern sroej nastawa na wygubienie rónowierstwa,
którego ^voInoci broni zrcznie bezimienny polemista.

1 Kazania na niedziele i zoita caego roku ks. Piotra Skargi

S. J. W Krakowie iSgS, str. 43.

- Tame. str. 59.

^ Tame, str. 76.

* Tame, str. 126.

' Tame, str. 127.

•* Tame, str. 249.

' Tame, str. 47.

* Taine, str. 384.

" Kazania o siedini sakramentach Kocioa . katolickiego,

do których s przydane Kazania przygodne, o rozmaitych naboe-
stwach wedle czasu, których jest wypisany na przodku regestr.

W Krakowie 1600. str. 223.

*° Tame, str. 3o4—3o5.
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uAle mój miv katoliku — ocpowiaca ten ostatni

— powicci/. mi, co atciis/.oin po koiifecleracyi, któi"/.\

i poci zasoni r/.ymskiej leligiej mo^ij w sercach swo-

ich daleko bezpieczniej z rzeczy boskiej szydzi i z nich

si mia. Sam tedy w ten dó nieopatrznie wpadasz,

który inszym kopasz. Nie ta tedN jest przyczyna kon-

federacyi, któr ty z rzeczy boskich szydzc kadziesz.

Ale ta, aby rozrónieni w religiej nie szabl po ture-

cku, ani ogniem po hiszpaiiskti, ale sowem Boym
i dysputacyami z niego a mioci krzecijask na

wiar nawróceni byliu '. Na to Skarga odpowiada, e
konederacya sprzyja ateizmowi, nazywa przeciwnika

gorszym od poganina, i przypomina mu karanie ba-
wochwalców przez iMojesza. Heretycy odebrali kato-

likom tysice kocioów, bluni wierze do dnia dzi-

siejszego, sprowadzaj wywieconych z innych krajów

apostoów, faszyw nauk pod nazw chrzecijastwa
podaj, czego nawet ydzi nie czyni. Nigdzie nie ma
religijnej wolnoci; gdzie ona jest, dziej si tylko bez-

prawia^. Ton polemiki nie by wcale gwatowny, wska-

zywa na umiarkowanie, którego próno szuka póniej.

By jednak surow^ym, gdy polemista dowodzi, e kon-

federacya jest przeciwn pra\yom, rozumowi, dobrym
obyczajom, gdy protesto>va przeciw biernoci, któr
narzuci chc katolikom rónowaercy. Wydawao si,

e zapa religijny, który cechowa niegdy reformato-

rów, udzieli si Jezuicie, podtrzymujcemu najdziel-

niej ciar polemiki, \y której polityka graa jednak

rol znaczc.
Skarga nie uderza przecie zapamitale, nie omie-

* Obrona przeciu> procesozoi konfederacyi teraz przed sej-

mein krakozuskim zuydanemu, w którym jest jasne okazanie, e
Ewangelicy konfederacyej sie upominajc, nie adnej inszej rzeczy

daj i pragn jedno samego pokoju. B. m. i r., fol. D 3.

- Kazania o siedmi sakramentach, gdzie doczona jest Z'/' rc-

stroqa do katolików o zachozoaniu si z hcretyki, str. 3(>i.
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sza nikogo, nie szydzi. Jest szczery, gdy nie zgadza

si na Werno, bo wierzy w sw prawd, ma susz-

no, gdy widzi niebezpieczestwo wolnego badania

u ogóu dyssydentów, którzy odrzucili tradycy i po-

wag. Nie rozrónia midzy wyznaniami, widzi bunt,

któr\' próbuje przytumi zwaszcza u najbardziej kra-
cowych. Jest szczery, gdy boi si o pastwo, gdy ma
przykady gdzieindziej, gdy w'idzi, e wolno katoli-

ków w krajach protestanckich jest mocno zagroo-

n. Nie pojmuje oportunizmu Zamojskiego, utosamia
rónowierstwo ze zbrodni, na które patrze z poba-
aniem nie mona. Radzi wieci nie tylko wiar, ale

i przykadem moralnym, by pocign w^szystkich do
jednoci, co agodzi jego wystpienie. Ze jednak w arv'a-

nach upatrywa gównych szkodników, dowodz jego

ostre traktaty przeciw Rakowowi. ))Tyin was Aryany
naprzód zawstydzamy — mówi ciko rozalony blu-

nierstwami Socyna i Stojeskiego — i twierdzim i do-

wodzim, ecie spoganieli, a chrzecijanie nie jestecie,

i tym si przesawnym imieniem pokrywa nie moe-
cie. Bocie do ydowskiej i tureckiej i pogaskiej na-

uki faszywej przystali. ydowie i Turcy wierz, i
Bóg jest jeden, ten który niebo i ziemi stworzy, ale

bez Syna i Ducha witego. A chrzecijanie Trójc
wit wyznawaj jednego Boga we trzech personach

i tym s róni clirzecijanie od ydów i Turków...
A jako si chrzecijany zwa macie, gdy Bogiem
chrzecijaskim gardzicie a do tureckiego i ydow-
skiego si udajecie<( ^ A nastpnie dowodzi, e arya-

nie nie maj te prawa do objaniania Nowego Testa-

mentu, bo wspólnej z ogóem chrzecijan wiary nie

maj. Spory religijne musz mie swój trybuna, który

w kadem naw'et najmniej rzdnem pastwie jest.

^ Zazustydzenie aryanózo i zazyzoanie ich do pokuty i zoiary

chrzecijaskiej. Przy nim kazanie o przenachwalebniejszej Trójcy.
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Takim ti yl>iinaein jest Koció , Utórejco sucha
<a/.a (^iiystiis. Swiaiectw o Jego lióstwie niogjiliy

nie zna iiicizie proci; sziaclita i mogijcy dopyta si
prawd popeniaj zlirodnic, za litór woaj icli na

swój tryluna: Cirystiis tylelvro <acy si nazywa
^ogiem. Jego apostoowie i uczniowie, l^iskupi na so-

l>oracli, doktoiowle kocielni, mczennicy, cuda, dzieje

wreszcie. Z kolei mówi o dawnym i nowym aryani-

zmie, który wywodzi od tirazma, l^utra i Kalwina.

Wykazywa konieczno jego powstania, skoro raz dao
si prawo sdzi kademu o wierze, niezgodno w po-

jciacli nawet w samem onie wyznania, I<tóre tyllvO

rozterki i bunt przeciw wadzy midzy ludmi sieje,

1 napomina do nawrócenia do wiary, która dzi sze-

rzy si az do Japonii, t)y nagrodzi niejako powszech-
noci poniesione straty. wProcIiecie — woa— ada was
wiatr rozwieje. Sucliacie rózga odcita od macice,

lada ogie was spali. Wodacie z deszczu, zaraz wy-
schniecie jako i przodkowie waszy aryani i inni here-

tycy. Na których uczcie si rozumu, a budujcie si
nad rzek prawdy katolickiej, która zawdy pynie
i uwesea miasto Boe, a idzie od miasta, od narodu
do narodu i trwa i trwa bdzie jako Boskie na skale

budowanie na wiekia ^ Byo to jakby grob w ustach

polemisty, który wyraa ni przekonanie o ostatecz-

nem zwycistwie katolicyzmu, który jasnoci, zwizo-
ci, prostot, powag, dobitnoci jzyka nie mia
wród wspóczesnych sobie równego. Skarga rozumuje
dziwnie jasno, bo nie przedstawia adnego zagadnienia

ze strony mniej przystpnej, >vprowadza w nie zrcznie

a w sposób, który zrazu wyda si moe zbyt nagym,
gdy odmawia na przykad aryanom charakteru chrze-

cijaskiego.

Czynione od X. Piotra Skargi S. J. W Krakowie z druk. An. Piotrk.^

R. P. 1604, fol. A 2. 1 Tame. fol. L.
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Dalsze jednak rozumowanie pociga jasnoci, która

olniewa, bo unika subtelnoci tak nieuniknionych

wtedy, zmusza do pójcia za myl polemisty. Jest ta

polemika jakby szeregiem zrcznych manewrów, któ-

rymi Skarga spycha przeci\vnika na stanowisko coraz

niedogodniejsze, a osaczy go tak ze ^vszech stron, e
nie ma ju wyjcia nigdzie, I wtedy zja^via si na

ustach zwyciscy umiech jakby radosnego oywienia,
które wybucha grob, ale nie zapomina modli si za

zbkanych. Takiej argumentacyi, takiej prostoty, ta-

kiej penoci jzyka nie posiada nawet Po>vodowski;

Ay polemice czasem mówca przeglda alekr\'je si prdko,
by ustpi miejsca ^yywodom. Ale wymowa tk^yi na

dnie tego wszystkiego, argumentowanie przemienia si
w uczucie, przeobraa w dreszcz witego oburzenia.

To uczucie, wsparte penoci jzyka o biblijnej pla-

styce i mocy, jest darem, którego brak zwykle innym.

Dopisao ono mniej w drugim traktacie, który powta-

rza znany ju zarzut o niechrzecijaskim charakterze

aiyan ^ a potem do>yodzi miejscami tekstu: przed^vie-

cznoci, dwóch natur, wspóistotnoci w Chrystusie,

któremu Moskorzowski boskie wasnoci przypisuje

a Bogiem uzna nie chce. I znów szy miejsca, jak

pier^yej, dobrane doskonale i skadajce zwiz odpo-

\yied na tezy rako\yskie. Bya ona tem potrzebniejsz,

e inne krelono z\yykle po acinie. Dysputy miay za
znaczenie przemijajce, byy przeznaczone dla wia-
tlejszych. Pod piórem Skargi wszystko oywia si.

Spekulacye staj si barwnemi, rzeczy oderwane na-

bieraj ruchu niespodziewanego. Nie pomija on adne-
go zarzutu, aby si z nim zaatwi, umie wyszukiwa
sprzecznoci w doktrynie, któr Raków uwaa za arcy-

* Wtóre zazustydzenie aryanów. Przeciw W. P. .JaroszoAvi Mo-
skorzowskiemu z Moskorzewa. Który si na pierwsze ks. Piotra

Skargi S. J. zadane ozwa, i odpór na nie da chcia. W Krakowie

1608, str. 3— 10.
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tl/ico l<)<;iki. I wlcih iiinia le s/ycl/i /. pokona-

li ycli.

» Tu wam pierzcha — mówi ar\'ani, st;|(.l j»c-

sta na was strzt'II>a Ojców witych. Uciekajcie a mów-
cie, nie znamy ich, na ich rozumieniu nie przestajem.

iNasze rozumienie przyjmujcie, nnim uczeiiszy, po-

waniejszy, lepszy. My te stare sacizim, a nas nikt nie

sijcizi. W czym papierowi przyganiaja, i j>;o nikt nie

sdzi, to sami sobie przywaszczaj, i sdowi adnemu
nie podlegli. Lecz papie i najwysza stolica jego ma
ten od (^hiystusa przywilej, i okoo wiarv bdzi nie

moe dla assystencyi Ducha witego. A Pan Mosko-
izowski ze swemi arvanv sabiuchn gow, któr po-

kusy hardego czarta wnet e oszali maj« '. Oto s
ciosy, którymi polemista móg wyrzdza najwiksze
szkody przeciwnikoyyi, przy których wymierzaniu nie

byo wielkich sów, efektów, inwektyw. Byo rozumo-

wanie proste i skromne, spokojne i agocine, w któ-

rem nie czu byo prawie, e przemawia kaznodzieja

najsayyniejszy w kraju. Widzi si Skarg caego w tej

polemice, w której pewnie drga i al, e w artyku-

ach rokoszowego zjazdu sandomierskiego powtarzay
si jeszcze zarzuty przeciw Jezuitom, które uku pier-

wszy aryanizm. Dopomagali mu w niej zachceni moe
przykadem Powodowskiego kanonicy krakowscy, Gur-

ski , który uzupenia jeszcze wywody polemisty ^

i Ostrowski, który broni jego kazania wymierzonego

przeciw Smalciusowi. Moe pierwszy skreli te, na

podstawie pomiertnych notatek starca, traktat ogo-

szony nastpnie pod imieniem Skargi. Szczegóowe ze-

stawienia tez rakowskich ze zdaniami Alkoranu znaj-

* Tame, str. 2i.
- Zazostydzenie ninuych aryanózu i zuzyzuanic ich do pokuty

i zuiary chrzecijaskiej od ks. Piotra Skargi S. J. Które i chcia

znie Pan Hieronim Moskorzowski znowu je wydaje ks. Jan Gur-

ski. W Krakowie 1608, str. 97—209.

k
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duj si bowiem ju ^v owych uzupenieniach Gur-

skiego, które móg je rozwin nastpnie na tle zosta-

wionych notatek tak, e wypeniaj one cao.
Przedmowa zaznaczaa, e aryanie ot^varcie z Tur-

kami sympatyzuj, by tylko katolickiego panowania nie

znosi, co byo przesad nie godn polemisty, który zmie-

rza oczy\vicie w ten sposób do Avniosku, e konfedera-

cya nie moe odnosi si do ludzi, którzy wnie jednego

Boga z namichwalu^ Nastpniew dwunastu artykuach
\\'ykazano tosamo nauki rakowskiej z Mahometow.
Ani sposób ujcia rzeczy, ani styl nie dowodziyby,
e rzecz wysza istotnie z pod pióra Skargi. Tenden-
cya jest nazbyt widoczn, rzecz czyta si obojtnie
i z umiechem. Jest tu co wypracowanego, brak zu-

peny polotu razi przykro i nuy ogromnie. Zdrowa,
silna, prosta intelligencya nie przemawia tu wcale,

jest raczej jaka ciasnota umysu, o któr trudno po-

sdza Skarg. Jego wystpienie byo niewypowiedzia-

nie doniosem w latach, które zamykay niejako wie-
tn polemik wieku, jego Nvystpienie byo tej pole-

miki ozdob i chwa. Odtd upadaa ona gw^atownie,

cho miaa jeszcze Smigleckiego. Skarga j streci nie-

jako, on ca mas myli przewijajcych si od Ho-
zyusza sprowadzi zrcznie do wyrazu najprostszego.

Da doktryn prost, któr oywiay wiara i zapa po-

przedników, która bya jednak dostpn dla uczonych

i prostaków. Nie zaplta si w subtelnoci, zada Ra-

kowowi cios najboleniejszy \N^asn jego broni i me-
tod. I odniós zw-ycistwo najwietniejsze. Poytecz-
nie jest dzi naw'et czyta te polemiki, w których wia-
domo katolicka znalaza teologa o dziwnej cisoci
w^yraenia i jdrnoci wysowienia, nie osignitych
odtd do czasów^ Kajsiewicza.

* Messiasz nozoych aryanózo zoedle Alkoranu Tureckiego.

Przez ks. Piotra Skarg teologa S. J. W Krakowie 1612, fol. A 3.
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SiiiiijlecUiego c/.ii przeciwnie zawsze kollegium,

którego by rektorem w Putusku, l^oznaniu i Kali-

szu '. Pierwej jeiluak wykada ilozoic w akademii
wieuskiej, cze^o owocem l)ya wydana póniej logika,

(idy wystijpi jako polemista, by ju zawoanym dya-
lektykiem; jego polemika bya te acuchem nieprzer-

wanych syllogizmów, wykadem logiki zastosowanej
do zagadnie dogmatycznych. Cichy, skromny, uczony,
umia jednak stosowa sw sztuk doskonale, gdy przy-

szo do starcia w dyspucie; traktaty cechuje jednostaj-

no, ale bez stylu, który mrozi sztucznoci i pedanty-
zmem. Tak dysput stoczy Smiglecki z Namysow-
skim w Nowogródl-cu , gdzie moderatorami byli, ze

strony aryan, nowogródzki marszaek Zienkiewicz, ze

strony liatolików ciwon wileski. Pac. Chodzio o przed-

wieczno bóstwa Chrystusa, któr Smiglecki udowa-
dnia tekstami z Proroctwa Zacharj^asza i Ewangelii

w. Jana, cho Namysowski nie móg zgodzi si, bv
Bóg móg by posany na ziemi, by sta si czowie-
kiem. ))Ale có mi po tych racyach — mówi tedy Smi-
glecki — ty racyami dowodzisz, e to by nie moe,
a pismo mówi, e tak jest. A tak twe racye nie s
przeciwko mnie, ale przeciwko pismu, bo w pimie
trzy razy napisano jest e Bóg zastpów posany jest

od Boga zastpów. A jeli to pismo mówi, tedy to

by moe. K temu racya twoja nie way, bo i jeden
jest Bóg Jehowa, nie idzie za tym, eby Ociec i Syn
dwa Bogowie byli, ale raczej, e Ociec i Syn posya-
jcy i posany jest jeden Jehowa róni tylko w oso-

bach« ^. I na to nie móg zgodzi si uparty minister.

* U ks. Zaskiego, T I, Cz. II, str. 749.

* Opisanie dysputacyej nozoogrodzkiej, któr mia ks. Marcin
Smiglecki S. J. z Janem Licyniusem ministrem nozuokrzeeskim
o przedzviecznym bóstwie Syna Boego 24 i 25 an. zv /?. i5g4.

Wydane przez ks. Wojciecha Zajczkowskiego. W Wilnie 1594,

fol. A 3.
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który utrzymywa, e chodzi u Zacharyasza tylko o pro-

roka, który mia by posany do pogan, e Bóg moe
zej na ziemi, ciocia zostaje ^v niebie.

Posprzeczali si wreszcie o znaczenie sowa hypo-

stasis, które minister nazywa substancy a Smiglecki

person. »Musi by —
- mówi ostatni — e Pan Mini-

ster le si uczy greki, a gorzej teologiej, bo hypo-

stasis i fistamenon jedn rzecz znacz, to jest perso-

nam, jakobym móg z wielu greckich autorów dowie,
a e w aciskiej wulgacie przeoono substancy nie

persona, to mao, bo substancy nie t^^lko znaczy
moe usian ale i hypostasin, gdy u acinników jest

substantia prima i secunda, i tak mówimy natus de

substantia Patris to jest de essentia, mówimy te,

e jest figura substantiae Patris to jest personae Ghri-

sti, bo jakom rzek substancy i persona essency zna-

czy moe<( 1. Drugi dowód na przedwieczno wzi
Smiglecki z Proroctwa Izajasza, do którego doczy
wiadectwo z Ewangelii w. Mateusza, czemu minister

znów zaprzeczy twierdzeniem, e Bóg i czowiek s
dwie róne rzeczy i »inaczej nie odpowiem by i do

wieczora, bo nie masz adnego stosowania Boga z czo-

wiekiem« -. Gdy Siriiglecki raz jeszcze w skaza na wy-
rano proroctwa, powtórzy minister, e »Bóg nie

osob sw, ale przez ask w Chrystusie przyszed« ^, co

i moderator Zienkiewicz popar. Przystpiono do trze-

ciego dow^odu, który Smiglecki zaczerpn równie
z Zacharyasza a popar Dziejaini Apostolskimi, cho
nie przekona przeciwnika.

Drugiego dnia dysputowano równie na ten sam
temat. Znów- ininister sprzeciwia si dowodowi Jezuity,

który powoa si na Ksigi Przypowieci, gdzie tam-

* Tame, fol. B 2.

* Tame, fol. B 3.

^ Tame, fol. C.
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ten widzia pro/opopejc. I dwóch innych argumentów
nie przyj Namysowski, ciio Smiglecki nader zrcz-

nie wykazywa, e wkiedyby l>y w. Pawe chcia roz-

czy Ojca od Syna, rzekly by, dwa ^ogowie s
i dwa Iwanowie, jeden przedwieczny a drugi doczesny,

jeden nie uczyniony a drugi doczesny, jeden Ociec
a drugi Clirystusu '. I dysputa skoczya si, jak zwy-
kle, tylko stwierdzeniem rónic. Jej echem byo dzieo,

o którem Skarga mówi wnet potem, i wprzydawa
si nic nie moe do jego wysokiego i szczliwego
nad t niewiernoci zwycistwa« '^. Gorszem jest ono
od polemik Skargi, cho Smiglecki jest te powany,
surowy , jasny i niezwykle uczony. Ale zdolnoci
pisarskiej w nim nie ma, cho ukad jest dobry, cho
argumentów jest peno, cho wszystko obmylane jest

dojrzale i uoone starannie. Skarga powica swe wy-
stpienia wojewodzie poznaskiemu Gostomskiemu i bi-

skupowi krakowskiemu Tylickiemu, on zwraca si do
kanclerza litewskiego Lwa Sapiehy, który wiele wiad-
czy dla zakonu w stronach litewskich. Wyliczy dzie-

si chytroci aryaskich ^, które z nieznajomoci gra-

matyki i logiki pocztek bior, sprzeciwi si te tu-

maczeniu przez Czechowica greckiego Logos, które

w^prowadza zamt do tekstu *. Sdzi, e taki sposób

tumaczenia tylko lekcewaenie objawienia wywoa
moe^, cho przypuszcza, e doznawao ono niegdy

^ Tame, fol. G 2.

* Zazustydzenie nozoych aryanózu i zuywanie ich do pokuty,

fo. A 1.

' O Bóstwie przedzuiecznym Syna Boego. wiadectwa Pisma
w. do trzech przedniejszych artykuów zebrane. Przeciwko >vszyst-

kim Pana Jezusa nieprzyjacielom. Gdzie si te odpowiada na re-

futacy od refutarza jakiego nowokrzczeca przeciw ks. D. Jak.

Wujkowi wydan. Przez ks. Marcina Smigleckiego S. J. w Wilnie

1595, fol. C 3.

* Tame, fol. L 2.

^ Tame, fol. N.

Literatura Aryaska. I9
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umylnych poprawek i zmian. Zreszt powtarza to, co

syszano ju na dyspucie nowogródzkiej, o której do-

wodnoci argumentów nie wtpi wcale ^.

Mia Smiglecki zreszt w ogóle ton dogmatyczny,

który nie wyjania, nie usprawiedliwia, nie tuma-
czy. Uwaa rzecz za niezaprzeczon i gosi, e ta-

jemnice boskie s nad rozumem. W tym duchu bro-

ni proroctw Zacharyasza przeciw Socynowi, z tego

stanowiska gromi i ministrów, których nie powoa
Bóg, których nie uwici aden obrzd, którzy nie

maj adnej wadzy do sprawowania sakramentów '^.

Kto nie iest ministrem powszechnego kocioa, nie

moe sowa Boego opoNviada, oni sami uznaj na-

wet, e bdzi mog, gdy Chrystus obieca swoim, e
bdzie wspiera ich sabo. Gdy ze strony Rakowa
odpowiedzia na te wywody Yolkelius, Smiglecki od-

cina si znÓNY tymi samymi argumentami % które prze-

plata wyzwiskami w rodzaju faszywych proroków, wil-

ków drapienych, zodziei i zbójców, sekciarzy antychry-

stowych. Nawetw pastwie dobrze urzdzonem król na-

znacza urzdnika, co musi by i w kociele^, gdy aryanie

usuwaj w^szelk hierarchi, nie przestrzegaj adnej
jednoci, ^vasnych ininistrów nie szanuj. Poniewa
jednak Raków nie ustawa vy rozwijaniu swej dogma-
tyki, Smiglecki przerzuca si znów do zagadnie do-

gmatycznych, przy rozwizywaniu których zwalcza
gównie iMoskorzowskiego.

» Tame, fol. OO.
^ Nodus gordius sen de Docatione ministrorinn disputatio.

A P. Mar. Smiglecio S. J. S. Th. D. Cracoviae 1609, fol. B 2, non

enim ex praedicafione missio, sed ex missione praedicatip.

* Refutatio vanae dissolutionis Nodi Gordii de vocatione mi-

nistromm ii Jo. Yolkelio ininistro arriano tentatae. Cracoviae 1614,

ol. B 2.

* Tame, fol. C 3, Talis est Ecclesiae Dei quae Christo recji

suo subiecta iam sit, non potest nisi eins potestate ministros eon-

stituere.
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l*i/vpoiiiinal, jak si()*>ic klski ai vaiii/i)i pi/ywiócl na

kraje wschodnie, j^osi, e /.aprzec/aiiiem boskiej natury

C.hiystusow i po/hawia si \n iai cliaraklerii clir/ecija-

skiegt). Nie ro/uniie objawienia ten ', kto tlwócb Bogów
rónej wartoci stwarza, z których drugi cakiem Faszywy
jest. ryniczaseni wasne sowa Chrystusa temu prze-

czc, co aryanie uparcie pomijaj, gdy nie znaj
Boga*, ka oddawa cze bosk (chrystusowi, cho
odmawiaj Mu l^óstwa. I.ekcewa najwyraniejsze

wiadectwa, blu/ni najbezwzglthiiej, cho uznaj na

przykad peno aski i prawdy w (>hrystusie, co wi-

da zwaszcza u Socyna modszego. 1'openia on nmó-
stwo niedorzecznoci, które wylicza Smiglecki szczegó-

owo: wykrca tekst, gdy chodzi o rzeczy najwaniejsze *,

czem przewysza dawnych aryan, czem pragnie zniwe-

czy wszelk warto usprawiedliwienia. Natomiast

chrzest zaczepia iMoskorzowski, co dopenia miary here-

zyi. Naj%yiccej jednak ubolewa polemista, gdy chodzio

o pocztek Ewangelii w^ Jana, który bródzi zawsze

aryanom. Tumaczy go nader przekonywajco', wykazy-

wa ca obud tumaczenia rakowskiego, by dowie
przedwiecznoci i wspóistotnoci z Ojcem Syna •'. Uda-

wao mu si to doskonale, bo argumenty tekstu byy
istotnie nie do zwalczenia i odkryway ca sofistyk

przeciwnikÓAy. Nie pomogy i wybiegi aryan, którzy

zgadzali si na czasowe przebywanie Chrystusa w nie-

^ Noz>a monstra noi>i arianisini seu ahsurdae liaereses a No-
vis Arianis in Poloniam importatae. Refutatae a P. Mar. Smigl.

S. -I. S. T. D. Nissae 16 1 2, fol. A 2.

"' Tame, fol. E 4.

^ Tame, fol. E 2.

* Tame. fol. O.
'" Yerbuin cara factiim seu cle dwina t>erbi incarnati natura.

Ex primo Evangelii S. Joannis capite adversus novorum arianorum

errores disputatio P. Mart. Smigl. S. J. S. Th. Doctoris. Cracoviae

l6l3, fol. A 3.

« Tame, fol. B 2.

19*
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bie ^, by tylko nie dopuci przedwiecznoci, wspó-
istotno pokazan zostaa moe najjaniej wywodem
czysto egzegetycznym^.

Tem gorzej przedstawiaa si na tem tle dyalektyka

rakowska, której powagi nie ustawa obnia Sniigle-

cki tumaczeniem jeszcze innych miejsc tekstu. Nie

pomin sprawy wcielenia, która dawaa mu sposo-

bno zaczepienia katechizmu rakowskiego, sign a
do róde doktryny, by wykaza jej omyki i sprzecz-

noci^. Odpiera zwycisko powtarzany do znuenia

zarzut, e trzy osoby nie mog by jednym Bogiem,

upraszcza przecie polemik do granic moliwych.
Nie schodzi z gruntu tekstu, zachowywa ostrono
w uywaniu terminów, którymi lubili posugiwa si
w innem znaczeniu Rakowianie. I szerzya si sawka

polemisty, który nie ustawa ostrzega patronów za-

konu, jak kasztelana poznaskiego Jana Górk, kancle-

rza koronnego Lipskiego, biskupa krakowskiego Tyli-

ckiego, e wierze grozi niebezpieczestwo gównie od

aryan, którzy przecz nawet apostolskiej nauce ^ i na

wszystko si wa w zuchwaoci^. Jak niegdy Po-

wodowski ^, czyni i Smiglecki zalen przyszo pa-
stwa od stanu i pomylnoci katolicyzmu. Domaga si
tedy wykluczenia ich od konfederacyi ^, wskazywa na

* Tame, fol. E, alterum igitur modo confinxit, Christutn homi-

nem, dum viveret, guodam tempore, re ipsa in coelo fuisse.

2 Tame, fol. G. ' Tame. fol. G.

' De erroribus novorum arianorum libri duo. Adversus res-

ponsum Yalentini Smalcii, quod dedit pro novis arianorum suorum

monstris. Cracoviae l6i5, fol. A 4.

* Tame, fol. G, soli Ariani /^acovienses ita sunt audaces ut

audeant omnia,
^ Kazanie niektóre o szczyrym sozoie Boym a o prazudzi-

zuym zuyrozumieniu jego. W Poznaniu druk. Jan Wolrab R. P. iSyS,

fol. B.

* Nova monstra novi arianismi, str. 3, Arianos ad eam reli-

gionis immunitatem, guae confederatio nostris dicitur, minime
pertinere debere.
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Raków jako iia i^nia/clo bezbonoci ', wysuwa zr-
cznie sprzecznoci w doktrynie, która walczy z caem
objawieniem "'.

Szczególnie zyma si, gdy mówi o formie, ma-
teryi, skutku, potrzebie chrztu, którego znaczenie ob-

nia Moskorzowski. W chrzcie widzia te potwier-

dzenie boskoci CIirystusa\ wyznanie zasadniczego

dogmatu \ !vtóry przeciiowa koció; potrzel^c chrztu

nawet dla dzieci wykazywa nader subtelnie i pi-
knie''. Nawet chrzest potpili aryanie, skoro tylko usu-

nli wszelk hierarchi, dozwolili mówi kademu
o wierze, i odczyli si od powszechnoci wolnomyl-
noci, która jest ich cech. I tu udowadnia, e wia-

ra moe by tylko w kociele, do którego chrzest otwiera

bram, jako akt aski. Ten akt napenia zaufaniem do ko-

cioa, gdy w Rakowie akt wejcia do niego mia by
zarazem apelem do rozumu. Dwa prdy cieras si
tutaj coraz ostrzej, a wystpiy objawy takiego roz-

dranienia, e nie zwaano wicej na argumenty. Smi-
glecki polemizuje jeszcze powanie, gdy pitnuje do-

wolno w traktowaniu objawienia '\ gdv z caym

* Tame, iol. A 3, set/ solinn ostcndit, id non csse blaspheniujn

eo ipso admittendo et taciie affirinando zierum esse, (jiiod Uli op-

ponebatur tangiuim hlasphemum.
2 De baptisino adversus Hieronyininn Moscorovium Arianum

liber uniis. Auth. R. V. Mor. Smiglecio S. J. S. Th. D. Cracoviae

i6i5, fol. A 4.

* Tame, fol. B, Oualis non esi instantia Moscorovii. Ouis
enim praeter Arianos negat Christinn esse z>erum Deum ? Jnde
multa praeclarius intulisset nobisciini Moscorovius, si in Christi

nomine baptisamur, Christum veriim Deum csse necesse est. Bapti-

smiis enim cum sit in salutem et remissionem peccatorum, non
potest, nisi eius nomine fieri qui est prima salutis causa.

* Tame, fol. B 2.

° Tame, fol. K.

* De Christo vero et naturali Dei Filio lihri duo. Adversus
impia dogmata Val. Smalcii arianae sectae ministri. Cracoviae l6l5,

fol. D 3.
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Ogromnym zasobem erudycyi wykazuje bosko po-

chodzenia Chrystusa ^ któr zwaszcza Smalcius sta-

ra si zniweczy rónymi wybiegami na temat przy-

padkow^oci lub podobiestwa. Teolog gruntowny, dya-

lektyk cisy i surowy, by Smiglecki jednostajnym

i bez polotu. Nie mieli go i inni, jak Rociszewski, gdy
Skargi nie stao.

Rociszewski uywa tylko, jak aszcz, rónych
pseudonimÓAY, gdy trzeba byo odeprze rakowskie po-

gldy. Mia przecie prostot, która pociga, gdy bro-

ni powagi Rzymu, któremu przeciwstawia nierzd
aryaski ^, gdy zdziera z Rakowa urok dawnoci dok-

tryny ^ której nie znali najblisi apostoom. Daleko

gwatowniejszym bywa Stefanowski, gdy z kalwinami

w sprawie transubstancyacyi si ciera, co mu sposob-

no dawao i aryanom docina, by o Boga czynio-

nego, jak mówiono w zborze, si upomina. Nie za-

pomina te wyrzuca chopstwa ministrom a pozor-

nej uczonoci szkoom , przy których niewtpliwie
aryaskie mia na myli. Rociszewski by jednak po-

waniejszy, zwilejszy i gbsz}', Stefanowski mia
zakrój na pamflecist, jednego z tych, od których za-

gci si miao niebawem bez miary. Typ logika ja-

snego i przedmiotowego, którym by zwaszcza Smi-

glecki, znik odtd z literatury na zawsze.

* Ad brex>em cuiusdam de ecclcsia et tninistris dcmonstratio-

nem z>erius autem longam delirationem Andreae Midzybosz res-

ponsio. Cracoviae 1607, fol. A 5, B 3.

- Brevis de ecclesia et missione ministrorinn tractatus. In

quo inipugnatur cum Socino Theophilus et defenditur Miedzybozius.

Autore R. O. Alberto Borkowski, Cracoviae 1614, fol. 4.

^ Odpór przedniejszym pozoieciam ezuangelickim o Sakra-

mencie Ciaa i Krzuie Paskiej Ks. Marcina Zagia Michajowi-

cza, auditora teologiej w Ak. Wile. W Wilnie 1600, fol. D 4.



CZESC II.

LITERATURA ARYAiSSKA W WIEKU XVn.





V1IL

Kultura rakowska. Tumacze i poeci aryanie.

Wiek XVH nie by podobny wcale do poprzed-

niego. Po kulcie staroytnych nie zawsze zewntrz-
nym tylko

,
jak to wida u Kochanowskiego , po

wstrznieniach religijnych , które doprowadzay do

cakowitej obojtnoci, jak to spotyka si u niektórych

aryan, po zmianach politycznych i spoecznych, które

najostrzej wystpiy w marzeniach rakowskich, indy-

widualizm wieku odpocz niejako. Ogólne pragnienie

porzdku i spokoju po latach zagadnie, drczcych
nawet prostaków wzroso i rozszerzyo si daleko.

Zgodzono si na dogmat, ukrócono denia spoeczne,

rozwijano wydatniej teory wszechwadzy szlacheckiej

na tle potniejcej katolickiej reakcyi. Katolicyzm za-

myka te sw reform wewntrzn, jest uczony i wy-
mowny czas jaki jeszcze. Prd reformacyjny znika

z literatury, gubi si z kadym lat dziesitkiem w po-

tniejcej odtd nie wartoci, ale liczb literaturze

katolickiej. Tylko Raków nieokrelony i rewolucyjny

zrazu, potem systematyczny i ujty w karby logiki

mistrza, nie moe obej si bez dysput, musi szuka
pewnoci w rozumie, gdy wiara nie dopisuje. yje
wasn kultur, gdy luteranizm i kalwinizm mocno
osabione i podcite czerpi soki jedynie od obcych.

Jego literatur przenika nieznacznie racyonalizm po-
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zytywiiY i zwrócony cay do zagadnie ogólniejszego

znaczenia.

Zmniejszony liczebnie nie moe by niebezpiecz-

nym. Daleko groniej przedstawia si zatarg z cerkw^i

wschodni, uciszony niby zwycistwem brzeskiem, ale

majcy ody w masach, jako haso bojowe wojen ko

zackich. Wic kultura rakowska stanow^ia bd co

bd w^ysp na tle narodowego ycia, gdzie nie roz-

strzygano zagadnie pastwowych, nie zaciekano si
w^ zagadnieniach teologicznych, nie zapuszczano si
Av roztrzsania moralne, nie tworzono poezyi, wyhodo-
\vanej niegdy w ^vytwornem rodow^isku padewskiem
lubparyskiem. Gdy dawniej wojny toczyy si zwykle na

kresach, we wntrzu za niezagroonem wcale kwito
bujne ycie umysowe, teraz rokosze, bunty, klski, zwy-

cistwa zatwardzaj dusze, budz bohaterstwo lub sa-

bo, zobojtniaj dla spekulacyi przeszego wieku.

Ludzie ówczeni s naturami instynktów\ mao dbaj
o pogldy czy uczucia przeciwnika: ich uczuciowo
i w^ola ksztac si w ogniu bitew i zamieszek, w któ-

rych nie chodzio o >vysiek mylowy, ale o najwi-
ksze \vvtenie energii fizycznej. Nietolerancya tkwia
niejako av powietrzu, bo wyzna\vaa j wiksza cz
Europy'. Rodzia si z zaniku wyszej owiaty, która

agodzia instynkty i wyrównywaa przeciwiestwa,

która cechowaa niegdy bogate mieszczaskie grody,

z których teraz zuboeli i przeladowani dla religii

kupcy pragn usuwa si do miast pruskich '-, która

kwita na dworach wielkopaskich, gdzie opiekowano
si nauk i szano\vano wyszy poziom umysowy re-

formatorów. Wstawa wiek, który bywa epickim na-

wet, ale najmniej mylcym z trzech zamykajcych dzieje

* Histoire generale dii IV siecie a nos jours... T. V, Paris

1895, str. 336—338.
2 U dr. Sobieskiego, str. 144— i5i.
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R/ec/ypospolitej. (Idy s/.lo o argimientowanie w rze-

czach wielkich, wyszukiwano mae, gdy wypado wal-

czy clowoilami, wYwoywano tunuilty. Umierali lu-

dzie, którzy chcieli, jak Zamojski, zachowa prawo i dla

mniejszoci, umiera kult dla uczonoci, któr zam-
kiii^'to w pytkie fornuiki i hezduszne reguki. Nie

wchaniano ju umysowoci europejskiej, ycie rozwi-

jao si l^ez obcej niby przymieszki, ale i dziczao, wy-
osabiao si, czynio pytkiem i bez subtelnoci myli
tlawniejszej.

Zacienia si horyzont, rozmiovyano si natomiast

w tern, co zostawi wiek przeomu, bez ladu kryty-

cyzmu i samodzielnoci. Wyszy poziom umysowy,
nawet doskonao i wykoczenie formy znikaj na-

wet u najlepszych, cho rodzimo, energia, podnio-

so uczu, gorco natchnienia nie s rzadkie. I^rze-

>yaa gadatliwo, jednostajno, pospolito, anarchi-

czno treci i wykonania, która jest odbiciem nie-

rzdu umysowego, spustoszenia ognisk kultury. Im
bardziej ciemniao w gowach, tern silniej przemawiay
namitnoci. W literaturze szeroka, bujna, zadomo-
wiona natura szlachecka, która wojn cenia, ale wi-
cej jeszcze wczasy i rozkosze wiejskie, poczynaa pa-

nowa niepodzielnie, gdy Rakó>v kosmopolityzow^a

si, w^ypenia obcymi, przema\yia po acinie, gdy po

polsku agitowa byo trudno. Olbrzymiay jego dziea

rozmiarami, wzmagaa si uczono, bez której Frycz

i Socyn nie rozumieli religii, w obcej szacie traci

zwizek z yciem narodowem, cho nie tracia go po-

ezya. Pokorny, cichy, ascetyczny duch nie znika, su-

rowo moralna utrzymywaa si na>vet w mowach,
które wygaszano na uroczystociach rodzinnych, gdy
jeden z Moskorzowskich dzikowa na przykad za Nie-

mojewsk polubion synowi zaoyciela Rakow^a. Pro-

stota stylu bez efektów i ozdób uwidoczniaa si te
Ay mow^ach pogrzebowych, w których kadziono na-
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cisk na mio chrystyask, kac si weseli z we-
selcymi a paka z paczcymi, weby tak al na wiele

przyjació rozerwany mniejsz moc mia« ^

Z alem zauwaano w^ tej epoce rosncej herboma-
nii i sadzenia si na ozdoby, e dzi ludzie o herbach

pamitaj a cnót nie chwal, wic rozpychaj mowy
alluzyami i pstrz je allegoryami, gdy wonym to ra-

czej zostawi naley, któr\' ozdób i rekwizytów szla-

checkich w domie swym im mniej przestrzegaj, sta-

roytne spowinowacenie za wielk zwierzyn poczy-

tawszy, tym bardziej przy weselnych i pogrzebow^ych

aktach tym, czego im niedostawa, popisowa si zwy-
kli« -. Ale star mani Avierszowania, która ogarnia

dwory i dworki na sposób nieznany dawniej, przej-

muj i aryanie, cho stale akcentuj, e ycie to sen,

droga do mierci, marno nad marnociami. Ale i oni

nie gardz czasem wyliczaniem kolligacyi, zastosowuj
si czsto do ogólnego tonu i zwyczajów. Przewaa
przecie uczono, która zwizków z wiedz zachodni
nie zrywa, z uniwersytetami, jak Wittenberga, Heidel-

berga •^ Lejda, w ywym pozostaje zwizku i cznoci.
Teologia zajmuje zawsze pierwsze miejsce, nauka trzech

jzyków równie, dalej etyka, logika, matematyka;
szkoa ma za cel w^yrobi zrczno dyalektyczn
w zagadnieniach teologicznych, wysubtelni i rozwi-n intelligency, pooy trwae podstawy moralno-

ci, obudzi zamiowanie w treci a nie w formie,

któr ju Socyn potpi stanowczo. Raków nie lubi

frazesu, nie daje si unosi polotowi wyobrani, nie

1 Rkopis biblioteki cesarskiej w Petersburgu, Polonica, lit. F.,

od. XVII, nr. 14, str. 146—148.

- Tame, str. 160— 162.

^ Jak wskazuj metryki uniwersytetu, uczszczali tu, prócz licz-

nych kalwinów, aryanie, jak dwaj Sieniscy w r. i584 i 1611, a-
bawski w r. 1607, potem prd skierowa si do Lejdy. Z zapisków

udzielonych askawie przez dr. .Jana Ptanika.
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Stroi si^' cudacznie na podobiestwo kaznodziejów

i panegirystów wieku.

Ma powag, prostot, zwizo, która bywa osch,
surow, al>strakcyjn, jednostajn. Jeeli styl jest od-

biciem umysowoci, to ogó teologów skada si ciyba

z saniYcli intellektualistów, których treci l>ya czysta

myl. By znale prawd, kado si rozum na miej-

sce wiary, dla udowodnienia wiary rozum wysila si
na wyszukiwanie tekstów, które racyonalistycznie ob-

janiano. O autentycznoci tekstu bililijnego nie wtpi
si nigdy; gdy tekst przeczy doktrynie, wystpuje si
z zarzutami natury filologicznej. Stara to metoda Eraz-

mowa ', która rozum ustanowia sdzi religii a obja-

wienie tumaczya w sposób, wykluczajcy wszystko,

co jest przeciwne rozumowi. Tu ustalia si owa me-
toda, zakorzeni proceder racyonalistyczny, utrwalia

tradycya argumentowania, która usuwa to, co w^ wie-

rze tajemnicze, niepojte, uznane jako niedostpne dla

rozumu. W ten sposób aryanizm zagrozi niewtpliwie

chrzecijastwu, jak \vspóczenie kartezyanizm. Roz-

wijajc swój proceder zbliy si on do kartezyanizmu,

cho z nim nie ma zwizku przynajmniej pozornie.

Podtrzymujc wytrwale wiar w rozum, podkrelajc
ewolucy poj religijnych, szerzc namitno poszu-

kiwa i uczonoci, nie móg Raków nie wyda w kocu
racyonalizmu religijnego. Zwalcza epikureizm tak mo-

dny dawniej i usuwa wszelk sztuk; wprowadzajednak
sceptycyzm, który odnosi si krytycznie do wszelkich

poj religijnych. Jego teologowie nie dbaj o zasady

sztuki pisarskiej, cho pisz niekiedy acin doskona,
która mogaby i w^ zawody z Kaiwinow. Nie ma

' Alloguiorum Osiecensium sive varwrum familiarium sermo-

num libri quinque, str. 72: Erasmus, inguit, de Christo et Spi-

ritu Sancto, improbafa fidei christanae, magna suspicione la-

boravit.
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jednak stylu rakowskiego, jak nie ma estetyki karte-

zyaskiej.

Im chodzi o prawd, dla niej pisz cae foliay,

prawd stawiaj nad pikno. Wic jzyk ich nie jest

wymowny w zwykem znaczeniu sowa, ale raczej su-

chy, oderwany, logiczny, racyonalistyczny, bez trady-

cvi i reminiscencyi klassycznych. Wyjtek stanowi

poezya, która czsto idzie za prdem ogólnym; ale

i ona stara si by prost i niewyszukan, gdy obiera

tematy religijne. Ten wiek jest gdzieindziej bardzo

uczony zw^aszcza w matematyce, wic i tu maj dla

niej uznanie a Descartes jest im znany doskonale.

Nie interesuj si zbytnio logarytmami Nepera ale

ogólny postp ledz uwanie, nie obojtn im te me-

dycyna, na której zna si Moskorzowski, celowa Bar-

tholdus, rozbierajcy trupa skazaca. Czytaj Gassen-

diego i Bacona, który kad przecie teologi na czele

nauk, cho zachwiewa powag tak cenionego przez

nich Arystotelesa. Zwraca uwag na przyrod, od któ-

rej odwraca si Socyn, chcia szuka przyczyn rzeczy,

których nie odkryje syllogizm ulubiony Rakowianom.
Nie znaj moe Ramusa, który zwalcza arystotelizm

i przywizuje do studyum matematyki znaczenie pier-

wszorzdne, nie obcy im jednak Tycho, skoro znaj
go siedmiogrodzcy ich wspówyznawcy, take i Kepler

dyskutowany wtedy powszechnie K Znaj Grotiusa,

który, jak oni poszukuje prawdy, by objani istot

najwyszej wadzy ze wzgldu na prawny porzdek ^.

Musiao przemawia do ich przekonania zdanie, e
tylko ten ma wadz prawn, kto nie chce podda so-

bie innych, e wadz mona dzieli, e królowie maj

* Geschichte der induktroen Wissenschaften . . . Nach dem En-

glischen des W. Whewall mit Anmerkungen von J. J. v. Littrow.

Erster Theil, Stuttgart 1840, str. 441.

* Geschichte der Staatsrechtswissenschcift von Dr. Hermann
Rehm. Freiburg und I.eipzig, 1896 str. 233.
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tylko uywalno wadzy, która za I>ezkrólevvia wraca
ilo ludu.

Dowodzi to, e koiiceni nujdroci i \n iedzy o pa-
stwie nie by dla nich Arystoteles, e dziki zwizkom
z wiedz;j europejsk stali na poziomie, który opucia
N\ przeszym wieku cao narodu. Arystotelesa czu
jednak we wszystkiem, co mówiij. O.y, ii;dv rozpra-

wiajit o przyczynach, których, jak on rozróniaj cztery,

czy dowodzij istnienia Boga, który jest niemateryal-

nym, prostym, doskonaym i pierwszy poruszy na-

tur do dziaania, czy mówi o stosunku duszy do ciaa,

czy rozprawiaj o cnotach jednostkowych i spoecz-

nych, czy gdy nie rozdzielaj polityki od etyki, zawsze id
za nim, za>ysze zna w ich rozumowaniu wyszkolenie

logiczne, które ukada syllogizm z moliwie pewnych
przesanek. Prawdopodobiestw nie lubi, za najwy-
sz z cnót, za Arystotelesem, uwaaj sprawiedliwo,
któr ma si stosowa do yyszelkich dziedzin ycia,

nie wyczajc adnej, nie \yykluczajc nikogo, pod-

krelajc znaczenie wiedzy i wolnoci, których przeci-

wiestwem s niewiedza i niewola. Zasady dogmatyczne
mia szerzy w piciu jzykach opracowany katechizm,

co wskazuje na kosmopolityczny charakter zboru

i przewag w nim ywioó\v napywowych. Jako pew-
nik, oparty przecie na tradycyi, podniesiono w nim

pewno Pisma w., o którem nikt nie wtpi od po-

cztku i które, za spraw Boga, nie zawiera adnych
sprzecznoci. Ono stwierdza zmartwychwstanie Chry-

stusa, ono zawiera zasady moralne, które czyta trzeba

pilnie, szczerze, w asce niebieskiej.

Pismow . wskazuje drog zbawienia i mówi o Bogu,

który jest jeden, wieczny, sprawiedliwy, mdry i po-

wici Chrystusa, wedle natury czowieka, ale uro-

dzonego z Ducha w. Poczenie dwóch natur sprzeci-

wia si bowiem rozumowi i tekstom. Ze za Chrystus

nazwany jest Bogiem, to dlatego, e oczasem i zacno-
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c wszystkie nowe stworzenia wyprzedzia ^. Znaczy

to, e by zapowiedziany przed wiekami, e panuje na

ziemi i niebie, co okrela wanie termin apostolski

Pan. ))Ale nie mówi Bóg — sdz autorowie katechi-

zmu — eby chway swej mia uyczy temu, któryby

od niego zawisn i któryby nie by subordynowany.

Bo tym sposobem nic si nie uszczerbi chwale jego,

gdy si wszystko na obraca, jakim jest Pan nasz

Jezus Chrystus, który i z Boga zawisn i jemu jest

subordynowany i wszytka chwaa, która mu bywa wy-

rzdzana cale do samego Boga si ciga« ^. Wiele

zmieni w Nowym Testamencie Chrystus, srogo i su-

rowo zastpi askawoci i mioci, ale nie zniós

zwierzchnoci, która od Boga jest. Dlatego chrystya-

nin moe by urzdnikiem, byle przeciw prawom chry-

styaskim nie dziaa, dlatego czci mona Boga przez

Chrystusa, byle zachowywa przykazania, lichwy uni-

ka, na zewntrznych oznakach i trosce o ycie do-

czesne nie przestawa. Ludzka wola jest woln, grzech

pierw^orodny nie zepsu jej wcale a Bóg pomaga nam
wewntrznie i zewntrznie. Gdyby prawdziw bya
za predestynacya, prón byaby nasza praca, w^szy-

stko upadoby bez ratunku.

Nie moemy tedy, wnioskuj Rakowianie, posdza
Boga o niesprawiedliwo, o spow^odow^anie grzechu.

Kto wierzy, ten bdzie zbawiony, gdy wzbudzi nas

Chrystus, ów duch ywicy i majcy da kiedy ciao

chwalebne. Kto jest czonkiem widzialnego zboru chr^"^-

* Katechizm zboru tych ludzi, którzy zi> Królestwie Polskiem

i zu W. Ks. Litezu. i xv innych Pastwach do Korony nalecych,
twierdz i zvyznazvaj. e nikt inny, jedno Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa jest cnym jednym Bogiem Izraelskini, i on
czozviek Jezus Nazareski, który si z Panny urodzi, a nie a-
den inny oprócz niego aha przed nim, jest jednorodzonym Synem
Boga. W Rakowie, Roku od nar. Pa. 1619, fol. F 6.

' Tame, fol. G 4.
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styaskiej»o, u/naje jei>^() r/.cl. w ivtórvni dyaUonowie
opatriiji} potr/eby wiernych, a starsi przestrzegaj po-

rzdku. Musi zbór usun nieposusznych, kt(Srzv ciao
Cliiystusa ka. musi olosi zawsze, e doskonao
szlachectwa doskonaoci cnotv ma by uzupenion,
co powtórz niejednoivrotnie moralici zboru, talce

poeci. Sam kateciizm, redakcyi MoskorzowskiegoiSmal-
ciusa, dedykowano jeszcze w r. 1609 Jakólowi I anj^iel-

skiemu w tekcie aciskim, akademii wittenberskiej

w niemieckim. Czy )y to hod sawionej erudvcyi

króla, który gosi przecie ide bezwzgldnego abso-

lutyzmu i nastawa na niezaleno szkockiego kalwi-

nizmu? Nie, chodzio tu zapewne o uznanie d!a jego

pótoerancyi religijnej, która uznawaa wolno sumie-

nia, ale nie pozwalaa l<atolikom na wykonywanie
kultu, jeszcze wicej o podzik za przeladowanie ka-

tolików po synnym spisku prochowym. Ale Jakób nie

podzikowa za dedykacy, odrzuci j nawet, gdy
sam chcia panowa w zi^orze purytaskim. A kate-

techizm sarmackich Aten pozosta bez protektora, któ-

rego zastpia szlachta maopolska, woyska, litewska,

ochraniajca z trudem ministrów przed atakami wik-
szoci.

Wypowiada w nim Raków zasad swobody reli-

gijnej, której potrzebuje poznanie prawdy, zasad wy-
dobyt z pyta i odpowiedzi zawartych w kanonie mao
dogmatycznego Socyna, który zachowa si czciowo ^.

Omawiano katechizm na prelekcyach i na dysputach ra-

kowskiej akademii, przyjto go wszdzie, gdy stresz-

cza dokadniej doktryn, ni blady elaborat Gzechowica,

a wic i w wielkopolskim miglu, gdzie rektorowa
Smalcius, i w Bobelowicach koo Midzyrzecza, w li-

tewskim Nowogródku, gdzie chrystyanizm topnia szylo-

' Christianae reliefionis brevissima institutio. Scripta a Fausto

Socino. Racoviae, typis Seb. Sternacii 1618, fol. M 2.

Literatura Aryaska. 20
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ko, W woyskich szkoach i zborach Babina, Bere-

ska, Gzerniechowa, Hoszczy, Kisielina, Lachowice, Sta-

rokonstantynowa. Hojscy, Czaplice, Sieniutowie, Nie-

mierzyce patronowali tu kilku tysicom szlachty i mie-

szczan, podobnie jak w zborach maopolskich panki

i pópanki podgórskie. Dla uytku zboru wydano po-

nownie Nowy Testament w poprawionym przekadzie

Czechowica, w rok po pierwszem wydaniu katechi-

zmu. Mia on by najwierniejszem odtw^orzeniem ory-

ginau, bez naginania niby do jakichkolwiek rozumie
i zda, mia suy jako ródo prawdy i moralnoci. ))Za-

czym kady >vidzi — tumaczono ^v przedmowie ^—e
taki przekad daleko insze wyrozumienia z sob przy-

nosi, nieli to jest, które dzi z niego ludzie wywodz,
i tak te nauka ta, która std dowodzona bywa, su-

sznie podejrzywana by moe. I takich rzeczy ino-

goby si niemao pokaza w wielu rozumieniach, które

dzi ludzie maj okoo wiary chrystyaskiej, e si do-

wody ich czstokro nie na sowach Pana Christusa

sadz, ale tylko na przekadzie ich nauczycielów, które

oni za sowa Pana Christusowe i Apostolskie maj«.
Dopiski podaway objanienia rónego sposobu mó-

wienia w greckim i hebrajskim jzyku, tekst wskazano
jako ródo prawdy, a zwaszcza jego miejsca jasne

i nie allegoryczne, co nie byo znowu bez znaczenia.

Odrzucono w nim wszystko, co niejasne, w^ykluczono,

co dwuznaczne, taki tekst oczyszczony z wszelkiej

allegorycznoci i obrazowoci wschodniej, tekst upo-

* NozvY Testament to jest -wszystkie pisma N. P. z greckiego

jzyka na polski znozuu przeoone, przez niektóre sugi sowa
Boego, tajemnic niebieskich i jzyków do takiej pracy potrzebnych

wiadome, i starsze tych zborów, które wyznaw^aj, e nikt inszy, je-

dno Ociec P. N. J. Chrystusa jest onym jedynym Bogiem Izrael-

skim, a e on czowiek Jezus Nazaraski, który si z Panny uro-

dzi, a aden inny oprócz niego, abo przed nim, jest jednorodzonym

Synem Boym. W Rakowie 1606, str. 2.
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tlohnioiiy raczej do wywodów logicznych myli ary-

stotelesowej mia suy do badan na przyszo '. Na
czoo teologów wysun si z kolei Smalcius, pocho-

tlzijcy z gothajskiej rodziny prawniczej, wyksztacony
w Jenie i Strasburgu, wpywowy niesychanie i gor-

liwie nadzorujcy porzdku po zborach rozsianych po

ogromnej przestrzeni kraju. Przepowiadano mu w mo-
doci saw Lutra. Dyalogi Ochina miay podobno roz-

budzi ten umys ywy i nader mao systematyczny.

Oeniony z I^olk, zwróci na siebie odrazu uwag
Socyna; ze migla dosta si tedy do Lublina, wresz-

cie do Rakowa, gdzie rozwin dziaalno niepole-

dni^. Opiekowa si nim wojewodzie Sieniski, który

po ojcu obj posiadanie Rakowa. W tym celu zwra-

ca si do Zygmunta III, alc si na przeladowanie

prawdziwych chrystyan przez pozornych, dowodzc
gorliwemu katolikowi, e przedwieczno Chrystusa

nie jest uzasadnion, ale bóstwo pewne. Smalcius pod-

krela znów wiar w ycie wieczne, któr zachwia
niegdy Budny, stwierdza wyszo religii nawet ze-

psutej ^, jak katolicka, nad ydowsk, i potpia za-

przeczajcych bóstwa Chrystusowi. Wyszo Jego na

tem polega *, e by przeznaczony przed wiekami do

dziea boskiego, e by cudownie urodzony, gosem
Boga zapowiedziany, do udoskonalenia prawa moral-

nego powoany. Czy jest co bowiem wyszego nad

owo prawo, czy chrystyanin nie powinien ich w pe-

* Das Neue Testament, das ist aIle Biicher des neues Bun-
des. Gedruckt zu Rackaw. Im Jahr Christ! l63o, gdzie mówi wy-

dawca o chrystyaninie, e solange er sich an die klaren Orter

der heiligen Schrift fest halt, und nichts annimmt, zoelches mit

denselben streitet, so kann er in keinen Irrthum gerathen. str. 4.

« U Bocka, T. I. P. I, str. 836—888.
^ De divinitate Jesu Christi. Liber editus a Val. Smalcio Go-

thano, coetus Racoviensis ministro. Racoviae 1608, fol. G 4.

* Tame, fol. C 4.

20*
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nej mierze stosowa? Chrystus te przepowiedzia nie-

miertelno, o której dawniej mowy nie byo, cio
sam musia ponie mier, by speni wol Ojca, któ-

remu nie dorównywa w bóstwie ^

To samo gosi Smalcius ju w przeszym wie-

ku -, gdy udao si Socynowi obali ostatecznie tez
Budnego i doprowadzi, na pocztku nowego wieku,

do jej unicestwienia. Polemizowano z Smalciusem na-

wet ^v Holandyi, on sam odpowiada listami i broszu-

rami, zyskujc ogólny podziw talentem kaznodziejskim

i polemicznym, nie wahajcym si stan do walki naw^et

ze Skarg. iNie straci nadziei, e uda mu si zawstydzi
ostatniego, sdzi, e, gdyby Bóg nie broni Rakowa,
dawnoby wsnad byli rce sw^e we krwi naszej ludzie,

uwiedzeni takim udawaniem tych Jezuitów, omoczyli«^.

Dotyczya owa uwaga zape%vne przemarszu wojsk kró-

lewskich w czasie rokoszu przez now Jerozolim, jej

kaznodzieja gosi za, e nauka jezuicka jest zepsut
i zgubn pastw^u, cho wszyscy na ni zezwalaj.

Przeciwstawia tekstom przeciwmika sw^oje, uwaa,
e Bóg posya ma}^!! na duchu mów^ wiary, przez

których rozumia niewtpliwie i siebie. Nie grob ale

namow i sercem rzdzi Chrystus, w czem naladuje
go zbór unikajcy chytroci i nie traccy ufnoci

we wasn spraw. Trzyma si bowiem dogmatów apo-

stolskich, uznaje nawet rzeczy niepojte, bo one mie-

szcz si w tekcie. Inaczej rozum buntuje si i nie

moe na przykad poj, czemu Skarga odmawia zba-

wienia Rakowianom, skoro przyznaje je ydom, któ-

* Tame, fol. H 4; nimis enim certuin est, eiim qui est Dci

filiiis, non posse esse eundem Deum, cuius filius est
^ Wahrhaftige Erklarung aus Grund der Heiligen Schrift von

des Herren Jesu Christi Gottheit. Gedruckt zu Rackaw i593,

fol. C 2.

' Rozbieranie soto P. N. Jezusa Chrystusa. Uczyniono w Ra-

kowie 1607, fol, A 2.
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r/A' uiocl/ili si^ pi /.etl Chrystusem. S w Skardze sprzecz-

noci race, jest odwoywanie si do lepego posusze-
stwa, które sprzeciwia si wolnoci, które wytworzy
chce u nas stosunki pairijce w paslNNach jej pozba-

wionych.

))Wolnoci tej wielkiej, któr macie — woa ralvOw-

ski kaznodzieja ' i wiele was na ze uywacie. Uy-
wa i uywa Pan Bóg mdry na dobre, a dobre wa-
sze nalepsze. Nawiedzi was Pan l^óg, posawszy do
was sugi swoje, i prawd swoj wit. Niechciejcie

tedy onych od siel^ie wypycha, i Bogiem pogardza,

uznajcie czas nawiedzenia swego, póki czas macie,

abv Pan l^óg plagi swoje od was askawie oddali ra-

czy. Wierzcie temu, e dotd Pan Bóg na was dziw^-

nie jest askaw, dlatego nawicej, e ladzie rozmaitego

narodu, wygnance z ojczyzn swoich nie dla adnej
zoci, tylko dla samej prawdy i sumienia swego u was
gospod mieli i maj. Ci wam nie raz to u Pana Boga
uprosili, eby sdy Boe na was nie do koca przy-

szy. Kiedycie wy ciau swemu dogadzali, i we wsze-

lakich zbytkach a po uszy leeli, tedy ci waszy przy-

chodniowie i exules dla prawdy, zami si karmic,
i za zwierzchnoci i za wszytk t Rzeczpospolit
serdecznie si i pewnie, i z osobna modlili. Chwycie
si tedy tego daru Boego tak wielkiego, póki go wam
Pan Bóg ofiaruje, abycie potym w^zgardziwszy prawd
Bo i wygnawszy snad od siebie sugi jego, nie stali

si podobnymi innym pastwom, o których spustosze-

niu z wielkim alem waszym sychamya. Mao jest bo-

wiem zna tajemnice niebieskie, trzeba je spenia
a nie form tylko przestrzega, opieka za zwierzchno-

ci nad religi nie dowodzi jeszcze jej prawdy.

Waka z rónowierstwem trwaa bowiem jeszcze

wtedy w caej peni. Dzieduszycki nazywa Smalciusa

* Tame, fol. iM 4.
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harcownikiem Moskorzowskiego , w czem idzie za

Skarg, kacym pierwszemu za drugim ksigi nosi.

Zdaje si jednak, e obaj s w bdzie. Smalcius nie

dosiga wyyn, ale pisze po polsku doskonale, pisze

ze znajomoci greczyzny i aciny, pisze z wpraw i z za-

paem niepolednim. Zapala si, gdy pisze, i wtedy
staje si wymownym bardzo, z masy bezbarwnych

i jednostajnych stylem pism rakowskich wyrónia si
jego wymowa pynna, niewymuszona, gorca, namitna.
Ten cudzoziemiec czuje, e le si dzieje w kraju po

wieym rokoszu, e ronie niech midzy ogóem
a panujcym, i przypisuje ten objaw wzmagajcej si
potdze jednego zakonu. Jeszcze Raków byszcza ta-

lentami, promieniowa kultur, przyciga szko, cho
rzadko ju zdarzay si wypadki przejcia do zboru,

jak niegdy owego Radeckiego, który powody opusz-

czenia wiata dla wiar}'^ w osobnem skreli wyznaniu '.

Czciej czynili to mieszczanie, którzy atwiej, mimo
projektu wniesionego na sejmie przez szlacht róno-
wiercz w r. 1606, ulegali przeladowaniom 2, jak ów
Tyszkowic skazany sdem królowej i opakiwany ju
przez Andrzeja Lubienieckiego. Polemika katolicka wy-
dawaa te pody niepospolite, nie stoczya si jeszcze do

poziomu pamfletów i paszkwilów. Im sabiej objawia si
ruch ze wzgldu na rozlego, tem silniej skupia si
w ogniskach, skd wypaday pociski ostre i zmuszajce
wybitne siy wojujcych stron do zebrania caej uwagi,

by odpowiedzie na zarzuty, które jeszcze czytano.

^ Ursachen, warum sich Mathaeus Radeke, zoclcher der Stadt

Dantzingk 26 Jahre lang, fiir ein seci etarium gedienet, z>on dar
gemachet, und sich mit den seinen ahn andere ort begeben hat.

Gedruckt zu Rackaw tSgS, fol. B 2.

' Historya o huanic Tyszkoztcu, który, przyszedszr do zboru,

zuyzna grzechy swoje, aowa przed Panem, e kiedy y swowol-

nie, i obiecujc ostatek ywota swego y pobonie ku chwale Pa-
skiej . . . Rkopis biblioteki kollegium unitaryaskiego w Koloszwarze.
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na uderzenia, które odczuwali subtelniejsi i intelligent-

niejsi.

Nie ustawa tedv w zapasach Smalcius, odpierajc

pod wasneni lub przybraneiu nazwiskiem zarzuty,

L których najniebezpieczniejsze stawia znanyju Smigle-

cki. Przeczy Smalcius, jakoby Raków by wrogiem wia-

ry i kraju, utrzymywa, e kada prawda jest woln ^

Bronic swego objanienia najgroniejszego aryanom

tekstu liwangelii w. Jana, który traktowa nader swo-

bodnie, nazywa wywody przeciwne sofizmatami i kon-

jekturami. Swoim przypisywa tylko dokadn znajo-

mo rzeczy, odsuwa bezwzgldnie powagi, wynosi!

argumenty rakowskie, które jedynie zgodne s z ro-

zumem -. Niesusznem jest, co zarzuca si zl:)orowi, e
w Chrystusie nie upatruje zbawienia^, on tylko nie

przyjmuje przedwiecznoci, któraby bya przeciwn
wcieleniu ^. Nie ilo miejsc, ale tre ich rozstrzyga w po-

lemice, miejsca mog by wreszcie interpolowane, co

ju Erazm zauway. Podziela jego zdanie Raków,
który z radykalizmem Davidisa i jego zwolenników
nie mia nigdy nic wspólnego. Wszystkie miejsca wo-
góle duchowo rozumie naley ^, co uzna winni zwa-
szcza protestanci. By ich zjedna, powica Smalcius

jedno z dzie senatorom miast pruskich, gdzie swo-

* Refutatjo lihelli Martini Smiglecii Jesuitae, cni titiilwn fc-

cit: Verbum caro factiim. Racoviae, 1614, str. 2: tiec relicjio id est,

quod coactiim est, sic nec idla zn Humana opprimi unc/uam potest

^ Tame, fol. F : rationes semper autoritate Humana x>alidiort's

sunt, quas guia hic habemus erdentissimas.
' Refutatio thesium A Iberti Grazieri S. Theol. Doct. et in A kad.

Sal. professoris publici ... Racoviae, b. i6i5, fol. A 2; credimiis

etiam, in nemine alio esse salutem.

* Tame, fol. A 2 : cert non persona, nam enim essent duae

personae et duo Dei filii . .

.

^ Kurtze Ausletjung iiber den Anfang des Evangelium des

Heil. Johannis. Gedruckt zu Rackaw, Im .Tahre Jesu Christi 1611,

str. 29.



3l2 TADEUSZ CKABOWSKI

boda wyznaniowa bya znacznie wiksza. Pochlebia

tedy Gdaszczanom pocliwaami Lutra, radzi zjedno-

czenie wobec ataków teologów katolickicli. Czy mona,
zapytywa naiwnie, znale prostsz nauk od rakow-
skiej, która przecie wielobóstwa nie uznaje, czci je-

dnego Boga, zaznacza zawsze, e osoba musi mie od-

rbno indywidualn? Wszake Chrystusa uwaa Ra-

ków za Pana, idzie za powag tekstu, którv nie po-

zwala na inn doktryn ^.

To, co twierdz przeciwnicy, jest marzeniem, praw-

d zdoby dopiero Socyn starszy, który pokona gra-

matyczne trudnoci i mia natchnienie od Boga -. Ro-
zum rnoe bowiem poj tajemnice, rozwizuje trudno-

ci tekstu, wprowadza kult racyonalny, gdy rozumem
jest sama religia. Nie odmawia czciowej prawdy in-

nym wyznaniom, uznaje potrzeb jednoci, ale w gra-

nicach rozumu. Czy nie walczy zbór argumentami, czv

nie gromadzi tez na tezy, czy nie opiera si na miej-

scach jasnych? Mio uwaa za tre religii, niena-

wi potpia, wolno gosi ^, narzucanie pogldów
przymusowo pitnuje. Uwagi podobne przeplata Smal-

cius nieskoczonymi tekstami, które roztapiaj si je-

dnak w caoci, wskazuj na temperament polemiczny

nie bez literackiego zacicia, na natur bujn i zapaln,
ale bez brutalnoci i zoliwoci. Jego styl, mimo prze-

* Hesjyonsio ad librum Martini Smiglecii. Soc. Jesu, tlieol.

doct., cui tiUiluir! fecit : Nova monstra novi Arianismi. Racoviae 1614,

fol. Dd 3.

- Responsio ad scriptum Ravenspergeri S. Theol. doct., eccle-

siasfis et professoris stenifurtensis. Racoviae 1619, fol. A 3: viro isto

divino, Laelio Socino, enim Deus, nostro hoc saeculo, primo eam
rex>elavit.

* Refutatio thesium D. Wolgangi Frantzii, theol. doct. et prof.

pub!. Acad. YIttembergensis, RacovIae 1614, fol. Bbb. : Opinionum
vero in rebus, quae salutem non concernunt per se, si apud nos

est diversitas, eam libertati, ad qu::m vocati sunius, acceptam re-

ferinius.
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adowania truclycyij, nic jest l\Narclv i ciki, wiadczy
o dus/y iloi)icj, uczuciowej, gorcej, cho /amknitej
w wiecie doktryny. Uczono Snialciusa jest wielki},

jeszcze wiksza oblito wyrazów, najw^icksza gorli-

wo, która nie zna zwizoci, powtarza si czsto,

krci si nieustannie koo tych samych myli. Zacicie
oratorskie jest, temperament, atwo, zrczno, d\-

stynkcya znamionuj kaznodziej do koca zawodii.

Niewyczerpanym by on zreszt w argumentach,

gdy szo o pognbienie przeciwnika. I.iczy jego bdy,
przeciwstawia swoje racye ', ubolewa nad fanatyzmem
w sowach ogromnie patetycznych i woajcych o wy-
rozumiao. Nadawa si tedy do dysput, podtrzymu-

jc niezachwianie sw interpretacy, któr uwaa za

jedynie uzasadnion-, wysawia warto Nowego Te-

stamentu, który odsuwano niegdy, ladein Budnego,
na Litwie, tumaczy sposób wybrania Chrystusa, który

objawi wol Boga a tem samem powikszy wiar
w Jego moc. Czy nie przestrzega zreszt zbór praw
dysputy, czy nie udowadnia umiejtnie ^ wiary w je-

dnego Boga? Chrystus wyrzek, e cisi odrodz ziemi,

dowodzi w pimie powiconem podkomorzemu wo-
dzimierskiemu Hojskiemu; kto nie yje po chr3^stya-

sku, nie godzien jest tego imienia. S rónice w religii,

ale wszyscy nale do jednej owczarni; jeeli dyssy-

denci nie uznaj Rakowa, Rzym ich tak samo tra-

ktuje. A przyczyn caego rozamu jest pycha i har-

do. Monaby bowiem uoy ogólne wyznanie wiary,

któreby oczv\yicie, w pojciu Smalciusa, odpowiadao

* Exatninatio centinn erroriim cjuos Martintis Sniiglecius Soi'.

Jes. es iluobus iibri nostri, nuper adversus monstra ipsiiis editi,

f^artibus alleglt. Racoviae l6i5, fol. B i.

- Refutatio orationinn Johannis Yogelii et Joachimi Peiischelii.

Racoviae 1617, fol. A 2.

8 Hotniliae decem sujyra initiiim cajyitis 1 Evangelii D. Johan-

nis habitae et scj-iptae. Racoviae i6l5, fo!. A 2.



3l4 TADEUSZ GRABOWSKI

owej nieomylnej doktrynie^ i umiejtnej wierze*, byle

si pamitao, e to jedynie jest prawdziwem, co »jaw-

nie jest napisano w Pimie w, i eby si na rzeczach

niewielu przestawao ^. A tymczasem wiele, bardzo

wiele w wierze trzeba usun.
Stan obecny nie da si, jak sdzi, wbrew caemu

wiatu chrzecijaskiemu, kaznodzieja, utrzyma. Zdr-
twiali ludzie w dogmatach, dyssydenci nawet sami

walcz z Rakowem i zwalczaj te siebie wzajemnie.

Nie dopuszczaj dysput z sob, czstuj chrystyan obel-

ywymi epitetami. Odprawiono pokojowe poselstwo

rakowskie na dwóch synodach kalwiskich w Lubli-

nie i Beycach, to samo w Gorlicach, gdzie dwaj Lu-

bienieccy i Suchodolski pojechali. Ba si Kraiski
o wzito swej postylli, ale Raków zna sw drog,
odmiany w wierze, za jak uwaa wielo osób w bó-

stwie, nie przyjmuje. A wprost ju potpia predesty-

nacy, któr przyjli bezkrytycznie kalwini. »Albowiem
ta nauka o przejrzeniu, e Bóg przed tvm ludzi stwo-

rzy — \vnioskuje Smalcius — i pe^vn cz nieod-

miennie na to przejrza, abv byli potpieni, nie pa-

trzc nic na ich zo, ale tylko na swoj wol i zda-

nie i sprawiedliwo, jest tak dalek od w^szelkiej

prawdy, e ledwie która moe by dalsza. Ta nauka
bowiem rozmaicie Pana Boga winuje, i rzeczy mu nie-

przystojne przypisuje. Boby za tym naprzód szo, e
Bóg jest niesprawiedliwy, który kogo o to karze, e
tego nie uczyni, czego uczyni adn miar nie móg.
i to dla przejrzenia Boego. Potem szoby za tem, e

* Tame, fol. A 2 : nostram crplicationem talem esse, quae
nihil falsi, nihil absurdi, et nihil denique perniciosi in se contineat.

^ Refiitatio dispittationis de spiritu sancto... Racoviae l6l3^

fol. B 4.

' Odpozuied na ksik ks. Jakóba Zaboroiuskiego, której

da tytu ogie z wod. Uczyniona przez Walentego Smalciusa zboru

rakowskiego ministra. W Rakowie 1619, fol. G 4.
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Bóg jest obudnym. Bo ws/ystkim Ewangelia opowiada,

a tymczasem postanowi, aby nie wszyscy jej wierzyli.

Patr7xic, byby Bóg nieiacznym, który si o to stara,

co bardzo dolarze wie, e l^y nie moe. Nawet Iyliy

Bóg koniecznie przyczyn grzecliu« ^ Nie cicij Jezuici

wolnoci sumienia, odzywa si znów Smalcius do woy-
skich (]zapliców, cho religia nakazuje pokój i mio,
wic wymylajii na Raków gadatliwie, dziwacznie, prze-

sadnie nawet w tytule, cho zbór nawet w Ojcach Ko
cioa pokrewne myli znajduje-. A tymczasem nasi

przeciwnicy nie odpowiadaj nam na nasze zagadnienia,

pisz dla swoich a nie dla istotnego odparcia zarzu-

tów. Chrystyanin umie przecie broni swej doktryny,

wierzy rozumnie \ uznaje w Chrystusie Pana mniej-

szej mocy od Ojca*, cho nie odmawia Mu boskoci,

rozumem si kieruje, przed którym adna powaga si
nie ostoi ^. Tum za nie zna racvi rzeczy boskich, bo

niemi si nie interesuje.

Smalcius nie jest najuczeszym z rakowskich teo-

logów, ale zapewne najwymowniejszym. Cay oddany
polemice, zacity i zapalczywy w dyspucie, ma zawsze

pod rk peno tekstów, jest te dyalektykiem i umie
obraca dobrze abstralccyami. Nie umie si streszcza,

ale pisze z przekonaniem, cho wyobraa sobie, e poza

Rakowem moe mie kto inne zdanie. Na polskiej

ziemi spolszcz)^ si, przyszo mu dziaa jednak w oko-

licznociach nieco trudnych i cikich. Sami kalwini,

których zw^alcza, znaleli si wtedy w pooeniu nie-

' Tame, fol. G 3.

- Refutatio diioriiin Martini Smiglecii ibrorum, quos de erro-

ribus NoYorum Arianorum inscripsit. Racoviae 1616.

=* Tame, fo!. D : hic enim omnes, non quod x>olunt, aut intelli-

giint, credunt, sed cjuod credere coguntur.

^ Tame, fol. O 4.

^ Tame, fol. Hh 4. : rationi sempei- autoritas hinnana credere

debet.
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szczególnem ^ tern wiksze niebezpieczestwo grozio

Rakowowi, gdzie szukali zewszd schronienia ludzie

nie godzcy si z dogmatyzmem dwóch najwalnie j-

szych obozów protestanckich. W Rakowie protestan-

tyzm by niejako w stanie pynnym, w stanie niepew-

noci i wolnomylnoci, o której gdzieindziej zapomnia-

no ju dawno. A Smalcius, który wyobraa j wtedv
najlepiej, by tej niepewnoci patronem, tej niechci

do dogmatu wyobrazicieleni, protestu, który zwraca
si przeciw genewskiej a obowizujcej u kalwinów pre-

destynacyi, rzecznikiem. Predestynacya nie moga ni-

gdy, poczwszy od Reja, pomieci si w mózgach i ser-

cach polskich zbyt agodnych i mikkich, by poj tez
kaKvisk. Protestowano przeciw niej w imi wolno-

ci, w imi rozsdku wreszcie, a nigdzie bardziej swo-
bodnie, jak w Rakowie. Tu bowiem wolne badania, re-

ligia osobista, wolno myli, indywidualizm bdcy
dusz Reformy a rozwinity przez humanizm i misty-

cyzm osigny swój szczyt. Wic tu nie ma na praw^d
religii, nie ma wza, nie ma wiary w^spólnej, jest

tylko nieokrelono, chwiejno, ochota do kompro-
misu, o którym marzy Frycz, potem Socynowie, te-

raz dziedzic ich myli Smalcius.

Zreszt jest to czowiek bardzo uczony i peen cie-

pa. Sam prowadzi rodzaj dziennika, w którym w^y-

znaje, e Ochino wprowadzi go pierwszy na drog
indywidualizmu religijnego, skoni do oddania si zu-

penie badaniom teologicznym'-. Zabobonnym, mimo
caego racyonalizmu, jest, bo wierzy w sny, które

miaa matka, gdy chorowa w Wittemberdze, ma skon-
no do melancholii, lubi cytowa widzenia senne przy-

jació, które czasem pochlebiaj jego prónoci ^. mier
* Zarys dziejózo pozostania i rozrostu reformacji w Polsce

hr. Wal. Krasiskiego. T. II, cz. I. Warszawa 1904, str. 22.

^ U Zeltnera, str. 11 63.

^ Tame, str. 1777.
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Socyna opiewa wierszem, sam obawia si^^ nieustan-

nie napadów chopskich, które widocznie wywoywano,
j^dy, jak stwierdzali w oi>óIe rónowiercy, lud nie

mia synipatyi, do nowinek i ministrów. Opakujc
mier córki, prz3'pomina sobie, e poprzedzio j silne

uderzenie w okno, lvtórei»o nie przerazi si zupenie. Nie

przestawa pracowa, gotów ^y zawsze ruszy, gdzie mu
kazano, by godzi spory, zaegnywa resztlvi radykali-

zmu, który tla tylko salojako lad przeszoci, uspokaja
Parnowskiego, który w podgórskim Zarszynie nie za-

niedbywa, mimo staroci, burzy spokoju. I mier syna

poprzedzio jakie uderzenie, si\' te opuszczay nie-

znuonego pracownika, który mia ju koo siebie Crel-

liusa i Yolkeliusa, Melancholia go ogarniaa, dzieci

umieray, czynio si pusto koo przewódcY zboru.

Ale na Woyniu pozyskiwa wyznawców, próbowa
dysputy nawet z ydami, gdy z kalwinami nie dopi-

saa. Nastaway jednak czasy wojenne; inkursye tatar-

skie, groca wojna z Turcy odwracay umysy ku

zewszd napierajcym na kresy wrogom.
A dla Rakowa, gdzie gas najtszy po Socynie teo-

log, nadcliodziy ostatnie lata w^ietnoci. wieci je-

szcze Volkelius, teolog wittemberski, potem minister

wgrow^ski, filipoAyski, migielski a sa^viony dla swego
bystrego sdu, atwoci wymowy, stylu wytwornego.

Dworowa sobie z wyszukanych, zw\xzajem epoki,

tytuów^ dzie przeciwników, zawizany przez Smigle-

ckiego wze rozpltywa bez trudnoci ^ Przeczy, by

chrystyanie co nowego gosili, przyznawa wszystkim,

z wyjtkiem kobiet, prawo nauczania. Ministrowie zbo-

rowi, mówi, pochodz, jak w czasach apostolskich, z wy-
boru, sia ich praw dy jest taka, e zwyciy n^usi. Je-

zuiccy doktorowie walcz tylko oszczerstwami, zbór za

' Nodi Gordii a Martina Siniglecio ncxi dissolutio facta per

Joh. Yolkelium. Racoviae 161 3, fol. C 3.
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trzyma si prawdy i odrzuca zarzut herezyi ^ Syllogizmy

ich nie wytrzymuj krytyki ani pod wzgldem treci ani

formy, zdradzaj zuchwao i nieuctwo, zalepiaj lu-

dzi, którzy nie widz rzeczy jasnych, Najwietniej roz-

prawia Volkelius o prawdziwej religii, czem zwróci

na siebie uwag ogóu teologów, take Bayle'a, gdy

ten w kocu wieku ogasza swój dykcyonarz. Niepospo-

lita praca, ogromna erudycya, umys istotnie gboki
stworzyyjego dzieo, dajc wiadectw^o wyjtkowej kul-

tury czowieka i sfery, do której nalea. Nim run w gru-

zy Raków, dziea teraz drukowane staway si pomni-

kiem jego uczonoci, jego w^yrobienia mylowego. U ka-

tolików^ przewaaj ju teraz pytko i jaskrawo, kal-

wini nie maj naw^et talentów. Yolkelius jest jasny naj-

pierw, jasny w rzeczach nawet ciemnych, przystpny za-

wsze, wyszkolony na najlepszych pisarzach, jak Erazm,

Melanchton, Kalwin, Socyn, ale ani faszywie ozdobny
ani ciki i jednostajny do szaroci. Nie naladuje ni-

kogo a zwaszcza staroytnych, którzy mu s obojtni,

nie znia si jednak, nie jest pospolitym i prostym,

jak ogó pisarzy tego wieku.

Petrycy, tumacz Arystotelesa, pisze daleko naiw-

niej, Starowolski, Piasecki, Kochowski narabiaj so-

wami i nie okazuj tych cech, które tu zastanawiaj.

Dobra kompozycya, szerokie rozwinicie rzeczy w^a-

niejszych, zwizo w rzeczach mniej wanych, pro-

stota pena treci i finezyi, ciso, trafno, nawet
ciepo pewne czyni Yolkeliusa latynist i pisarzem

pierwszorzdnym. Smalcius nie bywa nigdy tak zwi-
zym, tak skupionym, dajcym tre sam. Mieli tu

znale chrystyanie od Kiejdan do Lucawic, nie wy-
czajc przybyw^ajcych od czasu do czasu Siedmio-

* Resf)onsio ad vanam refutationem dissolutionis nodi gordii

a Mar. Smiglecio nexi facta per Joh. Yolkelium. Racoviae l6l8,

fol. D 4.



LITERATURA ARYASKA 3U)

grodzian, wyjanienie dokadne i uczone katechizmu.

Kolejno rozprawia tedy Yolkelius o Bogu i Jego dzie-

laci, o religii i przepisacli (^lirystusa, o poniocaci sku-

tecznycli ku doskonaleniu si w wierze i pol)onoci,
o kociele wreszcie. Co si tyczy pierwszego punktu.

Bóg ma przymioty z natury i woli a wic bvt, liez

ivtórego wiat nie miaby celu, rzdu, siy. wietno
wiata dowodzi tego l^ytu, od wiecznoci nic istnie

samo nie mogo , pocztek i celowo wszystkiego

wskazuj, e Bóg Arystotelesa nie pomylaby tak

o wszystkiem. Materya sama siebie okreli nie moga,
postp jest zawsze, ale nie przypadkowy i bezcelowy.

Kto przeczy Boga, siebie samego nie rozumie, warun-
ków istnienia nie ocenia. Zdarza si wprawdzie, e
ludzie i do szatana si udaj, ale okkultyzm jest w^y-

stpkiem, bo przeczy prawom Boga. Róne s Jego
tytuy, ale opisa Go trudno S skoro przymioty boskie

stanowi jedno , wieczno , ycie , mdro. Tekst

biblijny i filozofia wiadcz, e Bóg jest jeden i ogar-

nia to, co byo i bdzie, e yje, cho sposobu tego

ycia nie okrelimy.

Rzecz jest pewn, e zmysy utrudniaj nam po-

znanie wiata, gdy Bóg rzdzi si rozumem i wol teo-

retycznie i praktycznie. Zna rzeczy, wie o ich przy-

czynach, wie prawd, która jest zgodnoci poj z tre-

ci rzeczy. Praktycznie wiele Bóg ludziom objawi,

wie o wszystkiem, co nas musi pociesza tem bardziej,

e daje On kademu, co mu si naley, wszdzie jest,

wszystko wypenia na wiecie ^. Ale i uczuciem si po-

suguje, surowo askawoci miarkuje, chce zbawie-

nia ludzi i wyroki wydaje nieodmienne, które od pre-

* Jo/l. Yolkelii Misnici de vera religione libri guingue . . . B. ni.

anno a nato Christi t65o, fol. G 6.

^ Tame, fol. 83: eius autem essentiam in quovis puhisculo
atque atomo totam latere.
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destynacyi odróni wypada. Z nieforemnej materyi

wiat wywoa, wiernych zacliowuje i zbawca, przez

czowieka nawet zbawia w^at, czem równie do\vodzi

niezwykej potgi. Temu czowiekowi da urzd ka-

paski na ziemi i w niebie, który, gdy wszystko podda
swym rzdom, zamknie dzieje wiata. Ten czowiek
da nam przepisy, nauki, przykady, bymy je speniali

w wolnoci, bez której nie ma zasugi. Zborem si
opiekuje, zboru jest pasterzem i gow, której ciaem
wierni. W ogólnoci Yolkelius jest profesorem, nie agi-

tatorem i kaznodziej. Ma zmys teologiczny, ma wy-
ksztacenie filozoficzne i prawnicze, gdy nie obcy mu
s Machiayelli, Bodin, Grotius, Jansenius, nie liczc

staroytnych. Wielko Boga, mao czowieka s jego

ulubionemi ideami, ale tego Boga nie pojmuje po ge-

newsku, jak Rej, Zarnowczyk, Kraiski. Jego Bóg nie

sieje grozy, wydaje si wicej chrzecijaskim ni bi-

blijnym. Lito, czuo, ciepo vN'iej od tak pojtego
Boga, co mona te powtórzy o ogóle dzie rakoyv'-

skich.

I dzieo Yolkeiiusa ze sw argumentacy jasn i pro-

st jest arcydzieem myli zboru. Jest dowodem jego

wyiyw^ania si ku nieskoczonoci, wznoszenia wysoko
myli nad sprawy ziemskie, vyysubtelniania poj, które

nie byo niekorzystnem nawet dla katolików typu Wujka
ub Skargi. Yolkelius jest jednym z ludzi, którzy w roz-

stroju usiowali stworzy rzd a, cho zadania nie do-

pili, gdy zasada wolnego badania miecia zarodek

racyonalizmu przyszowiecznego, dokonali zjednocze-

nia znacznego. Jest jednym z tych, którzy powicili
ycie idei szczerze i z dobr wiar, do któiych do-
czy wypada tutaj Arciszewskiego, Ostorodta, Gosaw-
skiego, Ruarusa, Stegmanów, Yoidoyiusa. Pierwszy,

wielbiciel Socyna, rozpocz szereg przedstawicieli rodu,

który zapisa si w dziejach nietylko zboru polskiego

ale i siedmiogrodzkiego arliwoci, religijnoci, dziel-
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noci} charakterów, drugi i trzeci upamitnili si jako

teologowie. I.uteranin zra/u ', jak Radecki, wszed
Ostorodt w szeregi gdaskich chrystyan, którzy w Bu-

skowie mieli swój zbór; potem naucza w Rakowie,

skijd na czas jaki wyjecha za granic dla studyów.

Nie godzi si zbytnio z pogldami wikszoci, mia
jednak szacunek Smalciusa, który mieni go swym na-

uczycielem. Dysputowa w miglu z kanonikiem Po-

wodowskim, agitowa nawet w Belgii krótkiem wy-
znaniem wiary, za co ledwie uszed kani, o^jania
trudniejsze miejsca biblijne, polemizowa z Brami Mo-
rawskimi. Protestowa jednak przeciw posdzaniu go

o aryanizm, zreszt nie wypowiada nowych myli,

cho zabiera gos czsto - i spiera si zaciekle z prze-

ciwnikami.

Jak Arciszewscy, zasynli i Gosawscy, z których

Adam, urodzony z Filipowskiej a oeniony z Taszyck
z Lucawic, stacza boje na kilka frontów, bywa na

synodach, gdzie widzimy go podpisanego obok staro-

sty fdipowskiego Morsztyna, Sierakowskiego, Taszy-

ckiego, Cikowskiego, trzech Przypkowskich. Tuma-
czy luterskim teologom, e niesusznie pomawiaj Ra-

kowian o blunierstwo, broni swego wyznania, odrzuca
subtelnoci dyalektyki, operowa jednak gównie syl-

logizmami, gdy chodzio o dowody jednoci istoty bo-

skiej ^. W tej formie rozprawia zwykle, cytujc obficie

zdania scholastyków i teologów a zwaszcza Socyna

1 U Bocka, T. I, P. II, str. 55o—58o.
- Disf>utatio Christophori Ostorodi zuider Georg Tradeln. bei-

der Rechten Doctorn, und der Stadt Augsburg Syndicum von der

Gottheit des Sohnes Gottes... Zu Rackaw A. l625, str. 3: denn ich

gesehen, dass die heilige Wahrheit durch meine Stillschzoeigen

bet vielen móchte in Verdacht kommen.
' Adami Goslavii a Bebelno Refutatio eorum quae Bartholo-

niaeus Keckermannus in libro primo systematis sui theoiogici dis-

putat... Racoviae i6t3, fol. G 2.

Literatura Aryaska. 21
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i Smalciusa. Nie przypuszcza moliwoci istnienia trzech

osób bez rónicy trzech treci indywidualnych i od

siebie zupenie odmiennych ^ polemizowa te z kano-

nikiem Ostrowskim, co razem uczynio go tak popu-

larnym w zborze, e powierzono mu uoenie zarysu

organizacyi zborowej. Talentu przecie nie mia wiele,

cho wielbiono go jako patrona, któryy cay oddany
sprawom chrystyaskim i przed mierci jeszcze dzi-

kowa Bogu w kornej modlitwie, e da mu pozna
prawd rakowsk

:

Dae mi potem siebie samego
Pozna, i S3'na twego miego,

W stanie maeskim postanowie,

I na wszem znacznie l:)ogosawie.

Kt obmylie, potomstwo dawszy,

Bym si nie tua, miejsca nie miawszy,

Któ dobrodziejstwa wszeclimocny Boe
Twe wypowiedzie statecznie moe '.

I W bogim spokoju oczekiwa wiecznej nagrody.

Typem kosmopolity chrystyaskiego jest Ruarus.

Mia posiada znaczne wyksztacenie humanistyczne,

studyoAva po niemieckich uniwersytetach, jak na przy-

kad w gonym ze swych sympatyi rakowskich Alt-

dorffie w Palatynacie, gdzie wykada Sonerus, fizyk,

medyk i teolog w jednej osobie ^. Sam pragn znale
prawd bez pomocy, a zabdzi do Rakowa, gdzie

przyjli go Moskorzowski i Smalcius. Cho Niemiec,

wyuczy si polskiego, co przydao mu si tern wicej, e
w Altdorffie i Strasburgu poczto przeladow^a chry-

styan na prawd. Towarzyszy jako nauczyciel boga-

tszym wspówyznawcom za granic, ofiarowano mu

' Adami GosIavii a Bebelno Dispiitalio de persona ... Raco-

viae 1620, fol. D 6.

* Rkopis biblioteki cesarskiej w Petersburgu, sygn. L. Y, od.

XVII, Nr. 14, str. 169—170.
* U Zeltnera, str. 26—28.
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nawet pocloUno katedr w kollei^imn kanterbiiryjskiem '.

Nastijpi jeilnak po (>relliisie w rektoracie rakowskim,
potem znów je/cizi z nioclyni Wiszowatvm i innymi.

Uczonoci i przymiotami towarzyskimi zjedna sobie

uznanie nawet na dworze, nie doczeka nawet edyktii

kadijce^o Iconiec wielkoci Rakowa, gdy zmar w Stra-

szynie pod (klaskiem. Doskonay polemista, ambitny,

wszechstronny, korespondowa Rtiarns z jansenistii

Mersennem i innymi, zabiera gos w kwestyach teo-

logicznych, siga nawet po laury historyka czasów
wspóczesnych, jak póniej Pastoriiis. Myla navyet

o nt)wem wyznaniu wiary i, jak ogó aryan, marzy
o poczeniu zinnemi wyznaniami. Zyska tylko, za cen
okolicznociowych wierszy aciskich, tytu dworzanina
króleyyskiego, który umia ceni niepospolicie.

Listy jego wyda syn Joachim w Amsterdamie w r.

1677 dla poytku i zabawy czytelników 2. Chwali w nich

wydawca wolno wiary, któr tylko uczeni ludzie

uznaj, nastpnie sam Ruarus opowiada o sobie w li-

stach do przyjació. Luteranizm i kalwinizm wyday
mu si jednostronnymi, wic pyta si Crelliusa, co

sdzi o katolikach, niepokoi si rozamem zwaszcza

w wiecie protestanckim holenderskim. Chcia wido-

cznie zakoczenia sporów, które Bossueta skoniy do

napisania ostrej krytyki Reformy a wielu zniechcay
do jej prawd. Marzy o pierwotnem chrzecijastwie,

w którem usunitoby wszelkie podziay, wszelkich teo-

logÓNV, wszelkie ziemskie widoki i namitnoci. Widzia
je szczególnie w Lejdzie, gdzie spory byy tylko pozo-

rem i mask dla de politycznych, o sobie mówi,
e powoduje nim ch zdobycia prawdy, ale nie pycha

i ambicya. Dla prawdy mia wyrzec si katedry, w czem

wzorowa si na wieych przykadach bezinteresowno-

1 U Bocka, T. , P. I, str. 894—903.
- U Zeltnera, w zbiorze p. t. Martini Ruari aliorum ziirorum

docorum epistolarum selectaruin centuriae diiae, str. 2.
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ci lejdejskich arminian a take francuskich janseni-

stów, nie chcia przemiany teologii w scholastyk i za-

leca jedynie czytanie Pisma w. Cho jednostka nie

zdobdzie prawdy, nie mona zraa si bdami dru-

gich, ale owszem naley czyta teologów, których byo
tvle od czasów Erazma, czyta nawet filozofów. Mo-

ralna pewno znaczy zreszt wicej ni argument,

znaczy zwaszcza ze wzgldu na okoliczno, e nigdy

nie byo jednoci. Te pogldy jednay mu poklask da-

leko, zjednyway dla Ruarusa uznanie nawet Grotiusa,

co nie jest rzecz ma.
W ten sposób zawizyway si stosunki midzy Ra-

kowem a nauk zachodni, której Grotius, chwalcy z za-

paem jedno z pierwszych pism Samuela Przypkowskie-

go, by jednym z najwikszych filarów ^. Dysputowali na-

wet Rakowianie z Grotiusem o rozwodzie, on sam in-

teresowa si ywo pracami pomiertnemi Crelliusa.

Dowodzio to znaczenia, jakie miay dla wspóczesnych
jeszcze kwestye teologiczne, gdy Descartes porzuca je

stanowczo. W sprawach politycznych Grotius radzi

Rakowianom umiarkowanie i odrzuca daw^ne marze-

nia Grzegorza Pawa. Jego korespondent roztrzsa

znów nieznuenie tezy Socyna. Uczony Mersenne, ma-
tematyk i przyjaciel ojca Pascala, zwierza si Ruarusowi,

e z bólem widzi rozdzia religijny, z czego ronie ate-

izm grocy Francyi i Europie 2. Wiadomo za, e nie-

dowiarstwo, idce drogami redniowiecznego averro-

izmu, humanistycznego panteizmu, naukowego pozy-

tywizmu^, krzewio si wtedy nad Sekwan ogromnie

i jego to echa dolatyway do Rakowa w listach Ruarusa.

* Tame, str l32 — 135, gdzie Grotius cieszy si, e tales faces

ellucere Sarmatiae.
* Tame, str. 197: ex guibus exurgunt athei, gul non solum

providentiam , sed ipsum Deum tollunt.

* Histoire de la litterature francaise par Gustave Lanson, Pa-

ris 1903, str. 441—443.
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Wszak by to czas, gdy spalono za ateizm w Tuluzie

Yaniniego, gdy Mersenne poda nawet statystyl<c li-

liertynów majcycli za filozofów epil<urejczyl<a Gassen-

diego lub sceptyka Le Yayera. Mersenne jest do li-

beralny w kwestyach obrzdów ale chciaby, bv Ra-

kowianie wyrzekli si swego indyferentyzmu, by zwal-

czali, jak on, pojawiajcy si i u nas tu i ówdzie
libertynizni. Zadanie to podejmowali aryanie istotnie

do koca tern chtniej, e przedostajce si do nas dok-

tryny zachodnie mogy atwo doprowadzi gortsze
jednostki do negacyi wszystkiego, przewyszy w wol-

nomylnoci nawet Budnego, Raków wstrzymywa li-

bertynizm pewn norm wyznaniow, spenia zada-

nie, które przypado we Francyi, poza odrodzonym
katolicyzmem, gównie jansenizmowi.

W wiecie teologów paryskich czyta si ju wtedy
Szlichtynga, bierze si argumenty od Rakowian, by zwal-

cza Le Yayera i libertynizm ^. Raków chwali ze swej

strony zamysy Grotiusa, które zmierzaj do pogodzenia

wszelkich religii, tumaczy Mersennowi,e rónic midzy
aryanizmem a katolicyzmem nie ma, zwraca si przeciw^

Gassendiemu, którego szanuje uczono a interesuje si
ywo Descartes'em ^, który zwalcza Gassendiego, by
uj podejrze katolików. Najwczeniejszy byby to lad
kartezyanizmu u nas, bo sigajcy pitego dziesitka

wieku XYII. Mersenne chwali znów Rako^vian za ich

agodno w polemice, w walce z ateizmem gotów jest

czerpa argumenty od Socyna. Nie spodziewa si je-

dnak nic dobrego po rozmowie toruskiej z r. 1645,

z której zreszt wykluczano aryan, chciaby, jak nie-

gdy Frycz, tajnego zebrania uczonych, którzyby spory

* U Zeltnera, str. 209: Dicat igitur nobis Slichtingius, z>el tu pro
eo, si possis, qua ratione conznncamus Graecum philosophum non
uti recta ratione.

^ Tame, str 217—218: Ubi prodierunt, quae Gassendius tum
in philosophia innovavit . . . Cartesiana, quae memoras, vidi guidom-
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zaatwili. W kwestyi jansenizmu, która rozdzielaa Fran-

cyc na dwa obozy, zdania u Rakowian byy podzie-

lone; wikszo zwracaa si oczywicie przeci^v niemu
z powodów teologicznych, inni czuli si pocignici
jego racyonalizmem, który, jak w Rakowie, chcia od-

sun najdalej granic niepojtego w dogmacie. Ale jan-

senizm mia wpyw na spoeczestwo, aryanizm za od-

city jest od niego, zwaszcza po zniesieniu szkoy ra-

kowskiej, zupenie. Zersva wprawdzie ze spoecznym
radykalizmem, gdy, jak mówi Ruarus, nie naleao
kusi Boga Jego naladowaniem, ale z wiar ogóu
nie mia nic w^spónego. A i Ruarus nie nawiza ze spo-

eczestwem wzów cilejszych, opisywa swój po-

byt w^ kraju obojtnie i jak cudzoziemiec. Popiera go

za osawiony palestrant Brzenicki, który go poleci

Sieniskiemu.
W Rako\vie, gdzie kazano rano po polsku a po po-

udniu po niemiecku, razia Ruarusa wystawno polska,

czyni mu trudnoci jzyk, co razem skaniao go do cz-
stych >yyjazdów za granic. Moskorzo\vski chwalijednak
jego zapa, agodno, zrczno, podobie Smalcius wy-
nosi wiedz i sposób udzielania jej uczniom. Nie obce

mu byy nauki cise, popiera dno do zgody, któr
przeprowadza sam lub za pomoc posanego do Siedmio-

grodu Szichtynga, któr gosi te podobny do niego

Stegman. Mniej zdolny ale rozlegy umysem, sabszy
stylista, kiero%va jednak szko rakowsk po odjedzie

poprzednika. Teolog, matematyk, polemista i teoretyk po-

lemiki, by Stegman wraz z dwoma brami i synem, który,

nim ustpi do Koloszwaru, broni ^vraz z PrzypkoMskim
i Crelliusem gincego zboru, gó\ynym filaremjego kultu-

ry. Gdy zaczepiono Raków ze strony luterskiej, odpiera

zaczepk argumentem ju raz uytym, protestowa prze-

ciw wprowadzeniu wieckich namitnoci do spraw re-

ligijnych, powtarza nieustannie, e teologia, to ycie.
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myl, cwoliicya a nie upienie i martwota '. Ton mia
gwatowny i wzorowany na franciisl^icli poiemistaci,

ja!v Mornay, !;tóre<j;o cvtuje, arj^umenty c/.erpa ze Sniai-

ciusa, który tlii<>;o ucliodzi za niepolvonanego. W szicole

ra<owslviej uywano jego podrccznil<a do matematylci,

lvtóry Stegman powica trzem synom wojewody lu-

ielsl<iego Tary,
(jromi w nim scliolastyk i igraszki literacl<:ie, któ-

rym w szkoacii jezuickicli, gdzie uprawiano obficie

retoryk, tyle czasu si powicao. Zaleca za acin
nie z regu, ale z dolirych autorów czerpan, logi-

k, unikajc subtelnoci i pamiciowych formuek
a dc do zdobycia prawdy ^, etyk uczc cnót, eko-

nomik i polityk, dalej history zwaszcza w moral-

nych przykadach, wreszcie nauki cise, jak astrono-

mia, wiadomoci o naturze, matematyka, która ogól-

nej mdroci wrota otwiera ^. Bez liczby bowiem ani

Bóg si nie obszed, ani czowiek y nie moe. Ko-

lejno dawa tedy okrelenie matematyki, w której roz-

rónia arytmetyk i geometry, mówi o czterech dzia-

aniach, potgowaniu, pierwiastkowaniu, proporcyach,

uamkach nader przejrzycie i systematycznie, posu-
gujc si tablicami, objanieniami, wskazówkami, które

' Joachimi Stegmanni Prób der einfaltigen Warnung fur Neu>
Photinianischen oder Arianischen Lehr von Joh. Botsacco Th. Doct.

des Gymnasii in Dantzig... Gedruckt zu Rackaw i633, str. 14.

' Joach. Stegmani Insiitutionum Mathematicarum Libri duo,

quibus initia I Arithnieticae, II Geometriae pro incipientibus dilu-

cide explicantur et ad praxin varie accomodantur. Jussu superio-

rum in usum scholae Racovianae conscripti. Racoviae l63o, str. 3.

' Bulletin International de /' Academie. Classe des sciences ma-
thematiues et naturelles. Cracovie 1907. Decembre Nr. 10, str. 1075—

1079, gdzie znany badacz protestantyzmu Merczyng stwierdza w podr-
czniku matematyki Stegmana znajomo Galileusza i Descartes'a.

Cytuje Stegman Keplera i Napiera, zna logarytmiczne tablice Vlac-

qua, które o rok wczeniej si ukazay, daje dziesitkowe uamki,
co byo wtedy nowoci i t. d.
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monaby zuytkowa nawet dzisiaj. Gdyby udao si
znale jego inne pisma, obraz kultury zboru byby
peniejszy. Byby podobny zapewne do tego, który daje

Sainte-Beuve w swej historyi jansenizmu ^ Nie dope-
nia jego ju zbytnio Voidovius, który wraz z Ostorod-

tem zbiera miejsca uyteczne do polemiki, który jak

Ruarus, odprowadza modych \vspówyznawców a sy-

nów patronów zboru na studya w Lejdzie, ministrujc

dugo w Lublinie i Rakowie. Jego dogmat okreli ka-

techizm, który zerwa wprawdzie z mrzonkami prze-

szowiecznemi, ale gosi nieustannie braterstwo wszy-

stkich, potpia surowo wszelk bezwzgldno i nie-

zgod, choby ona miaa powody najpowaniejsze.

I teraz nie przestawa uwaa wojny za niechrzeci

jask, zastrzega si, e wadzy sucha naley zawsze

albo, gdy sumienie nie pozwala, ucieka ^.

By wojen nie byo, radzi zawiera przymierza;

gdzie grzechy bior gór, tam ^vojna nie pomoe, ale

poprawa wewntrzna. Gosi królestwo duchowe go-

rco i wymownie, co sprawiao, e z ludmi pokroju

rakowskiego walka bya trudna. Wystpowali oni nie-

tylko przeciw renesansowemu epikureizmowi czy ma-
teryalistycznemu ateizmowi, który objawia si u nas

dawniej i wtedy, o czem wiadcz Rej, Kochowski,

Potocki nie majcy sów nagany dla tych objawów,
ale i przeciw katolicyzmowi, ilekro przybiera on ce-

chy zewntrznego kultu i spada z ^vyyn, na których

postawili go Skarga i Birkowski. Zna byo w Rako-
wianach kultur wyrafinowan, zna i ascetyzm stro-

nicy od ycia, od zada praktycznych, od ambicyi daleko

* Port-I^oyal par C. de Sainte-Beuve. Paris 1888, T. III, str. 494.

" Unterrichtung von den vornehmsten Hauptpunkfen der christ-

lichen Heligion, in welcher begriffen ist fast die ganze Confession

oder Bekenntniss . . . Durch Christoph Ostorodt von Goslav. Gedruckt

zu Rackaw 1604, str. 182: oder uns zum zvenigsten mit der Flucht

und dem exiIio sahnren und erhalten.
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sicj;[aj;icvch, od tonu wieckiego, rubasznego, poufa-

ego, który kiekowa ju w literaturze, leli pedagogii

zasad:{ jest pobono i moralno, potem naid^a, która

umys przygotowuje do samodzielnoci, gow zapenia

tylko rzeczami istotnej wagi. Jak w Port-Royal, prze-

waa u nieb logika, cho i wyksztacenie bumanisty-

czne nie musiao by zaniedbywane, skoro icb szkoy
wyday tylu poetów. Polszczyzna nie musiaa zajmo-

wa ostatniego miejsca, skoro wadajij ni tak wie-
tnie. A i ofiarno na szkoy i na ministrów bya wik-
sz, ni gdzieindziej, bo zaatwiaa wszystko wze spoin
zgod starszej braciej i tych wszystkich, którzy naten-

czas byli z mioci ku chwale Boej i wiecznemu swe-

mu zbawieniu" ^

Z takimi ludmi walka bya trudn. Walczyli oni

nie tylko tem, co pisali, ale i przykadem. Sztuki u nich

nie byo, bya wiedza, jak u jansenistów, z którymi prze-

cie zwizku nie maj, cho ich niejednokrotnie przypo-

minaj. Jeeli byy midzy nimi rónice dogmatyczne,

to jednak byy u nich. ta sama wyszo moralna, wy-
siek ku udoskonaleniu, wola i energia trudna do zama-
nia. Czy teolog, czy poeta, pamita zawsze kady z nich

o ndzy i nicoci ludzkiej, stawia przed oczyma czytel-

nika idea, do któregody trzeba, da wyrzeczenia si
wszystkiego, co czyni ycie miem i sodkiem, jedno
uwaa za godne starania, to jest zbawienie. Ta myl
przewija si nieustannie, wytwarza szczególny nastrój

i przekonanie, e zbór jest waciw ojczyzn kadego,
e wszyscy jego czonkowie stanowi rodzin odrbn
i obojtn na inne sprawy. Patryotycznego aru kazno-

dziei katolickich tu nie ma; dusz czuych i mikkich.

' Lengyelek szamadasos konyva l632— 1792, w której mieci si
Rejestr sfjraziy zboru kisieliskiego i bereskiego, uczyniony przez
mi Piotra Lubienieckiego dyakona tych zborów i Jana Gieya-
nozuskiego, spódyakona tyche zborózo. Rkopis biblioteki kolle-

gium unitaryaskiego w Koloszwarze.
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sekciarskiego kosmopolityzmu, ascetycznej egzaltacyi

>viele. Kady prawie jest dyalektykiem niepolednim,

rezonerem z tradycyi i >vycliowania, który szuka wsz-
dzie jasnoci i dowodnoci swych tez. Ta gromada ra-

cYonalistów ma jednak i poetów. Rzecz trudna do po-

jcia, jak ludzie starajcy si do minimum ograniczy

to, co niepojte w dogmacie, intellektualici i argumen-

tatorowie, byli przecie wraliwi na rytmy i r^^my.

Kult jzyków klassycznych otwiera im oczy na lite-

ratur. Nie stworzyli wpraw^dzie, jak jansenici, helle-

nistów i tumaczy greckich arcydzie, nie byli przecie

pozbawieni smaku, który stroni przewanie od faszy-

wych ozdóbek, igraszek stylowych, przesady i patosu,

cho nie jest cakiem wolny od nich. Pisz oczywicie

dla siebie, bo nietolerancya wzmaga si i potnieje
niesychanie.

wiadczy o niej dyskusya na sejmie konwokacyj-

nym po mierci Zygmunta III, która odsuwa ju pra-

wne dania dyssydentów, równie na sejmie elekcyj-

nym, gdzie dyssydenci nazwani s "wdrownym przy-

chodniem, który w Polsce \yyebrany majc przytuek,

na waciwych tej ziemi panach i staroytnych dzier-

awcach nicprzemoc wymusi nie zdoaa e ))Cokow^iek

aczby najmniejszego dozwala si kacerzom, od dajcych
z dobrej woli wdzicznym umysem przyjmowa to ma-

j" ^ Konfederacya w^arszawska stawaa si zwolna cie-

niem tylko, nadchodziy czasy fanatyzmu i nienawici,

której ^vyrazem nastpne uchyv^ay sejmowe. Ale od tro-

nu wiaa jeszcze tolerancya, która jednake stawaa si
marzeniem samego króla i kilku umysów szlachetnych.

Najgorzej przedstawiaa si jednak sprawa aryan, któ-

rzy, straciwszy Raków, istnieli odtd rozbici i przela-

dowani po zborach woyskich i podgórskich. Odosa-

* Kronika Pazoa Piaseckiego, biskupa przemylskiego. Kra-

ków 1870, str. 367.

i
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Iniali si^ w ten sposól) zupenie od res/tv spoecze-
stwa, ki vii w ziemiach kresowycli, w ^óiach i lasach,

gilzie stawali si^- przystpniejszymi podszeptom obcym,
byle tylko zabezpieczy wolno wyznania. Mandat
bowiem królewski, który, za wol senatu i sejmu, zno-

si zbór i szko w Rakowie w r. i638, zwraca si nie

tylko przeciw Sieniiiskiemu i ministrom ale uderza
te w sam doktryn, któr dosadnymi pitnowa
sowy, ^owstaway z tego powodu nawet obawy o wol-

no szlacheck, cho wikszo sejmowa przegoso-

waa oczywicie bardziej ogldnych i nie zwaaa wiele

na chccych zagodzi brzmienie mandatu, skoro nie

dochodziy jej te skargi Kisiela na ucisk dyzunitów K

Odtd wyroki trybunaów staway si coraz ostrzej-

sze, cho samo wyznanie tolerowano, w czem tkwia
dziwna niekonsekwencya i dwuznaczno.

Bya wic i poezya w Rakowie, na której czele

stoi w tym wieku, co do czasu pierwszy z trzech Otwi-

now^skich. Jarosz, który wypraw modawsk Zamoj-
skiego wierszem krótko a sucho opisa. Zaczyna owa
relacya nieskoczony szereg innych, których koron
bdzie chocimska Potockiego. Ale ta jest raczej obo-

jtn, martw, drewnian. Jzyk mao wyrobiony razi

brakiem przenoni i obrazów, w które tak bogaty b-
dzie ów wiek wojenny i burzliwy. Otwinowski opo-

wiada, e po bitwie nad rzek Telazynem Zamojski

nie chcia i dalej z powodu niezgod w ^vojsku, ale

posa z dobrymi onierzami Kamienieckiego, który

zwyciy atwo wroga i zmusi do proszenia o pokój.

Sam by ju zapewne za stary, wic pochw^a dziel-

* Rkopis Nr. 2274 biblioteki Jagielloskiej, gdzie znajduje si
Dyaryusz sejmu szecioniedzielnego 2varszaxvskiego 10 Martii za-

cztego R. i638: Zaraz krzyk zvielki uczyniono, aby si to sucho

nie obeszo tym niecnofliioym zbrodnikom, ale aby poenam na nich

posfanozoi i inquisiti uczyni.
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noci Kamienieckiego ^ skoni go do podjcia dalszego

pociodu:

Przywyke ty niewczasom, przywyke bojowi.

Czsto ci Tatarowie, Gdaska niepokoje,

Czsto ci i moskie\vskie doznaway boje.

Zna ci Wgrzyn (bo Rozwan król ich postawiony

Na palu miasto pastwa wisia) poraony.

Czym hospodar wooski by uspokojony,

T za dzielnoci twoj bdzie wprowadzony

Na stolic . . . Poprawisz sawy, która ciebie

Nie po wszystkiej Polsce, nie bdzie i w niebie,

Za co wdziczno w Ojczynie...

Bya to jednak tylko przygrywka do epiki lat na-

stpnych.

Brat Jarosza, Waleryan nie ufa wasnemu natchnie-

niu, ale tumaczy Wergiliusza i Owidyusza. Powana
to posta, ceniona przez szlacht, jak wskazuje wybór
na deputata do trybunau, i miujca poezy. Ubole-

wajc nad wewntrznym rozterkiem, który wywoa
rokosz Zebrzydowskiego, pogra si Otwinow^ski tern

gorliwiej w studya

Zwaszcza tych czasów, których od zbestwionych dzieci

Rzeczpospolita Matka ju na gow leci,

A niezgod domow Moskwicin zniszczony

Niestety i nasze ni pozaraa strony.

Patronowali mu, jak poprzedniemu, mionicy ry-

mów, Leszczyscy. Pod piórem podczaszego sandomier-

skiego, którego pocigay spokojne zajcia ziemiaskie,

opie\vane przez rzymskiego wirtuoza z mioci i znaw-

stwem, wstawa Wergiliusz, tylko nieco odmienny od

oryginau. Delikatno konturów, wdzik wyraenia,

wytworno frazowania zatary si niepospolicie w prze-

' Pozuodzenia niebezpiecznego ale szczlizuego loojska J.W
M. przy J. M. Panu Starocie Kamienieckim to Multanach opi-

sanie prazodzizue. Przez Jarosza Otfinowskiego R. 1600. W Krako-

wie 1601, fol. A 2.
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kadzie, jadzie zna na kadcni miejscu pasowanie si
z tekstem nieco trudnym i misternym. Twardy jest

styl tumacza, ciio nie lralv mu czasem dolitnoci,

cliropawy jego wiersz, clio stara si wygadzi go
cik rk ziemiask. Szczególnie razi on w l<rajobra-

zach krelonych z mistrzowstwem i oywionych poezy
i swobod w oryginale, tu nieprzerwanie patetycznych

i penycli sztucznoci, której l>rak swol^ody, mikko-
ci, pynnoci. Zdarzaj si i ustpy szczliwsze i na-

turalniejsze, jak na przykad ustp omawiajcy war-

to ugorowania i nawozu, który u Wergiliusza wy-
pada, jak zwykle, niezrównanie:

Sic quoque niutatis requiescunt etibus arva,

Nec nuUa interea est inaratae gratia terrae.

Saepe enini steriles incendere prouit agros,

Atque levem stipulam crepitantibus urei-e flammis,

Sive inde occultas vires, et pabula terrae.

Pinguia incipiunt, sive illis onine per ignem
Excoquitur vitiuni, atque exsudat inutilis humor.

Przekad wyraa go w sposób nastpujcy

:

Bo gdy odmian siewów rola odpoczywa,

Niemaa z nieruszanej ziemie korzy byAva.

Czstokro te poytku i w tym dochadzano,

Kiedy niepodne grunty ywcem wypiekano,

I lekk cier trzaskcym paano pomieniem.
Skd, ub ziemia jakimsi sytym poywieniem

Skryte siy przybiera, ub ogie w^ysmaa,

Wszystko z niej to, cokolwiek podno jej zaraa '.

Czsto, zwaszcza w ksidze trzeciej, pasmo myli
tak si wika, e trudno je rozplata. Cae okresy du-

ej wartoci poetyckiej znikaj u tumacza, szczegóy
mniej pocigajce wystpuj nadto wyranie, clio i tu

* Publiusza Wergiliusza Marona . . . ksig czzuoro Ziemia-
stzva (Georgica) przekadania Waleryana Otwinowskiego. W War-
szawie, nak. P. H. B. Nicolai bibliopoli w Marywilu 1734, fol. Bbb 2.
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zdarzaj si zwroty udatniejsze ^, >vyraenia zgrabniej-

sze a pociga zwaszcza jzyk przypominajcy ywo
Kochanowskiego.

Zadanie byo zreszt do trudne tam, gdzie erudy-

cya wergiliuszowa gromadzia takie masy szczegóów,

e tumacz musia si poci niemao, by wtoczy je

w swój rymowany wiersz trzynastozgoskowv. Smak
mia niewtpliw^ie duy, wczucie si w^ styl, zwaszcza
w ksidze czwartej o pszczoach, roso zwolna ale stale,

gdy parafrazowa ustp o duszy pszczó, którym odpo-

wiada jego wyobraeniom o potdze Boga:

Z tych znaków i przykadów takich biorc miar
Niektórzy ludzie maj o tym pewn wiar,

Ze pszczoy i cze dusze boskiej w sobie maj
I niebieskie napoje bez chj^by czerpaj.

Bóg bo i wszystkie ziemskie kty i nizkoci,

Morza sam przenika i nieba w^ysokoci.

Stde byda i ludzie i wszelkie rodzaje

Zwierzt, i czeinukolwiek rodzi si dostaje.

Subtelne dusze bior -
. .

.

Drugi przekad powica Otwinowski Wadysa-
wowi IV, któremu nie wojny ani tr\'umfy niós,

Ale nios brzydki wiek i nieszczsne lata,

Którym nie da si by pozna Twórca wiata,"

Jak naszym z aski swojej. Prze co w tak bd srogi

Popady, e i lada co chwaliy za Bogi.

I (jeli dzieje ich s godne jakiej wiary)

Przez duchy ze robili wszytko a przez czary.

Atoli aby wszelkie dusze chrzecijaskie

Wyznaway nad sob dobrodziejstwa Paskie,

Niechaj si i pieniom ich przypatrz, i sprawie,

Lecz t}', zieiniask prac, przyjm, prosz askawie'.

^ Tame, fol. Fff i

.

2 Tame fol. Gg.
^ Ksigi Metamorphoseon to jest przemian od Publiusa Ozvi-

dyusza Nasona zoierszami opisane a przez Waleryana Otivinozv-

skiego podczaszego ziemi sdomirskiej na polskie przetumaczone
i do druku podane. W Krakowie R. P. l638, str. 4.
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Wic i przekad staroytnego poety mia cel reli-

;4ijny. ^y /.a nie pomawiano go o niecli do aciny,

usprawiedliwia si^', e tmnac/.y tylko tlla prostaków,

imnac/.y tlla uciesznych powieci, kt<')re, jak kwiaty,

przeplataj;^ staroytne dziea i krv'm zdrowe myli, po-

budki i\o cnoty.

(chwilami zdawao mu si nawet, e to nie s rze-

telne i prawdziwe figury, ale dowcipu ludzkiego zmy-
lone igrzyska. Nie ceni pogaskich bajek, ale i lgn
do nich, >o w krwi Otwinowskich tkwiy ju skon-
noci literackie, co potwierdzali aciskim wierszem
dopisujcy si Stanisaw i Tobiasz Morsztynowie. I tu

monaby powtórzy, e lekl<o, wdzik, pynno ory-

ginau rozwiay si zupenie, e nie stao ironii sub-

telnej i uszczypliwej, cho zosta cudowny i pstry wiat
bani, zostaa wesoo. Otwinowski wiadomy jest

trudnoci, jego wyol^rani pocigaj jednak mity, które

uyyaa za eclio biblijne. Tumaczy tedy z powag i na-

maszczeniem, tumaczy z zasobem wyrazów dowolnych
i archaistycznych. Przyjemnie jest nurza si w jego

polszczyznie, której nie skazi aden powiew obcy, która

jest soczyst, swojsk, ziemiask, naiwn, pen za-

cicia i lapidarnoci. Bo i tumacz jest zapewne czo-
wiekiem dawnego typu, w^iellciej czystoci duszy i spo-

koju wewntrznego, w którym nie ma sprzecznoci,

nie ma foszywych dwików. Ceniono jego przekad
ogólnie, bo i czas nie nadszed jeszcze, w którym poe-

zya aryaska krya si ju tylko po rkopisach. I tu-

macz nie musi te by rokoszaninem, ceni majestat

królewski a tumaczc ustp o olbrzymach nie zapo-

mina zaznaczy, e moe on »stosowa si do bunto-

wników, którzy prywatnego poytku szukajc, podno-
sz wic wielu monych przeciwko zwierzchnoci po-

rzdnej od Boga danej « *,

1 Tame, fol. B 2—B 3.
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Ustpy niektóre oddaje te zrczniej, ni to czyni

poprzednio. Trudno zapomnie na przykad rzecz o mi-

oci Apollina dla Dafny, któr tumacz rozwija istotnie

nie bez powodzenia, kiedy to

Sic deus in flanimas abiit, sic pectore toto

Uritur et sterilem sperando nutrit amorem.

Spectat inornatos collo pendere capillos,

Et, quid si comantur, ait. Videt igne micantes

Sideribus similes oculos, videt oscula, quae non

Est vidisse satis; laudet digitus manusue
Brachiaue et nudos media plus parte lacertos:

Signa latent, meliora putat...,

CO Otwinowski tak spolszcza:

Tak Bóg niespodziewanie w gorcym pomieniu

Uwiznwszy, musia trAva w srogim utrapieniu.

Mczc si ^vszysteli w sobie olirutnym paaniem.

Karmi niepodn mio prónym spodzie^^'aniem.

Widzi pozornej szyje wiszc nie czosane

Wosy, cóby rzek, gdyby w^idzia ugaskane?
Widzi ogniem si Iknice i jasnym podobne

Gwiazdom niebieskim oczy, nad zamiar nadobne.

Widzi, a nie dosy jest widzie, i rumiane

Usta, chwali rce i palce ukazane

I ramiona, i okcie dalej zakasane

Nili do poowice, a jeli widziane

Które czonki nie mogy w ten czas by od niego,

Jeszcze je sobie za co rozumie lepszego *.

Prostuje bdne pojcia pogaskie, stanowiskiem

swem przypomina raczej Reja, cio literack kultur
przew^ysza go niezmiernie. Kady ustp opatruje obja-

nieniami, wic z opowieci o Aglaurze wnioskuje, e
poeta cicia pokaza ze skutki zazdroci, z historyi

Pirama i Thisby wyciga mora, e modziecom i pan-

nom wdaw^a si w potajemne zaloty nie naley, z in-

nych, e wszystkiem Bóg rzdzi, e dostatki sprowa-

dzaj nierzd, e szatan uczyni wielu bogów dla utwier-

* Tame, fol. D 3.
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il/eiiia bawochwalstwa, e wiara w c/.arv i wilkoaki
jest szalhierskini wymysem.

Nie wtpi jetliiak, e w c/asie moru pojawiaji} si
cienie nieboszc/.yków, / pr/.vkati('>w najbardziej wt-
pliwej moralnoci kae uczy si prawd moralnycli.

Ale jeeli uwaj^i tumacza s ciekawe, przekad dowo-
dzi, e z latami pokonywa trudnoci i gitki wiersz

Owidyusza nie ta pod jego piórem, wyraenia, któ-

rych dobiera, s dostosowane do treci. Dowodz tego

ksigi ostatnie, l:)y wymieni choby l:)arwny opis pa-

acu Snu, jeden z najl)aidziej mistrzowskich oryginau:

Jest blisko Cyiniiieic/.ykÓNN góra, która ciemn
Jaskini ma, /. dugimi przechodami, ziemn:

To dom i paace s Snu, gdzie ani wschodzc,
Ani na rodku nieba bdc, ni zacliodzc

Soce, promieni swoich, nigdy nie zapuszcza.

Mga si tylko, a gsta ciemno, z ziemie puszcza.

Znak jakby niepewnego mroku rzeczywisty.

Tam ci ptak, co podgarek nosi, grzebienisty,

Poranu zorze pianiem swoim wywoywa.
Ni czujny pies, nikomu milczenie przerywa

Ani gsior nad psa wszelkiego czujniejszy

Nie ma zwierzt, ni byde adnych, kraj tamtejszy.

Ni tam gazi wiatrem bywaj wzruszane.

Ni ajanie jzyków czowieczych sychane

Pokój guchy tam mieszka, jednak z pod kamienia

Zdrój niepamitliwego wypada strumienia*...

W ogólnoci postpuje teraz Otwinowski ze sma-

kiem i taktem, cho nie zaniedbuje nigdy podkrela
w dopiskach swego stanowiska i pogldów. Polemi-

zuje tedy z nauk o duszy Pitagorasa, której przeciw-

stawia biblijn, protestuje przeciw przechodzeniu dusz

w nowe ciaa i sdzi, e ta )>filozofia Pitagorasowa

gupia jest, bo dusze ludzkie rozumne, nie dlatego s
niemiertelne, aby miay wchoczi z jednych cia

* Tame, fol. Mmm.
Literatura Arvaska. 22
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W drugie« ^. Kocha Owidyusza dla wdziku wiersza,

piknych sów, nauk moralnych, ale duchem jego si
nie przejmuje, do jego istotnego nastroju nie dostraja.

Nastrój tumacza jest surowy i powany, cho lubi

barwne powieci, cieszy si bajkami, smakuje w nad-

zwyczajnociach naiwnie i szczerze. Ale sam jest du-

sz z jednego odamu, czowiekiem, jakich wielu w je-

go zborze daw^niej i wtedy.

W krwi Otwinowskich tkwiy wic skonnoci li-

terackie, skoro i trzeci z braci, Samuel, równie zape-

nia wczasy przekadem. Ciekawo obcych krajów

znamionowaa ju Erazma, teraz kilku Otwinowskich,

take jeden Lubieniecki jedzi w strony tureckie, uczy

si jzyków wschodnich, a rkopisy zawierajce akta

dyplomatyczne niejednokrotnie wspominaj o pored-
niku midzy Zygmuntem III a sutanem Osmanem II.

By tedy Samuel przy boku ókiewskiego, wróci do

kraju z tytuem sekretarza królewskiego. Czasy byy
niepewne, polityka Zygmunta III pchaa Turcy do
wojny, wic posom pobyt w Stambule bywa czasem

niebezpiecznym. Obszerno pastwa, gupota kilku

sutanów^, bunty janczarów i spahisów% intrygi kobiet

i eunuchów, zmiany w wezyracie wytwarzay rodzaj

staej anarchii ^. Nie nadszed bowiem czas uspokoje-

nia za Murada IV, pose polski bywa oczywicie na-

raony na utrat ycia w^ kadej chwili. Samuel sy-

sza zapewne o Firdusim, którego powaga, prawda, re-

fleksyjno mogy go pociga, zna moe i kasydy

Omara i Enweriego, ale szed za gosem ogóu, który

przyznawa pierwszestwo Saadiemu nawskró mo-
ralnemu, mniej zawiemu i mistycznemu, pobonemu
i ascecie. Podziela jego przekonanie o saboci czo-

1 Tame, fol. Kkk 3.

* Histoire generale du IV siecle a nos jours. T. V, str. 849

—

953.
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wieka i wielkoci Boj^a, poczucie potrzeby udosko-
nalenia si wewntrznego, dijenie do pogrenia si
w zagadnieniach ogólnych, w ohec których rzeczywi-

sto jest niczeni, zewntrzno nicoci. Wschodni
ascetyzm godzi si zupenie z rakowslvim, bo da
zniszczenia zmysowoci, radzi gotowa si tylvo na
mier i ufa Bogu niezmiennie, przestawa na maem,
unika zliytków, przestrzega pokory i prawdomówno-
ci, znosi wreszcie krzywdy cierpliwie.

Saadi móg stanowi lektur dla aryan i zjedna
ich uznanie. I dlatego Samuel, który dopisywa si take
pobonym wersetem arabskim do znanego pamitnika
Lubienieckiego, pomija mistyki, erotyki, fantazye in-

nych, a obiera maksymy ascety w rodzaju tych, które

wygasza filozof dziejów polskich. I Saadi mia co
z gbokiej powagi biblijnej, kaza korzy si przed

Bogiem za dobrodziejstwa, unika mioci ziemskiej,

Albowiem ten, kto kogo z serca zamiuje,

Podobien jest owemu, co ju dusze zbdzie;

Pytaj go ty o co chcesz, on si nic nie czuje,

Uwiznwszy ze wszystkiem w dze swojej bdzie *.

Czas przeyty si nie wraca, bogosawiony za jest

ten, który dobrze czyni i umar. Nie d powieci i gadki

winno bowiem chodzi w pisaniu ale o mora,

Bo milcze, mogc co dobrego sprawi
I wystpnego mow sw napraw^i,

Nie k' rzeczy ...

Nie godzi si take na tem, co nietrwae, polega,

nawet róany ogród tylko do czasu si ostoi i w proch

si rozwiewa. Na rozmyle sowa opiera si musz,
bo dziedzictwem nikomu wiata nie daj i Bóg rów^no

' Perska ksiga na polski jzyk przeoona od IMci Pana
Samuela Otzvinozvskiego sekretarza J. K. Moci nazzuana Giuli-

stan to jest Ogród /Róany. Z dawnego rkopismu wyda Dr. J.

Janicki. Warszawa 1879, str. 4.
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wszystkich way. Zycie za dobre wiecznie jest chwa-
lone, dlatego

yj tedy i ty dobrze, chceszli, by prawdziwie

wiat móg rzec : Umar ciaem ale sawa ywi *.

Powierzchowno nic jeszcze nie mówi, by za wy-
peni swe zadanie, nie przystoi folgowa* dzieciom,

drczy innych zazdroci, uciska poddanych, odsu-

wa ze przygody, krzywdzi braci.

Dobre, rozumowa za Saadim Otwinowski, nigdy

si nie ukryje, uczci^vo lepsza jest, ni arty i lek-

ko. Czy krzywda ludzka przyniosa w istocie komu-
kolwiek korzy, czy szczcie zonika nie przesilio

si prdko, czy pami o s^\ej saboci a odpowiada-

nie dobroci na zo zaszkodzio kiedy? Nie, i

Kto tedy midzy wierne chce by policzony,

Niech ma umys do Boga wszytek obrócony,

I niech si wedug jego rozkazania rzdzi,

Bo on nieposuszniki sam potem osdzi ^.

Nic pewnego nie ma na wiecie, ale pami zego
ciga zawsze czowieka, który, choby by nawet nie-

winny i przeladowany, powinien odpowiada milcze-

niem. To samo twierdzi Raków^ zalecajcy te, jak

Saadi, ubóstwo i mio wszystkich, spenianie dobrych

uczynków, z których sdzi Bóg, oderwanie od docze-

snoci, bo

wiat opuci i wzgardzi wszytkie jego sprawy,

Czysto trzyma i witych modlitew zabawy,

To jest grunt ' . . .

Mdro jest pokorn, zna siebie, goni wiat od sie-

bie obiema rkami, wie, e nikt przed Bogiem nie jest

prawym, e lepsza cierpliwo bogatego ni hojno
ubogiego, e

^ Tame, str. 7.

* Tame, str. 17.

' Tame, str. 56.

* Tame, str. 81.
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Leps/y jest ci;r uhóstwa wasiujjo,

Anili ao / pi ayiiifiiia ciul/.ejjo'.

Ale najgorsz jest mio dla kobiety, j^dy ogarnia

zwaszcza mdrca, który traci sw;j mijdro i niezale-

no, ody ogarnia modzieca, który oprze si jej nie

potrafi, gdy opanuje ma, któremu trudno by wtedj'

cnotliwym.

Ktyka Saadiego zbliaa si tedy do rakowskiej nie-

zmiernie. Przeznaczy j tumacz zapewne dla swoich,

nie ogosi moe wskutek wczesnej mierci. Nie jest

pevynie tak czuym i mistycznym, jak jego wzór, jego

ascetyzm ma charakter raczej intellektualny. Ale przez

niego ascetyzm wschodni podawa rk zachodniemu,
dziwi si tylko naley, e nie znalaz si nikt, któ-

ryliy przekad oceni i wyda. I pierwszy uwór wsclio-

dni w literaturze naszej spocz w rkopisie, gdy
w Niemczech Oearius popularyzuje go znacznie pó-
niej '-, podobnie tumacz francuski. Nie mianoju so-
wa uznania dla zasugi, gdy smak czasu szuka tylko

tego, co pochlebiao instynktom i bezmylnoci czczej

i pretensyonalnej. Tre i jzyk przekadu przypominay
jeszcze dawne czasy, czysto zw^aszcza jzyka zastana-

wiaa, bo o surowoci w zapatrywaniu na czowielva

wspomniao si ju poprzednio. Nadchodzi czas opty-

mizmu i pytkoci bezgranicznej, które zgotoway roz-

strój zupeny. Niezmiernie odrónia si ten pód umy-
su spokojnego i skupionego od nadtej muzy Twar-
dowskiego, który na ocean cnót ksicia Zbaraskiego

w pytkiej puszcza si odzi. Tu rozumny i gboki
pogld na ycie, prostota stylu i wysowienia, tam

* Tame, str. 126.

- Persianischer Rosenthal Schich Saadi durch Adam Oearius.

Schlesswig i654, fol. A 3: er zoerde ausser der Neider und Ver-

leiimder Anfal sicher gehen, und dessen Schriften bei verstan-

digen Leuten ihr cigen und gutes Lob hciben.
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górny patos, uwielbienie splendoru, frazes uroczysty

i gadatliwy.

A i w stronach litewskich znalaz si poeta tego
nastroju, co ogó aryaski. By nim Domaniewski, dru-

kujcy emblemata treci moralnej, ukadajcy w rymy
przypowieci Salomona, porównywajcy ywot miej-

ski z >viejskim, co wszystko zwyk by dedykowa nielicz-

nym ju patronom nowogródzkim. Uczy zgadza my-
li z czynami, w obec których, jak mówi, i Saadi, m-
dre rozprawy na nic si nie zdadz. W yciu czyn

tylko ma warto, dlatego

Niech kady ma swe na pieczy,

Ty rób; a Bóg, jeli godzien,

Da to, e nie bdziesz godzien *.

Praca i modlitwa wypeniaj bowiem ycie chry-

styaskie, nie licha zabawa, która Bogu bluni,

Jako s kostki i karty

Pijastwo, bazeskie arty.

Mylistwo ze psy, z rarogi.

Gdzie marnie trac czas drogi,

Jako szaleni biegajc

Tam, kdy im kae zajc ^.

wiat bdzi lepo, ludzie w rozkoszach si cho-

waj, gdy trzeba dziaa,

Lecz kto si mylami baw^i

Prónymi, ten nic nie sprawi.

1 ten, który rozprawuje

O ludziach, których szacuje

Sowa, mo\vy i postawy.

Omieszka potrzebne sprawy'.

^ Ekscytarz abo przestroga i pobudka tym, co zuiele mylami
i sozvy robi, a rzecz sam i rkoma nie chc, a chc si do-

brze mie. Uczynione przez Józefa Domaniewskiego. W Lubczu

R. 1623, fol. A 2.

^ Tame, fol. B.

3 Tame, fol. B 2.
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Kto daje uboj^ini, nie cierpi niedostatku; podobnie
wyj^rywa ten, kto na urazy pokor odpowiada. Nie szu-

ka clirystyanoni w wiecie poytku, wytrwa w ci-
kim trud/ie, skoro wszystkieni Bóg r/.dzi, a najlepiej

obiera szanowny stan rohiika.

Bo Domaniewski jest, jak ogó, mionikiem y-
wota ziemiaskiego, od którego pochwa roi si w li-

teraturze, cho przyznaje, e kady stan wymaga pra-

cowitoci,

Bo kto lecie szuka chodu,

Nacierpi si w zimie godu.

A kto si nie lioi znoju.

Zayje chleba w pokoju.

Lecz przeklte prónowanie,

Co Bóg ludzi kae za nie ^.

Domaniewski nie roci sobie pretensyi do poezyi.

Czytuje Wergiliusza, Senek, Plutarcha, zagbia si
w Pimie w., radzi po prostu i z myl nie tylko

o stanie szlacheckim. Radzi, bo oburza si na leni-

stwo i frazesy kryjce nico. Ale rymuje sabo i nie-

poetycznie a z naiwn wiar w to, co gosi. Jego po-

gld jest za pogldem gromady, do której naley, roz-

proszonej wkrótce gromady chrystyaskiej.

* Tame, fol. D.



IX.

Ostatnie lata. Rozkwit poezyi aryaskiej.

Panowania dwóch ostatnich Wazó\v ^vysuny bd
co bd na plan pierwszy sprawy religijne. Na sejmach

dyssydenci wnosz nieustannie ale na ucisk wyzna-

nia, dyzunita Kisiel chce przeszkodzi nawet obradom

w r. i638, a )>religia grecka uspokojon cale nie bc-

dzie« ^ Fanatyzm rosncy w masach przybiera roz-

miary grone, z pastw zachodnich wia te grony
podmuch nietolerancyi. Nie tron ju, od którego szy
wanie denia pojednawcze, ale masy sprzeciwiay

si daniom dyssydentów, którzy teraz grozili Gusta-

wem Adolfem, póniej Karolem Gustawem, gdy chcieli

przeprze utrzymanie zaprzysionej religijnej ^volno-

ci. Wywoywao to grone rozruchy od ciany wscho-

dniej, niezadowolenie i intrygi na kresach zachodnich,

gdzie nie byo wprawdzie sfanatyzowanego religijnie

ludu ruskiego, za którym stali kozacy, ale znajdoway
si jednostki skore do uciekania si pod opiek praw
obcych, skoro krajowe nie miay mocy. Rónice wy-
znaniowe zaostrzay si tak, e czasy ^valki bratobój-

czej zbliay si szybko, a Birkowski ju rzuca si
z nieopisan namitnoci na dyssydentów i nie za-

chowywa tej miary i ogldnoci, która cechowaa

Rkopis Nr. 2274, jak wyej.
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|)ier\N s/ycli katolickich kaznodziei w walce z Rc-

lornia '. Szcimiciz oWozonn \ nic zna paktowania z ni-

kim, cia sowem zamiast miarkowa i agodzi, a za

nim szli inni, dalekt) mniej uzdolnieni i pospolitsi du-

ctiem i polotem, jak zwaszcza (^icliowski, który nie gar-

dzi obelgi}, szyderstwem, artami -', Wzbieraa powód
nienawici, by wyda nieoczekiwane skutki w czasie

najwikszego rozbicia kraju. A dla zboru, który odsu-

nito nawet od miosnej rozmowy toruskiej z r. 1643,

nadchodziy ostatnie lata wietnoci, w których cay
ruch umysowy skupi si gównie w^ l.ucawicach,

gdy na Woyniu i Litwie wegetowano ledwo.

Wolno druku, poczwszy od upadku Rakowa,
waciwie istnie przestaa. Wytoczone tajemnie dzieo
Szlichtynga pali ju l:at warszawski, nawet w podgór-

skich dolinacli i borach poczynao by duszno. Na-

pady rozliójnicze, sprawy o dziesicin, zatargi z s-
dami, wystpujcymi jawnie przeciw aryanom, utru-

dniay normalne ycie dotychczasow^e, cho tradycye

kultury rakows<iej yy jeszcze w Kisielinie, gdzie znie-

sion po krótkiem istnieniu szko utrzymywano tylko

tajemnie, yy zwaszcza w^ Luca wicach. Nawaa Ico-

zacka, potem moskiewska, szwedzka, siedmiogrodzka

niszczyy kolejno majtlci i zbory tem atwiej, e przy-

czyniao si do zniszczenia onierstw^o zacine ^,

przyczyniay si nowe ograniczenia prawne. Nie bra-

lvo jednak i teraz uczonycli i kaznodziei zwaszcza
w Lucawicach, gdzie, pod skrzydami Taszyckich

i Boskich, wyidada si jzyk polski i inne przed-

mioty, wród któr3'^cli chemia jest równie pielgno-

wan troskliwie. Nie wiadomo, czy miano tu ju po-

jcie o odkryciach Helmonta, Reya, Torricelego, Pas-

i U Krasiskiego, T. 11, Cz. 1, str. 14G.

^ U Brucknera, Historya literatury jjolskiej. T. I, str. 223.

' U Lubienieciusa. str. 279—280.
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cala, ale wród masy rzeczy przebrzmiaych musiano

i tu omawia zagadnienia obiegajce wiat zacho-

dni. Zwizki z Siedmiogrodem zacieniay si znów,

w szkole uwzgldniano nawet retoryk za rektoratu

Baumgartena, nie odrzucano, za przykadem Kolosz-

waru, nauk humanistycznych, w których celowali Dyr-

ner i Fryderyk de Honstet. Na kazania Szlichtynga

zbiegaa si szlachta podgórska, miejscowo nadduna-

jecka zaroia si domami osiadej szlachty, co trwao
jednak tylko do poowy w^ieku. Zbór utrzymywa si,

cho edykta królewskie, zwrócone przeciw niemu w zie-

miach pruskich w r. 1647, rozpoczynay ju powoln
proskrypcy.

Na sejmie elekcyjnym z r, 1648 burza przeciw pod-

komorzemu kijowskiemu Niemierzycowi, podtrzymy-

wana przez lutró^y i kahvinó^v, obrócia si w istotne

wyjcie aryan z pod prawa, cho ustawy nie byo,
cho nowy król przysiga jeszcze nie uciemia ni-

kogo dla wiary. Cicho^yski nie ustawa w atakach,

wskazywa Lucawice jako gniazdo zego, co doprowa-

dzio do takiego poruszenia w masach, e mode poko-

lenie Sieniskich i Taszyckich przyjmuje ju katoli-

cyzm ^ cho Achacy Taszycki, dziad na\yróconego po-

kolenia, przyjmuje chrzest niewtpliwie pozornie, jak

wiadczy jego zapis dla zboru wygnaców koloszwar-

skich -. Rozpowszechnio si zdanie, e aryanie dyaba
maj za Boga, ich zbory zwano odtd piekem ^. Kryy
je tylko wolnoci szlacheckie, po dworach odbyway
si jednak dysputy, któremi syny Dbrowa Szlich-

* U Morawskiego, str. 196— 197.

2 Lengyelek szamadazos konyva i632— 1792, gdzie oprócz wy-

ir»ienionego ju rejestru znajduje si protokó p. t. Sprazoy zboru

bolskiego exulantskicgo koloszzuarskiego. Wedle notatki tu zawar-

tej, Achacy posa przez wnuka Jana 3ooo talarów jako cz le-

gatu obiecanego wygnacom, reszt mia odebra Wiszowatj'.

^ U Morawskiego, str. 190. I

I
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tvnv»<nv, .iina Potockich, Robkowa Morsztynów, gdzie

Wiszowaty zwalcza jeszcze tryumfujcego z upadku
Lucawic, (^ichowskiego. A zbliy si najazd szwedzki

i poczony z nim zamt w pojciacli, gorszy od tego,

który sprawili Szwedzi. Upadek Krakowa dopeni
miary klski, która siga w najdalsze zaktki, dotara
nawet w zacisza podgórskie. Nigdy jeszcze takie prze-

raenie nie wdaro si w serca, nigdy takie zdumienie
naiwne i dziwice si klsce nie wstao w duszacli pol-

skich. I oto sarmacki epik Twardowski, cho katolik,

wierszem wita Szweda w przekonaniu, e Bóg miesza

narody, skoro kraj czterem wrogom odda, i w dobrej

zapewne wierze wyczekiwa od protestanta wprowa-
dzenia wszystkiego w kluby i ratowania gincej nawy
Rzeczypospolitej \

W takiej chwili inny poeta, który mia kiedy opie-

wa w psalmach zwycistwo wiedeskie, modli si
zapewne o wyzwolenie z ucisku i ocalenia od potopu

wszystko zalewajcego, a poezya aryaska nie bya
te obojtn na los kraju, cho niektórzy przedstawi-

ciele zboru witali szwedzkiego zbawc w Krakowie.
Wielu olnia wtedy fortuna najezdnilca, wic podpi-

sali z innymi zobowizanie do wiernoci i posusze-
stwa jeden z Wiszowatych i Niemierzyc ^. Ale byy to

jednostki, inni szli za wiernymi Janowi Kazimierzowi, by
wymieni Zbigniewa Morsztyna walczcegow szeregach

obroców kraju \ Jana Szlichtynga cierajcego si na

czele rot kozackich na mudzi z wrogiem^, Stefana Nie-

mierzyca, brata synnego stronnika Wyhowskiego i kan-

* Poezye Samuela Tzuardozoskiego. Wyd. K. G. Turowskiego.

Kraków l86l. Zeszyt III i IV, str. 146— 148.

- U Morawskiego, str. 219.

' Ueber die bis jetzt unbekannt gebliebenen Gedichte x)on

Zbigniew Morstin. Posen 1884, str. 58—Sg. Inaugural Dissertation

von Jan von Rzepecki.

* U Morawskiego, str. 492.
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dydata na kanclerstwo ruskie, który broni Krakowa
przed Szwedem, nim podpisze ów nieszczsny akt pod-

daczy. Potocki, spokrewniony z Taszyckimi i Mosko-

rzowskimi, a wic jeden z filarów zboru, musi ucho-

dzi na Wgry ^ nie tylemoe z powodu sympatyi szwedz-

kich, ile raczej jako zagroony przez zwracajcy si
przeciw aryanom ruch, który czyni z nich kozów ofiar-

nych. W powszechnem zamieszaniu rosy gosy wród
szlachty, mieszczan i ludu, e aryanie, to stronnicy

szwedzcy bez wyjtku, co popieraa niewtpliwie naj-

>vicej agitacya zakonów -'. Ten pogld rozszerza si
szybko w chwili, gdy Czstochowa poczyna by na

ustach mas, gdy wzmagaj si gwaty szwedzkie i Ra-

koczego.

Rozpoczynaa si wojna bratobójcza, nad któr ubo-

lewa Kochowski, gdv woa, e dzi

Sarmata

Z zgod}' zalecon u wiata,

Dzi miecz bierze brat na brata

Z sob walczc'...

Paday ofiar Komiszowa Przypkowskich, Janczo-

wa Kempiskich, Trbki Trbeckich i inne, czemu
miay zapobiedz uniwersay królewskie. Obiegay rów-

noczenie wieci o bliskim wywoaniu aryan z kraju,

gdy konfederacya warszawska, wedle tumaczenia

wielu, nie obejmowaa wcale zboru. A czer chopska
hulaa ju na dobre po dworach podgórskich. Z pod

Warszawy, gdzie król star si z potg szwedzk, nad-

chodzia wie, e uczyni tam wlub solenny wypdze-
nia Aryanów z Polski i oswobodzenia ludzi ubogich

' Tame, str. 227.

* Wacauf z Patoka Potocki. Nowe szczegóy do ywota poety,

zebra Jan Czubek. Kraków 1894, str. 200.

' Wespazyana Kochozuskiego zuojsk. krakozv. Pisma zoierszem

i proz. Wyd. J. Turowskiego. Kraków l859, Zeszyt I

—

V, str. 218.
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od egzekiicyi 1 uciemienia \vszelakiego« '. Sytuacyc
pogarszao zachowanie si niektórych teologów zboru,

którzy zdawali si wyzywa cierpliwo katolick-.

Jak opowiada Kochowski, miay dzia si pod oson
szwedzk fakta dranice istotnie gorce uczucia wik-
szoci. Wic zbliy si dzie wywoania po zamcie,
w którym trudno doj do jasnego przekonania o wi-

nie jednych a l^ezinteresownoci i czystoci zamiarów
drugici. Wypadki, o których opowiada Kochowski ^
byy jednakdo dranice. Iy zaogni powszechne roz-

jtrzenie i stary fanatyzm tumów.
Zaatwiono przy tej sposobnoci wiele rachunków

osobistych, zl^yto za bezcen dobra, którymi wywoani
mieli opaci gorliwo wielu. A na domiar zego, na-

jazd siedmiogrodzkich hord Rakoczego, który te go-
si wolno religijn* i wiód z sob aryan tamtejszych,

dopeni miary goryczy nawet pobaliwszych. Najlich-

sze zaktki podgórskie zawrzay znów walk, wtedy
to musiay te zdarzy si gwaty, o których opowia-

daj obrazy klasztoru zakliczyskiego. Na wspomnienie
tego napadu Kochowski nabrzmiewa oburzeniem, wy-
mienia znów fakty otwartej zdrady ">, któr potw ierdza

te zapisek archiwum szw^edzkiego, odnoszcy si do
aryan krakowskich^. Wic, gdy w r. i658 nasta wzgl-
dny spokój, tem srosz, bo wymierzon przewanie
na niewinnych, bya represya. Zbierajcy si sejm za-

* Pamitnik Mikoaja Jemiohnuskiego. L\a'Ów i85o, str. 97.

- U Morawskiego, str. 3/1.

* Annalcs Poloniae ab obifu Yladislai IV. Climacter secun-

dus. Cracoviae l683, liber secundus, str. 162—1 63, gdzie znajduje si
opowie o zniewaeniu cudownego obrazu.

* Tame, Climacter secundus, liber tertius, str. 196.

^ Tame, str. 221,

* Z teki trzeciej dokumentów z lat i65o— 1655, znajdujcej si
w muzeum rapperswylskiem, gdzie znajduje sie powiadczenie z otrzy-

mania 3oo dukatów przez trzech Przypkowskich i 1 00 dukatów przez

Karmanowskiego. Informacya prof. Jana Czubka.
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cz swe czynnoci od wywoania z kraju ludzi, którzy

niepojte dogmaty chc okrela. Kto wykltych po-

gldów nie wyrzecze si, bo wiara darem Boga jest,

ma z kraju wyj a tymczasem wolny kult i urzda
czonkom zboru odejmuj si ^. Surowa to konstytucya,

któr podyktoway gównie wzgldy polityczne. Doty-

kaa aryan, cho i dyssydenci maopolscy i litewscy

sprzyjali Szwedom, cho nie brako stronników najezd-

nika w obozie katolickim. Namitnoci religijne wzmo-

gy si jednak do tego stopnia, e nawet opowiadania

Kochowskiego nie zasuguj na pen wiar, gdy si
przypomni sceny mordów protestantów^ wielkopolskich

lub tumulty krakowskie na pocztku drugiej poowy
nieszczsnego wieku -.

Traktowa je lekko Kochowski, potpia Rudawski.

Zdarzay si nadto w zamieszaniu pomyki, które król

musia prostowa, napady czerni odbyway si take
w imi w^iary, której broni sejm^ I wtedy rozpoczo
si wychodtwo, które osiedlao si w Prusiech, gdzie

w^net skupiono si w kilka zborów topniejcych pod

wpyw^em luterskim, na lsku, w Siedmiogrodzie,

gdzie liczebnie znalazo si najwicej w^ygnaców^, w Ho-

landyi, dokd podali ju dawniej niektórzy. Nast-
pne konstytucye sroyy si jeszcze bardziej, cho dugo
bardzo niedobitki kryy si pod opiek yczliwych lub

litosnych, zbieray si naw^et w starych gniazdach, jak

Jankowiec nad Rab Krzysztofa Morsztyna, który mimo
chrztu katolickiego *, przyjmowa u siebie Stegmana
modszego, Grelliusa modszego i innych jeszcze w r.

1673 ^ Bya to ruina materyalna zwaszcza dla szlachty.

* Anna/es Poloniae, Climacter secundus, liber uartus, str.

264—295.

' U Krasiskiego, str. 200—2o3.

* U Morawskiego, str. 476—477, 434, 492.

* Tame, str. 5ii.

* Pamitnik przyjació Andrzeja Lubienieckiego.

I
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Utórtj dano termin /.l)\ t królUi dla sprzeday dóbr,

iiiina po wieej ruinie wojennej. A z lskiego Klucz-

borka, gdzie zebraa si elita wygnaców, odezwa si
teraz gos piotestu ', którego gówn niyhj byo, e
kto sumienie opuszcza, Chrystusa opuszcza. Opisywali

tu swe nieszczcia, które l^yy czci nieszcz ogól-

nych, zamanie wolnoci religijnej i gwaty na zborze

olicych i swoich, które byy tylko pocztkiem przela-

dowania obecnego. Igraszk wobec zaszych teraz wy-
padków h\\\ walki, które si rozegray niedawno w Ho-

landyi, nienawi teologów udzielia si ludowi, co do-

prowadzio do zbrodni , któr uwica teraz sejm.

Wskrzeszono redniowieczne edykta, których nie znaa
epoka Zygmunta Augusta, nie przepuszczono nawet
kobietom, starcom, chorym, w podzik za pokój znie-

siono wolno religijn. Skrócono nawet termin sprze-

day, na mier godow wygnano nieszczsnych, któ-

rzy nie maj ani ojczyzny, ani pidzi ziemi za jej gra-

nicami -.

By jednak sumieniu si nie sprzeciwi, zbór po-

stanowi odpowiedzie staoci ^, cho wygnaców^
siedmiogrodzkich nawet w drodze ograbili onierze
cesarscy. Niektórzy nie mog naAvet zapracow^a na

utrzymanie, nie znaj jzyków obcych, jeeli bdz,
nie s jeszcze heretykami. Nikt ich nie przekona, dla

sumienia cierpi ucisk, dobrzy s i dobrych yczliwo-

ci godni. Podpisali protest dopiero przywrócony do

czci przez l^róla Szlichtyng, dalej synny teolog tego
nazwiska wraz z synem, Gosawski, dwóch Przypkow-
skich, Mierzyski, Moskorzowski, Sierakowski, Wi-

* U Lubienieciusa, str. 295—3o4,

2 U Lubienieciusa, str. 296 : Patria seclusi clausum prope or-

bem terrarum habemus; quo nos sustentemus in exilio non habe-

mus.
^ Tame, str. 297: Nam Christum cert deserunt, qui conscien-

tiam deserunt.
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dawscy, Wilkowski, Taszycki, Goleccy i inni. Skonni,

jak zawsze do zgody, szli bez zorzecze i ch>valili mi-

osierdzie, bez którego nikt zbawionym nie bdzie ^.

A w kraju rozpoczynay si tymczasem procesy prze-

ciw podejrzanym o aryanizm, które trwaj do koca
wieku i s jedne przykrzejsze od drugich. Ogó cieszy

si z wyplenienia kkolu, który okrywaa kontedera-

cya, z jednoci wiary, której róno podkopywaa
daAvniej jedno. Wyrazem jego nastroju by zapewne
Kociowski, który nazywa aryanizm atejsk bezbono-
ci, wnuldem Belzebuba, siostrzecem Lucypera, szar-

paczem Chrystusa i wysya wygnaców na krace
wiata, gdy

Co wyranie mdro rzeka.

Jam yciem, prawd, drog,
Czemu saine wierz pieka,

Oni wierzy nie mog^.

I wyszed z kraju ten odam dyssydentów, z których

wielu odznaczao si niezwykemi zdolnociami i kultur

umysow. Na ich miejsce wchodzia nietolerancya,

która ciskaa ju grom}'^ na bronionego przez Kochow-
skiego poet czarnoleskiego, potem rzucia si na naNvró-

conego pod materyalnym przymusem Potockiego i go-
sia to, co zacz Kochowski, bardziej bezwzgldnie
tylko, barbarzysko, brutalnie. Frazes zwyciy myl,
panegiryzm zastpi uczono, rednio^viecze odepchn-
o powiew czasów now szych, konwencya i pytko za-

panoway niepodzielnie. Ciemnota pocza szerzy si
tem silniej, im staranniej zacierano lad rónic, im tro-

skliwiej pielgnowano nieuctwo i banalno, z których

wyrodziy si niemoc ducha i zwyrodnienie formy.

* Tame, str. 3o3: ut miseras amanter miserantes, nunqiiam

uUatenus sitis miserandi, et bonis porro vos omnibus cumulet ex

z>oto.

^ Wesjyazyana Kocboiuskiego woj. kr. Pisma Zeszyt I

—

V, str.

KKJ— 111.
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A jednak na to NNalk i niepokojów, które stanowiy
tre dziejów /horn za ostatnich Wazów krzewi si
poezya, j)[ównie rkopimienna. Jej trecii} — wylewy
uczu religijnych, pobone rozpamitywanie wasnej
nicoci, modlitwa szczera i arliwa, spowied nami-
tnie gorijca i przepojona pokor i alem. Ascetyczny
nastrój nie znika z niej nigdy, cho nie wyklucza te
wojennej epiki, która staa si ulubionym rodzajem
wieku, ani obrazków z ycia, ani wieckich igraszek, jak

anagramaty, akrostychy, fraszki o treci czsto swa-
wolnej i rubasznej. Byo to ju ustpstwo na korzy du-

cha wieku, którego nie dopuciby si Kochanowski lub

Samuel Otwinowski. Anonimowo, to take cecha tej

poezyi, to znak, e aryanizm poczyna kry si ze sw
twórczoci, której nie chowa pod korcem przecie Twar-
dowski lub Kochowski, to objaw strachu przed fana-

tycznie usposobion opini, która kae milcze Poto-

ckiemu. Szczera to poezya, nie zachwaszczona nadto,

z wyjtkiem Pastoriusa, mitologi, nie humanistyczna
i sztuczna, ale swojska, rzetelna, przypuszczajca nas

do bliskiego obcowania z ludmi dobrymi, mikkimi,
prostymi, swobodnymi zawsze i wadajcymi jzykiem
obrazowym i soczystym, którego nie byo dotd w tym
stopniu w poezyi i nie bdzie do czasów romantyzmu.
Rozsdek, czysto duchowa, dojrzao wewntrzna,
plastyka jzyka zadziwiaj i wywouj przekonanie,

e, gdyby ci ludzie pojmowali powanie swe zadanie

poetów, mogliby mierzy si z wielu obcymi. A jed-

nak jest to poezya podziemna, nieznana nikomu, prócz

nalecych do zboru, rzadko przenikajca dalej i sze-

rzej. Kochowski auje zgonu Twardowskiego, gdy
cae stosy wierszów sypi si z pod pióra Potockiego,

dziwi si, czemu nie wychodzi jedno z jego najwik-
szych rozmiarami dzie, cho nie przenika powodów
tego milczenia, wywoywa raczej wraenie przygn-

Literatura Aryaska. 23
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biajce tern wanie zdziwieniem, wraenie, które nie

zatrze si nigdy.

Zaczyna szereg czowiek dziwny a interesujcy,

jako cliarakter i sumienie ciekawszy ni ktokolwiek

wtedy, godniejszy pióra Sowackiego od Beniowskiego.

Swoim lukubracyom, jak nazywa wiersze, powierza

siebie, swój temperament, swe usposobienie burzliwe

i namitne niesychanie. Jego poezya daje go nam y-
wego, niepojta sympatya pociga do tego kondotiera

i wóczgi, ^v którym tkwi niepohamowany indywi-

dualizm, którego cechuj prawda i prostota. To nie

pomysowo sowna, nie zudzenie zmysów, ale praw-

dziwe zy, pokuta, ao, ufno. Widzimy go, czu-

jemy, syszymy, bo on siebie widzi i sdzi, gdy czyni

obrachunek sumienia po zbrodni dokonanej na prze-

ciwniku i wspówyznawcy. Chciaoby si wicej ta-

kich wierszy, al zbiera w sercu, e ich tak mao ^

To Arciszewski, syn waciciela migla, ucze histo-

ryozofa Lubienieckiego, suga Radziwiowski i nie-

znuon\' wojownik, ale i zabójca palestranta Brzeni-

ckiego, który ród jego obdar z majtku. Cho gr>'^z

go w^yrzuty, nie zapomina, e jest szlachcicem, który

zabi czowieka niepewnego pochodzenia, jako banita

nie traci nigdy energii i wierzy, e lepsza przyszo
nadejdzie. Próne s bo\N4em al i narzekanie, smutek
oczy zalewa, ale serce ponie nadziej, skoro czowiek
powierzy si gospodarzowi ^viata, który

Europ ten mieszkaniem, drugim Aitier\'k

Ludziom dawa, a inszym Azy i Afryk
Jeli tedy i w nas chce swe pokaza sdy,
Ani to go\vy naszej ani nasze rzdy.

Sucha przyjdzie wyroku, Bóg to bdzie wiedzie.

Za którem morzem kae któremu z nas siedzie.

Od aski Boga zale bowiem los i fortuna.

^ Wirydarz poetycki, str. 1167— 1217.
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Ale Nwi/iity nie milkn, siwych wosów piv.yl)v-

wao miakowi, który suy jednak wiernie Radziwi-
om, clioeby o intrygi przeciw królowi szo, walczy
dla amhicyi a moe, hy znale mier, zdobywa laury

wszdzie i doczekuje si chwalebnego \yezwania do
kraju. Niepojty to czowiek, którego rozumie si je-

dnak na tle czasu. Ma rozkoszne akcenty naiwnej

wiary, ma i wtpliNVOci, któremi natchno go pew-
nie otoczenie najl^ardziej kosmopolityczne. Wyrzuty
nie milkn \y nim nawet wród huku granatów hisz-

paskich w Brazylii, grzech sumienie przytacza, gdy
wspomni zabitego wroga, któremu, na domiar okru-

ciestwa, jzyk wycign i do drzewa przybi. Uszed
pomsty prawa, ale, póki ywy, szuka aski Paskiej
i czeka kresu cierpie. W okoo niego wszystko pa-

dao, on wychodzi cao z niebezpieczestw i gradu

pocisków. Wiedzia, e nikt si nie ukryje przed sro-

giem obliczem Pana, który jednak czciej folguje ni
karze, \vic korzy si przed Nim i ndz zwa ywot
cay:

i takci dym wiek tud/ki, jako soce trawi

Par ziemn, tak prdko naga mier nas dawi.

Za twoim rozkazaniem tak prdko yjemy,
Ze si tylko rodziemy, a za wnet giniemy.

Jeszcze w tak maej ciwili ból tylko panuje,

A coby dobrym nazwa czowiek nie znajduje.

Co wiek, to nowa fala ludzi przypywa, yjcy tra-

w i si frasunkiem, odmianie podlega wszystko jakby

na lodzie, zniszczeniu nic si nie oprze. Tylu królów

upado, tyle w^ojen przegrano,

1 temu smutny nasz wiek tak prdko trawemy,

Jako znikome sowa, co w paczu mówimy.

A Ty vjc bez skazy wieki za wiekami

Nieprzerwanemi Panie spinasz ogniwami.

Nie zajrzyje sumienia i tej wolnej gowy
Ani ku tak sabemu czynu bd surowy.

Niech si wróci do wczasu dusza ulubiona,

23*
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Gdy z swej zmazy od ciebie bdzie wyzwolona.

Wszytk sw myl kierujc ku celowi temu,

By dziki oddawaa take Panu swemu.

I wtedy wracaa mu upornie myl, e, cho cik
bya zbrodnia, Brzenicki zgubi siebie pych i chci-

woci, nawet szlachectwo rodu Arciszew^skich naru-

szy, co przepenio miar zoci.
Arciszewski lka si na wspomnienie zbrodni, ale pa-

mi doznanego zego skania go do wiary w spra-

wiedliwszy od ludzkiego sd Boga. cigaj go troski,

wic nie stoi o sdy i praktyki ludzkie, dba jedynie

o ask i pomoc Boga. Chytre mowy obróc si ostrzem

na tych, od których pochodz, a jeeli ludzie dozoruj
jego sumienia, winni prosi te Boga o przebaczenie

dla grzesznika. Ten grzesznik idzie na krwawy bój

i moe ciaem ucierpi za ze a teraz prosi tylko o mo-
dy innych.

Wy jeli o mej krwawej mierci zasychniecie,

Sprawiedliwoci to wic Boej przypiszecie.

A jeli o mym zdrowiu bdziecie sychali,

Ze inn bdziecie Pask lito wyznawali.

A ja w nadziej Bo tam id, gdzie srogie

Nastpiy krwie chciwe na si wojska obie.

Co bd, to bd, w Tobie Boe mój obroca
Ufam dawco i- zego i dobrego koca.

Gdy ominy go kule hiszpaskie w Brazylii, Wa-
dysaw IV wezwa banit do kraju. I Arciszewski spie-

szy przez morza , dzikujc Bogu za wyzwolenie

z grzechu i rozpaczy serdecznej. Pitnacie lat wojo-

wa na drugim wiecie, z cudzego brogu jad, od kul

si uchowa, wic wraca z radoci i dzikami

:

Chwaa bd Bogu,

Ten mi z barogu
Wziw^szy tak wodzi,

Ze czeka zego
Najmocniejszego

al mi nie szkodzi.

I
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(Iho sl^* pukali,

Nifilopinali,

(2at)m iiclioct/.i.

Bóg pr/.ytar rogów liid/iom zej woli i sprawi, e
gdzie inni wród gogu dzid mier znajdowali, on
róe zbiera i widzia ginijce \vojslva u stóp, które wra-
cay teraz w strony rodzinne:

Chwaa bd Bogu,

Ju znowu w progu

Ojczyzny mojej.

Czuj jej dymy,

Widz kominy

Rodziny mojej

A ci pomarli,

Co oczy darli

Niemi po zbrojej.

Cioby bieda przygniata miaa wróconego l<rajowi,

mniejsza o zyski, skoro suba Boa si poczyna.

Tradycye rodzinne nie dozwoliy oczywicie Arci-

szewskiemu zapomnie o zborze, w którego obronie

stawa odtd jako czowiek wpywowy, gdy król mia-

nowa go starszym nad armat koronn. Mia wtpli-
woci teologiczne, jak póniej Potocki, ale zaznacza,

e ))wedle rozumu i sumienia mego, jakie Bóg we
mnie mie chce, znam to, e o Bogu aryanie czciej
myl, ni religie inne« K Ciekawy by natury Boga,

swej wasnej, ale, e ba si rozterki, nie wznawia
kwestyi, pamitny zdania, e, gdy Bóg clice ukara
pastwo, roznieca religijne spory. Chodzi w nich ra-

czej o wadz, co widzia pewnie w Holandyi, a nie

o wolno sumienia, powtarza w swych wynurzeniach
listownych; w kraju, gdzie, po le odpaconej przez

Holendrów subie, odpocz wreszcie, musia stawa

* Dzieje Krzysztofa z Arciszezua Arciszezuskiego admiraa
i wodza i t. d. przez Al. Kraushara. Petersburg 1892, T. II, str. 88.
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niebawem przeciw czerni kozackiej i tatarskiej, która

oblegaa Lwów, potem nalega na króla, by nie pró-

bowa ukadów pod Zborowem. Nieugity po rycersku

i skory, wbrew ideom rakowskim, do wojny, mia
Arciszewski w swym rodzie i póniej teologów go-
nego nazwiska, a ostatni noszcy je ministrowa je-

szcze na pocztku wieku dziewitnastego w siedmio-

grodzkim Keresthur, gdy gina ju nawet pami
o polskich zborach i madziarszczyzna zapanowaa nie-

podzielnie wród potomków wygnaców , gdy trzy

zbory w Koloszwarze, Adamoszu i Bethlenie rozpy-

ny si niepowrotnie i, mimo nawoywa starszego

pokolenia, które pozostao wierne ojczystemu jzyko-

wi ^, zniky w obcym ywiole i przekazay mu nie

tylko zbiory ksiek i rkopisów, ale i znaczny zapis

Taszyckiego.

Na czoo poetów wybi si na razie Morsztyn, nie-

znany do niedawna i onierz, jak Arciszewski. Ro-

dzina w czci aryaska od lat stu i spokrewniona

z Socynem miaa ju w starocie Filipowskim Krzysz-

tofie teologa, który korespondowa z mistrzem, broni

Ruarusa, gdy go z Gdaska chciano rugowa. Jego brat

Tobiasz dopisywa si Waleryanowi Otwinowskiemu do

przekadów, wnuka syn Jerzego Zbigniew, spokrewnio-

ny przez siostry z Kazimirskimi i Przypkowskimi, spra-

wowa czasjaki urzd w upach wielickich, gdzie Mor-

sztynowie od wieków bachmistrzowali, jak ów Floryan

bronicy Czechowica. Nie brako w rodzie i teologów, jak

Faust, Jan, Seweryn, wyzna\vców, jak podpisani na ode-

zwie kluczborskiej Gabryel i Tobiasz. Poeta Zbigniew,

wstpi z kolei wsub Radziwiów, z których Krzysztof

1 A Koloszzuari Unitaria Lengyel Eklesia Jegyzd-Kdnyva,

i^jGS 1782. gdzie pod r. 1763 biskup unitaryaski koloszwarski na-

pomina, aby minister wgierskim jzykiem contracte annotowa

spraioy zboroive«.
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i Janus/ bronili \\ tym wieku aryan do koca. W woj-

sku dosugiwa si stopni, walczy pod ZI)oroweiTi

i Zwaccni. (uly kraj zaleway wojska obce, nie

skada bit)ni, dosta si nawet do niewoli, a wresz-

cie osiad w zaciszu doniowein i oeniony z O.apli-

cówn gospodarzy spokojnie. Usunity z kraju za

aryanizm, nie zapomina o swoicb, w l^rusiech dosta
si do rady namiestnika l^ogusawa l^adziwia, i tam
tskni za krajem i powierza swe bóle poezyi, która

opiewaa te nowe zwycistwa polskie. Religijny na-

strój wzmaga si w nim z latami, co pozwalao mu
tworzy rzeczy wielkiej szczeroci i prostoty. I liryka

jego odbiega daleko od barokowej zmysowoci An-
drzeja ^

To liryka zboru, który odsuwa wiecko, ale for-

my nie lekceway teraz zbytnio, nad jzykiem panuje

niele, plastyk sowa ma niepoledni. Kultu kobiet,

który nadpywa z Francyi, u niego niema, jest mio
ale spokojna, zdrowa, naiwna i nie uciekajca si tak

czsto do metafor i antytez. Najgbiej brzmi w niej

ton religijny, pobony, ascetyczny, gboko wojenny
i patryotyczny, reszta jest zabawk pen rysów cie-

kawych i subtelnych. Trzewo jest zawsze i stanowi

wydatny kontrast z mistyczn i podnios muz Ko-

chowskiego. Mora znajdzie si wszdzie, ch dania

nauki potomnym prze\vaa, sentencye przeplataj tok

rzewny i mikki, to znów artobliwy i swobodny a za-

wsze swojski i peen miary. Ma Morsztyn animusz ry-

cerski, ale w miar. Kady w^iersz objawia jego sze-

rok i poczciw natur ziemiask, temperament otwarty
i ywy, który okazuj zwaszcza pamitnikarze tego

czasu, jak ów Lubieniecki, który w r. 1640 do Stam-
buu z posem od Rzeczypospolitej Miaskowskim je-

1 Biblioteka Warsza'cvska z r. iS85. T. I, str. 38—66, 399—403.
T. II, str. 40—57.
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dzi. Byy to jeszcze czasy mniej wojenne, wic na-

wet Jezuici kamienieccy przyjmowali gocinnie towa-

rzysza podkomorzego lwowskiego i ))Ochot pokazo-

wali i na wiar swoj namawiali, mówic, e i do
Turek Pan Pose kompaniej nie wemie, nisi mutan-
tis fidem«'. Ale Lubieniecki nawróci si nie da.
Z ciekawoci oglda w drodze mogiy cecorskie,

stepy multaskie i wooskie, w kadej rzece upatry-

wa podobiestwo do Dunajca, ubolewa nad losem
branki tatarskiej^, podziwia stroje i zwyczaje tureckie,

próbowa sorbetów wezyrskich i pyszni si wolnoci
szlacheck, któr pose nie zaniedba pochwali si
przed w^ezyrem^. By i na bankiecie u sutana, gdzie

je musia, cho mu si nie chciao, nie gardzi tu-

stemi opowieciami, któremi zdobi swój dziennik, ale

najchtniej wraca do kraju, gdy kozacy grasowali

po morzu i pose wraz ze wit móg znale si pod
kluczem.

Ten sam temperament cechuje i Morsztyna, który

tskni za yciem spokojnem, czuje znikomo wszystkie-

go, ma ton surowy a w ic obcy Lubienieckiemu a take
poecie Andrzejowi, któremu przypisano nawet niektóre

' Rkopis biblioteki Jagielloskiej Nr. 2274, gdzie znajduje si
Dyaryusz drogi tureckiej Zygmunta Lubienieckiego i obejmuje po-

dró rozpoczt l5 Lutego 1040 r., pobyt w Stambule i powrót,

str. 3.

"' Tame, str. 37—39 : szlachciank polsk, któr zuziiuszy

Tataroxuie pann, przedali j Turczynozai a mozoi nieboszczy-

kozvi, bo j kupizoszy zuzi sobie za on. Która to Turkini to

mózuia, e zostazui ze mn nieboszczykm mój syna jednego

a przytym mam na 80 tysicy pienidzy, dzuie kamienice tu u> Sy-

listryej a to bym rada i kamienice zostazuiwszy byle dzieci

a pienidze zvzizvszy do ojczyzny jecha.
•' Tame, str. 65 : ale te król polski niemniejszy monarcha,

bo ma zoiele kraju i ziem pod sob, a nie tylko ziemi ale i mo-
rza ma dosy, a co najzuiksze, e zuolnemu narodozui panuje,

jeszcze takiemu, e co szlachcic to król.



i.m:KAiiKA AkN aSska Mu

jej{() ut\v()iv. Bywa jcdiiaU i wesoym, iiiiiic nalado-

wa zic/.nic Anclr/.ejowe loiiny i ij;ias/ki poetyckie'. Nie

przykada do nich wagi, kryje si z niemi i pali je nawet,

ale, e pisuj je inni, pisuje i on, cho wie, e nie dorówna
kuzynowi i truilno zdol^y tlzi uznanie przy wielkieni

ninóst>yie jiszcych. la skionino ujmuje, ta skrom-

no bya te poNyodem, e Andrzej zakry Zliigniewa

i nawet Sandius liczy <»o midzy bezimiennych lub

okrela literami pocztkowemi. Jak praNvdziwy arya-

nin, wychwala tedy poeta ludzi gardzcych wiatem,
zaznacza jednak trudno utrzymania si na drodze

dobrej. Dajemy si bowiem unie >virowi wiata, t-
sknimy na Nyygnaniu do nieba, jak okrt dymy do

ostatecznego portu. Bóg tylko potrafi ustrzedz od zego,

umie zlitowa si nad bdnym, który przekada mar-

no i obiera, jak poeta, stan onierski pozornie do-

stojny a w istocie podobny do chorego jabka, (iód,

clioroby, niepogoda, pragnienie, mier, niewola s
udziaem onierza, który nie przestrzega zw^ykle spra-

wiedliwoci, obdziera lud, poszukuje nawet skarbów
zakopanych. Wic lepsze s domowe ciany, rola wa-
sna, d\yorek szlachecki, ni sawa i paace. Jak ogó
poetów, unosi si Morsztyn nad wsi, któr kocha nie

sielankowo, ale jak ziemianin z rodu, jak wieniak,

który lubi sypia w sadzie, sucha szmeru wody i le-

dzi wiato ksiyca.
ni mu si plony jesieni, marzy na czatach wo-

jennych o puchach óka i czytaniu w domu, gdzie mo-

na obej si bez apteki, pi wystae piw^o, koszto-

wa syconego miodu z przyjacielem.

A kiedy ju noc czarnemi skrzydami

wiat ten okryje, nie midzy cianami,

Lecz w sadzie abo ot^^•artej stodole

Spoczywa wol.

^ Wirydarz poetycki, str. 53 1—775.
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Tani niepodobnym swej urodzie huczy

Bk wodny gosem, tam niedwiadek kruczy,

To powtarzaj pieni ulubione

abki zielone.

To szumi drzewa powoli ruszone,

Gdy niemi chwiej zefiry pieszczone,

To wonno z rosy daj w^szystkie zioa

Pociechy zgoa.

To czyste ^vody w przejrzystym strumieniu

Szemrz spadajc z góry po kamieniu,

A i na myskie woda lecc koo
Szumi wesoo.

Kiedy te ksiyc na pene kieruje

Koa, e ledwie dniowi ustpuje.

Jakie przechadzki lub midzy kami,
Lub nad stawami!

Ostrzega tedy potomków by nie obierali stanu o-
nierskiego, w subie Radziwia roi o powrocie do

domu i zazdroci innym, którzy odpoczywaj po tru-

dach marso>vych, gdy jeinu przypado sta w bocie

na polu. Cho wojna ze Szwedami szaleje, kraj mao
dba o sw^ych onierzy, wic poeta uw^iecznia imiona

polegych, midzy którj^mi znajduje si duo jego wspó-
Avyznawców. Ale

Zgoa równemi trudno wywie sowy,
Jak si ten taniec odprawia marsowy,

Gdziemy nie winem pragnienia gasili.

Pot rzek pili.

A >vszystko przeszo jako sen, jak mara,

Ojczynie tylko oddana ofiara,

A ponnej sawie, lecz i ta ubiey.

Kto zabit ley.

Prócz ndznego odu, adnej wdzicznoci nie moe
oczekiwa obroca tych, którzy lec w pierzynie py-
taj o wypadki, co wystarcza, by potpi potpiony
ju przez Rakowian stan.
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Odwrotna strona bohaterskiego wieku zarysowaa

si tu do wyranie. Kryjcych si za cudze plecy

Zagohów hvo wtedy wicej, ni przypuszczaby ol-

niony wojennym gwarem yyieku optymista, u Mor-

sztyna odzyyya si te mniej aryaski a wicej szla-

checki wstrt do wojny, nad którij, jak niegdy kalwin

Szlichtrng, przekada szlacheck kondycy. Przy ta-

kim pokojowym nastroju poety, nie wyda si czem
niespodziewanem artobliwa piosnka panieska, któr
piewa sze panien w oblonym przez Szwedów
Krakowie. Wszystkie sze wzdychaj za wolnoci,
czekaj koca wojny, nie trac nadziei nawet, gdy

miasto w gruzy pada i oblenie si przedua. Chcia-

yby z nudów wmiesza si midzy onierzy, wdzia
szyszaki, ale kule padaj i skraca ywota nie przy-

stoi. Na w^si nie dzieje si zreszt lepiej, cho huk
i dym na ulicy i w domu praca przy arnach nka
nieszczsne :

Szczeliwy teraz, szczliwszy wieniaku,

Twoja w lepiance bezpieczna prostota,

My i za murem niepewne y%vota.

Polak Kamieca a Rusin Kudaku
Pilnuje, iTiy te u krakowskiej brainy,

Czasem z nagiemi piersiami stawamy.

A wic bra udzia w obronie stolicy albo w usio-

wanej odsieczy, skoro dosta si do wizienia i pie-

wa, gdy bieda go ogarna

:

Ja piewam, cho Ojczyzna Matka utrapiona,

Ona tak kiedy yzna, tak niezwyciona
I z ni jej czyny

Id w perzyny.

Potoki krwi pyn, miasta gorej, ludzie gin w nie-

woli i ucisku, gos winia odzywa si w pustce, gdzie

woda i chleb s mu pokarmem i brak nawet pociechy

przyjaciela. Wszyscy go opucili, rymy radosne w treny



364 TADEUSZ GRABOWSKI

si zamieniy, majtek przepad, ale Bóg pamita o nie-

szczsnym, którego koi take poezya

:

piewam, lecz nie w rozpaczy, cho w takiej cikoci.
Bo o mnie raczy wiedzie Bóg na ^vysokoci,

Co wszystko moe,
Ten mi wspomoe.

To fina liryki obozowej.

Mniej ascetyczne ry^sy maj wiersze, w którycti

onierz i ziemianin z sercem z mioci na popió spa-

lonem opiewa jawne i ukryte wdziki wojewodzianki

Ciechanowieckiej. Porównywa je do soca za cimu-
rami, pali si jaskrawo afektem, cho nie o niego na-

wet chodzio, ry wiersze na sonie, wyszukiwa anty-

tez najmisterniejszych :

Nowy cud \vidz dzisia, w licznej twarzy

Rumiany ogie pod niegiem si arzy.

niegi topniej ^v ogniu a pomienie
Nie gasn w niegu, gwat ma przyrodzenie.

Ja widzc, co si z przyrodzeniem dzieje,

Jak ogie paam i jak nieg topniej.

I midzy dwiema pooon ywioy
W strumie rozpyn lub zgoram w popioy.

Przyszej onie wypiewywa hejna na dzie do-

bry, gdy wszystko na wsi budzi si do ycia. yczy
jej dobrej nocy, która nasuwaa mu myli godne kal-

wina Szlichtynga, gdy utyskiwa nawet nad pchami
drczcemi ciao ukochanej w przyz^voitszy jednak od
tamtego sposób. I znów jaki modzieniec wyrzuca
pannie twardo, brak litoci, chytro, podstpno,
na co ona odpowiadaa zarzutami obudy mskiej, po-

trzeb roztropnoci, ostronoci, rozwagi, nie zanied-

bujc w kocu pociesza zrozpaczonego

:

Juby si pewnie, miy, to twoje kochanie

Obrócio, jak nad sw wasn, w panowanie.

A jak róa pikniejsza z lili zmieszana,

Tak trwalsza mio czasem gniewem przeplatana.
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Humorem tchnie wiersz o nosie, którego odmiany
opisane s doskonale, melancholia cechuje poegnanie
z ukochan, kiedy to konia siodaj i serce kamienieje

z bólu, z frasunku schnie, iuierci poda. Moe i wspó-
zalotnik si zjawi, marzenia w py rozwia zechce, na
co jednak zezwoli onierzowi nie wypada i zuchwalca,

wbrew mioci chrystyaskiej, z sioda wysadzi na-

ley. Grób dopiero rozerwie wze czcy z ukochan
a tymczasem dobra myl musi towarzyszy mu wsz-
dzie, skoro posya gadki na kold damom, którym
nie tylko wrzeciono i iga na myli, jak na przykad
opowie o przyjacioach, którzy przysigli, e bd
jedn wod si umywali, jednym rcznikiem ocierali

czyli ros i socem.
Z latami powania niewtpliwie i posya ju ze-

garek mki Paskiej, który odrywa od wiata, wysa-
wia Boga nieograniczonego niczem, przyczyn wszy-

stkiego, twórc rozumu, któremu nawet natura wia-
dectwo daa. By nie zbdzi w wierze, wypada

Trzyma si Pisma i Kreda dawnego
Od Apostoów samych podanego,

To jest gociniec prawy, tym bezpiecznie

Id, a nie zbdzisz, tego si koniecznie

Trzymaj, bo insze cieki obdliwe
Wiod w zginienie. To s wody ywe

Krynic niebieskich, a nowe cysterny

Ludzkich tradycyi i wymys misterny

Subtehiych mózgów tym raczej zostawi.

Co ziemi wol ni niebem si bawi.

Szczliwy, kto ma poznanie, szczliwy, kto je sto-

suje w yciu, kto dla cnoty nawet niwy ojczystej si
wyrzeka i

si nie zbrania

Christusowego znosi urgania,

Cierpie \vygnastwo, gód i niedostatek

Cikie wizienie i mier na ostatek.
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Przekada Morsztyn te aciskie wiersze Przyp-

kowskiego, z którym spotyka si w temataci, pod-

krela krótko ywota, któremu przeciwstawia wszech-

moc Boga. I z entiizyazmem gosi saw znanego na

caym Woyniu z cnoty tecia Czaplica, który wpy-n na nurty nieprzebrnione i wyciska po mierci zy
osamotnionemu, bo z dobrego gniazda ród wiód, dow^-

cip z nauk czy, polorem i znajomoci jzyków ce-

lowa, nie dba o godnoci i tryumfy, a cho wojny
kozackie mienie mu zniszczyy, dba o biednych i nie za-

pomnia, e jest obywatelem, gdy stan przy królu

pod Zborowem. Nie spocz, a król ukróci wrogów,
poszed wreszcie na tuactwo, jak tylu innych prote-

stujcych z Kluczborka, a doczeka si wiecznej za-

paty.

Rzewnie opiewa te starzejcy si wygnaniec mo-
dzieca osobliwych przymiotów Stefana Trbeckiego,
któiy by uczonym, zna jzyki, ksztaci si w Holan-

dyi, gdzie umar, w teologii,

W tej za najprzedniejszej, która o samego
Opiera si majestat Boga najwyszego,

O chwa jego wit, o wyrozumienie,

Skrytych jego tajemnic, najwiksze wiczenie.

Najprzedniejsze zabawy i wite naogi
Mia, e si móg z przedniemi równa teologi . .

.

Serce mia bowiem czue miecznik mozvrski, cho
umia te uderza w ton wojenny, gdy sprzykrzyy
mu si lamenty i rozmylania pobone. Wychowany
w uczonej atmosferze zboru nie zapomina, e rozum
jest potg, e myl leci na krace wiata widzialnego

i e
Zgoa nie najdzie rozum kidzki tego,

Coby jej miao by nieprzystpnego

Powiedzcie mi sodkie strony

Lutni mojej ulubionej

Po których ktach wiata obkana
Tua si teraz myl moja stroskana.
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W rozpacz nic wpada, cho j^ryza j»() zoliwo
ludzika, pociesza si opielvij wysz, l<tóra oclironia

i;o w l:)itwacli, i dawne l^oje wspomina z rozrzewnie-

niem, yczijc innym szczcia w walce z ordycami.
I)rw i z lvOstyrów, ictórzy na czacie graj, przycliodzi

mu na myl wierzchowiec, który by rczy i pywa
swobodnie, lubi muzyk, ksztatami czarowa, a do-

sta si Tatarom. A jak fantazya rycerska, tak i mi-o trzymaa si go dugo, cho uleczya j Czapli-

cówna. Na jej temat, na temat ycia maeskiego
umie snu rzeczy zabawne, gdy na przyl<ad moda
ona wyrzuca mowi niestosowno popenionego
kroku

:

. . . wiate mi zaw!:|za

A któ ci prosi, eby si obcia
on i domem ? Kiedy temu sprosta

Nie umiesz, i mnie lepiej byo zosta

U Pana Ojca, ni by niewolnic.

Nawet w bocie i godny umia zdoby si na art,

swoboda i niewymuszono cechoway go w póne
lata.

Umia zabawi i mitologi, gdy prawi o trzech

ksiniczkach kurlandzkich siedzcych u stou, gdy
gotowa przyjacielowi epitalamium, gdy ukada pane-

giryk Lubomirskiemu, na cze którego pie\vaa w gro-

nie bogó^v Mnemozyna a Kaliopa ubolewaa, e wiat
jest teatrem, na którym róne barwy si nosi,

a im kto na wysze
Wstpi teatrum, tym jest podlegiejszy

Srogim piorunom i wichrom szalonym.

Byo to ju zapewne przed mierci marszaka, któ-

rego losy przypominay istotnie aryaninowi marno
wszystkiego. Móg on, jak ogó wygnaców, pociesza

si przynajmniej, e nietolerancya religijna nie uspo-

koia kraju, w którym wrzao cigle, e bratobójcza
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walka ponawiaa si, cho nie gray w niej roli wzgl-
dy w^yznaniowe. Cieszy si na prawd z niepowodze
króla, który zdradzi zaprzysion wolno sumienia,

wic Muzy pieway do zgrabnie cnoty marszaka ro-

koszanina a wic ostrono, opuszczenie wiata, za-

miowanie zaj rolniczych, skromno, mio ludzi,

co razem sprawia wraenie nieco komiczne. Zwycza-
jem wieku, lubi te Morsztyn kreli nagrobki raz

rzewne, raz artobliwe, nawet fraszki, czego nie spo-

tykao si dotd w zborze, dowcipne niepospolicie,

jak na przykad o pijanicy, któremu

miasto kamienia achtel postawiono,

Jeli ta ch do picia i w piekle w nim yje,

To niechybna, e dyabom i smo wypije.

Wygnaca dochodziy wieci o zwycistwie nad Do-
roszenk i Tatarami, potem o odparciu naway ture-

ckiej za Winiowieckiego.
Zycie jego upywao zreszt spokojnie, religijna

nuta wzmacniaa si z latami stale. Biblijna po-

waga cechowaa teraz poezy, w której wygnaniec
skary si Bogu na ludzi uciskajcych sumienie dru-

gich, w której malowa ndz i cierpienia braci, w któ-

rej dziwi si, e sprawiedliwo wysza nad ludzk
nie pocignie do odpowiedzialnoci winnych. Trw^aa

ona wiernie przy zasadach zboru, wyraaa nawet te-

raz nadziej, e sejm odwoa wreszcie banicy i po-

wróci ojczyzn stsknionym. Z oburzeniem odrzucaa

zarzut, jakoby zbór bluni Chrystusowi, cho podkre-

laa silnie sw wiar w Jego czowieczestwo^.
I skarga wygnaca okrelaa moe najlepiej uczucia

zboru, którego kwiat poezyi przechowa Trbecki

:

Obroco ucinionych, Boe litociwy!

Usysz krzyk sierót, usysz pacz rzewliwy!

Cika krzywda o Boe ! Ty na twojej ziemi

U dr. Rzepeckiego, str. 65.
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Wszystkich cierpisz; twe soce proiniemi jasnerni

Zych i ih>liivch owieca, twój tles/.c/ kropi ziemia-

Zych i ilohrycli pospou, a tu luci/.kie plemi-

Samo na si zajade, ciko nastpuje

Na swycli lilinich i z twojej ziemie icli ruguje.

Która przestroiiij stworzy, a my nie moemy
W niej y, cho, e i dla nas stworzona jest, wiemy,

Ty zdawszy rzijdy królom, wolnowadny panie,

Nad sercem i sumieniem ludzkieni panowanie

Same sobie zostawi, ale si wdzieraj
W twe prawa i gwatem je ludzie odbieraj...

Pie zp ucisku , któr te widzia jeszcze wy-
gnaniec ogoszon, stanowi najrzewniejszy wyraz du-

szy czystej i prostej niezrównanie. W pruskiej Ru-

dówce, gdzie osiad, znajdowali wygnacy zawsze

opiek i wolno religijn, któr zachowaa te ssie-

dnia gmina Andreaswalde. A opromieniaa te staro
poecie, który nie wypuszcza pióra ze sabncej doni
i tumaczy aciskie poezye Przypkowskiego i stary

hymn kocielny a zdoliywa si i na wasne, jak wier-

sze o bohaterach biblijnych i tren na mier Anny
Bdowskiej, — ona Czaplicówna.

Jej powica liczn Kold z Królewca ^ w której

nazywa towarzyszk wygnania przyjacielem i koron
gowy, a co do siebie uwaa, e mu w dostatkach

nawet zbyt Bóg bogosawi, co wywoywao boja
w bliskim mierci. Mia zreszt koo siebie przyjació, któ-

rzy przybywali na synody, od których dowiadywa si
o losach braci rozrzuconych daleko, którzy, jak brat

starszy Stefana, Jakób Trbecki, zamieszczali i jego

utwory w wirydarzu poezyi ówczesnej. I ów Jakób
mia opisywa wierszem rzeczy godne pamici dla

czonka zboru, by i niejako ladem Erazma Otwi-

nowskiego; biego we wadaniu wierszem mia za
du, jak dowodzi, wstp do pracowicie zbieranego

* U dr. Rzepeckiego, str. 66—67.

Literatura Aryaska. 24
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wród zaj kaznodziejskich wirydarza. Zaznaczaw nim,

e kady znajdzie tu co odpowiedniego dla siebie, bo

nie braknie ani myli pobonych, ani peanów marso-

wych, ani fraszek. Dawa w kocu doskona paraene-

sis do poetów rkopimiennych, których saw dalekie

chowayby czasy, gdyby chcieli drukowa swe twory.

Ale, jak dodawa susznie,

Zna std wyniose serce, i animusz prawy,

Ze dobrze zasuonej uniliacie sawy.
Która przecie kamieniem, wierzcie, nie utonie.

Bo ju Febus na wasze wiece wije slcronie.

I proroctwo jego spenia si dopiero za dni na-

szych. Co si tyczy Morsztyna, dba on o nie równie

mao, jak Potocki, cho zwizku z krajem nie traci

nigdy.

Ale krew starego onierza zaw^rzaa z moc i ode-

zwaa si w strofach, gdy nadeszo zwycistwo cho-

cimskie. Widzia w niem cud Boy, bo wiadoina prze-

cie wiatu óttomaska sia, która na Polsk paszcz
otwara. Zdawao si, e bisurmanin w Batyku ko-

nie napoi, ale opór by silniejszy od ataku, serce wro-

gom w pity poszo, zblady ottomaskie miesice
przed krzyami. Gdy zabrako ducha naszym w go-
dzie i ucisku, hetmani dodawali otuchy i

Krzykno zatym rycerstwo do Pana
Wojsk niemiertelnycli, eby bya dana

Pomoc Anioów witych clrzecijast^vu

Przeciw pogastwu.

Wraz te pocza gra artillersa.

Gsty, elazny grad si z niej u\\ija,

Hucz modzierze, granaty trzaskaj,

Turków mieszaj.

Huk armat ogusza wprost, dym by taki, e wiata
zna nie byo, ale Sobieski nie ulk si przemocy
i wiód pieszo piechot do boju, by krwawo pomci
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Cecorc. Niezrównane mystwo rozwinli wodzowie, by

w szace tureckie si wama; j4cly na chwil stao
janczarów odpara ataU polslii, Sobieslci nadbieg z od-

siecz.
Dosiadszy konia tani, ijdzie lud /mieszany.

Ledwie ju trzyma krok przed hismmany,

Przywiód tam ni<j'nie zbrojna luissaryij,

(idzie naszych bijii.

Pac za znów wielki wychowanek prawy

Marsa srogiego, widzc takiej sawy
Otwarte pole, jak piorun z oboku

Szed na nich /. Ioku.

Nie wytrzyma poganin, pocz ucieka, gdy Ra-

dziwi zabieg mu drog, pasz zrani, buczuk zdo-

by i

Tam jedni zbici, drudzy potopieni,

Rzjeka si od krwie pogaskiej rumieni.

Pyn pospou z trupy purpurowe

Nurty Dniestrowe.

A i ci, którzy przez most si przebili, *

I tam na bankiet nie lepszy trafili,

Trupy ich a pod kamienieckie skay
Drog zasay-

I oczom zwycizców przedstawi si peen majdan
trupów, obóz peen namiotów krwi popluskanych,

w którym armat, Icobierców, rzdów, bawatów, by-

da zdobyto bez liku. Zapiewano hymn dzikczynny
a echo ponioso jego dwiki daleko.

Lirycznie koczy si poemat, który jest niejako

dum wojenn w owych czasach wojennych. Poeta za-

znacza, e, cho zgino wielu, wszyscy otrzymali na-

grod cnoty. Rozrzewniony zwycistwem, boi si na-

wet wylicza bohaterstw% gdy zadanie przechodzioby

jego siy, i jak saby wiolarz trzyma si brzegu. Oj-

czyzna kadzie im jednak wiece na gowy, osobny

naley si Sobieskiemu, który zdrowie nasze z rk
wroga wydar,
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Ale nad wszystko ten, co si mianuje

Bogiem wojsk, który nas zawsze ratuje,

Którego rki nieiniertelnej dzieo

Wszystko sprawio.

Niechaj ma ciwa z wdzicznoci i skruch
Za to zwycistwo a z dobr otuch,

Dufajmy, e nas nie puci na wieki

Z swojej opieki.

Nowe wojska wypada znów gotowa na wiosn,
nie traci nadziei, e wrogowie ustpi, byle tylko

króla nowego obrano. Nie wygasa w^ic w wygnacu
mio kraju, jzykiem barwnym i z powag kreli
losy bitwy wnet po jej rozegraniu si na polach, na

które biega ró\vnie wyobrania Potockiego. Chcia
poematem utwierdzi chwiejnych, wzmocni wiar
w zatrwoonych, przygotowa osabych do nowych
zapasów. Nie wzniós si w nim na wyyny ale da
utwór dyszcy niejako yciem, nie bdcy wytworem
literackim ale relacy pen prawdy, pen uczucia

take, które stanowi jakby echo owego hymnu dzik-

czynnego na polach chocimskich. Nie spada te nisko,

mia ton namaszczenia i zapau, który czu take u Po-

tockiego.

Mimo aryanizmu, Zbigniew Morsztyn bywa wicej
swojskim, sarmackim, sympatycznym ni poeta Andrzej,

jest prostym i trzewym, uczuciowym i moralnym. Umia
uderzy w ton marsowy, potrafi cieszy si na bankiecie,

na którym posowie tureccy zapomnieli o przepisach

Mahometa, sawi uprzejmie gospodarza, który dba
o nakarmienie goci, co skania go do wyznania.

Ze cho w proch pójdziem, w atomy znikniemy,

Znowu w chwalebnych ciaach powstaniemy.

A teraz, emy popió, proch i glina,

Nim sie rozsypiem, napijmy si wina.

Gdy przysza potrzeba wiedeska, nie zawiesi lu-

tni, jak Potocki, zawodzi bowiem treny nad mierci
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wojewody pomorskiego Donhotta, ale zanadto uywa
ju o/.dól>, zbyt sypa wspomnieniami mitologicznemi,
które osabiaj;i wraenie. Paezcy nad gow wroga
Turek wywoywa umiecli, czasem jednak zdarzy si
i tu ustp wymowniejszy i prostszy niezaprzeczenie:

Riicz/e pr/yj i t krew twego mczennika,
Jako wdziczn ofiar, niech gos jej przenika

Firmamenty niebieskie, i jak niegdy owa
Woaa krew do nieba o pomst Ablowa,

Tak daj, eby niezbony Herod, Ottomani
I dalej w swej hardoci byli przeomani.

Clio pokrzywdzono tedy ciko poet, wzy mi-
dzy nim a krajem nie zerway si. Pospolitym, rubasz-
nym, sztucznym nie bywa nigdy, mia ton powany,
religijny, jdrny, gboki, kt(3rego brako Andrzejowi.
Zarazi si nieco mod porówna, antytez, Form baro-
kowych ale zmysowym nie by, subtelnoci uczu
przewysza nawet Potockiego. Peen swobody, poci-
gajcy realizmem, ujmujcy powag i surowoci, nie
stronicy jednak od ycia, umiarkowany w ogóle i nie
bez znacznego smaku wrodzonego, stanowi Morsztyn
talent istotny i pozycy nie do pogardzenia w ogro-
dzie poetyckim wieku. Andrzej stanowi dla niego jakby
szko, w której nie zatraci indywidualnoci, nie sta
si byskotliwym i jaskrawym, co zapewne byo wy-
nikiem wychowania zborowego, gdzie, jak wiadczy
Potocki, trwano

przy witej prostocie
Nie patrzono piknoci na zwierzchnej pozocie,
Gdzie czsto oszukane taj si oowy;
Gbiej rzecz uwaano '

. .

.

To uratowao go od wsiknicia w talent Andrzeja,
to nadaje mu wyraz osobny, wasny, gbszy, godny
uwaffi.

* Wacaw z Potoka Potocki : O^ród fraszek. Wydanie zupene
Aleksandra Brucknera. Tom I, we Lwowie, 1907, str. 573.
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Tego samego powtórzy nie mona o Karmanow-
skim. Zna go Kochow^ski, czytywano go w ogóle z za-

jciem, skoro utwory przechoway si po rkopisaci.

Dw^orzanin Radziwia, jak Arciszewski, studyowa za-

pewme gdzie za granic, gdyodkrakow^skiegostudyum,

jako ogniska nietolerancyi, stroniono wtedy powsze-

cinie^ Zaborowski sawi jego iumor, którym mia ba-

wi patrona dyssydentów Krzysztofa Radziwia; by
moe, e jego pióra sju wiersze i zdania moralne, które

zawiera pamitnik Lubienieckiego. Za wojny szwedz-

kiej przebywa, jak si zdaje, z Samuelem Przypkow-

skim w Krakowie. Obok niewtpliwego uczucia reli-

gijnego, cechuje go dowcip idcy w lady przodków

i lubujcy si we fraszkach do niewybrednych ^. Nie-

zepsutem, cho zmysowem w tonie do pospolitym

byo spoeczestwo lubice takie utwory. Ten sam

artowni umia by jednoczenie pobonym, czyta

poetów staroytnych i nowszych. Jego pieni pokutne

nie s popisem oratorskim, pewien powiew uczucio-

woci czu tu mimo surowych uwag ^v5'^dawcy Pleba-

skiego. Jest tu natchnienie jednostajne, polot nieco

ciki ale zdolny do powagi i zadumy, ascetyczny pra-

wie i dziwnie odmienny od tego, który widzimy we
fraszkach, który musia znamionowa czowieka zna-

nego z relacyi Naborowskiego, pijaka, bazna, tacz-
cego nago na podwórzu ksicem. Jest myl w jego

pieniach, myl o mierci, któr poeta przekada nad

grzech, myl urodzona moe na lat schyku ^.

Zgodnie z pogldem zboru, Karmanowski wierzy

niezachwianie, e wszyscy przeznaczeni s do zbawie-

nia, cho grzech splami nawet witych. Kaja si
tedy trzeba, rce wznosi do Boga, by uleczy chor

1 Kalendarz Czecha z r, 1907, str. 56—60,

* Biblioteka zoarszazuska z r, 1890. T. IV, Z. III.

' Tame, str. 14—3i.
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dusz, bo krewko wszystko ze sprowadza i gubi na
wieki. Tylko Bóg moe ocali, da niemiertelno,
której nie zdobd li, uspokoi stracb sumienia, oczy-
ci i rozwiza jzyk :

Przeom zy naóg we mnie i zwyczaje,

Nieci adna sprosno we mnie nie zostaje,

Nieci na rzecz prón nie patrzy me oko,

Do tych si cign, którzy s wysoko.

Lecy po uszy w grzechach nie myl o mierci,
nie wierz w ywot wieczny, drwi z zmartwychwsta-
nia cia, nie myl o sdzie.

Lecz ja znam grzech mój, który we mnie budzi

Strach, co przystoi na niezbone ludzi,

A chcc zawczasu wolnym by kazania,

U Ciebie, Panie, szukam zmiowania.

Strach jest wanie dobrodziejstwem dla niezbo-
nego, budzi sumienie, ratuje od zaguby, skania do
szukania ochrony i pociechy w niebie. Bóg tylko zba-

wia grzesznika i kuszcego knota nie gasi , wtej
trzciny nie doamuje, l^rewko od zoci rozeznaje.

Skrucha znaczy u Niego wicej ni obrzdy, sowo
Jego wlewa w serca osod, wydobywa z piersi przy-

rzeczenie poprawy i odmiany

:

Ju z wszetecznymi odtd nie zasid.
Ni z lekkomylnym towarzyszy bd,
Pochlebców, którzy inszych zwykli psowa,
Nie chc w postpkach brzydkich naladowa.

O nikim Bóg nie zapomni, cho i kara czasem za-

palczywie i kae baga o lito. Czy jest jednak kto

bez grzechu na ziemi, czy moe kto zmierzy si z po-

tg Boga? On daje tylko moc przyrodzeniu i sprawia,

e w^szystko biegiem przyrodzonym si dzieje-

Obudne jest szczcie, odmienny wiat, niepewny
yw^ot w cbec mierci, która nie wybiera, wszystko
w ziemi obraca, nie naruszy tylko gruntu cnót, któ-
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rej moc i obrona niezwyciona. T poezy czu zbo-

rem, myl o mierci nie w^yraa si w sposób, któ-

ryby kaza przyzna poecie stanowisko równe Mor-

sztynowemu. Jest on nieco szary, mdy, oschy, obo-

jtny, jak Kochanowski lub Otwinowski. Artysta tych

pieni nie stworzy, stworzy je czowiek naw^rócony

po orgiach dworskich, czowiek, który pogld zboru

przeciwstawi wiatow^emu a znanemu sobie dosko-

nale. Nie ma tu retoryki, nie ma i poezyi, cho jest

energia, naiwno, surowo jednostajna i wolna od

marynizmu wspóczesnych. Ale nie brak mu i wesoo-
ci, która daje rzeczy okolicznociowe, lekkie, wdzi-
czne, do których, jak wyznaje, muza cignie go i w nocy

i któremi si chlubi, gdy drudzy tylko majtkiem si
szczyc. Epiki nie próbuje, bo nie on to wysawia po

acinie Czarnieckiego za poskromienie wrogów kraju.

Chtniej puszcza si na fraszki do dwuznaczne, byle

nikogo nie wstydziy.

Byle drwi nie ku szkodzie, lecz z dobrem drugiego,

Nie wiem, ktoby móg drwienia poganie takiego '.

Z niekamanym humorem kreli obraz wesela,

w którym jzyk rozwizywa si zupenie, bywa swo-

bodny, dosadny, zamaszysty. Wyczuwa si tu szlach-

cica, który nie gardzi ani pieczenia, ani w^inem, rzuca

gsto dowcipami, rwie si do taca i kobiet w myl
goszonej przez siebie maksymy, e

Dobra myl bez biaN^chgów nie stoi za jaje*.

Nie zapomina dodawa jednak, e pisma stateczne

oddziela od artów^, w^ których, utartym zwyczajem,

nie szczdzi gry sów, nie cofa si przed metafora-

mi najwicej rozwizemi, nie wstrzymywa przed allu-

* Tame, str. 36.

^ Tame, str. Sg.
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zyami, w których, przy pijanej uczcie, potrca i o wspo-
mnienia biblijne.

Poetycki drobiazg, który hoduje dziwacznemu sma-

kowi czasu, stanowiij Szczsny i Tobiasz Morstynowie,

Samuel Arciszewski i inni. Piewszy pisze, podobnie

jak Potocki, anagramy, którycli okaz zawiera wiry-

darz Trbeckiego. Cliodzio w nim o wyraenie pier-

wszych liter imienia, nazwiska i tytuu piszcego i jego

ukochanej :

Apollo Panem Muzyki Bdcy
Serce Me Zawsze Rozweselajcy
Sam szpinet stroi, sam paluszki stawia,

Kiedy si Pan mój muzyk zabawia*.

Drugi ukada gadki do niewybredne i bez sensu,

w które wplata imiona krewnych Lubienieckich, Do-

maradzkich, Moskorzowskich, Chronowskich, Przyp-

kowskich. Podobnie brat Arciszewskiego Samuel igra

z nazwiskiem Suchodolskiej :

wiat jest morzem, lecz sia ryb po morzu pywa.
Sia ludzi z okrty przez nie si dobywa,

Ale trudno jednemu cae morze zbrodzi.

Dosy e jest i nad to, Suchym Doem chodzi ^.

Gabryel Lubieniecki bawi si równie ukadaniem
wierszy z alluzyami do wizerunku narzeczonej. Nie lepszy

jest Arciszewskiego wiersz na chustk, który wynosi

afekt cenniejszy nad klejnoty i saw, zysku nie chccy,
morza nie pragncy, co razem wraz z nowemi allu-

zyami do nazwiska stanowi dziwolg niepowszedni.

Z wierszy synli te Przypkowski i Wiszowaty, któ-

rych miejsce jest wród teologów, opiewany przez

Morsztyna Stefan Trbecki, który ukada zapewne gad-

ki. Wirydarz jego brata wygnaca oznacza tylko jedn,
cho i inne mog by jego pióra

:

* Wirydarz poetycki, str. 29.

^ Tame, st. 76—70.
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Nic nie jest na tym wiecie tak utrapionego

Jako ja, gdy mi bdziesz uwaa caego.

Ale kiedy uwaa bdziesz rodek z gow,
e nie masz nic lepszego, uznasz wasn mow.

Przypatrze si nogom i rodkowi memu,
Ujrzysz, e odkowi zgodne s godnemu.

Same za nogi uwa, obaczysz na drog,
Ze chodzi jedno nawspak, inaczej nie mog.

Spytany o nieprawd odpowiadam gow
Moj, o przyczyn rodkiem i sw inow^

Wszystko to ma oznacza sowo nieborak i dowo-
dzi, e wród masy >virtuozów tego typu Trbecki nie

móg uchodzi za najgorszego.

Pomijajc Pastoriusa, który z powodu swego na-

wrócenia do katolicyzmu, do poetów aryan liczy si
nie moe, wymieni mona ju tylko Potockiego. Prze-

wyszajcy ich ^vszystkich nieskoczenie, ró\vnie r-
kopimienny, jak tamci, dugo ukrywany i objawiany
dopiero zwolna zrazu jako autor nieco cikich roman-
sów, potem poeta pobony i moralizujcy, dalej autor

tustych fraszek, wreszcie epik duego talentu, w kocu
liryk religijny i humorysta niewyczerpany i nieprze-

brany, przedstawia si dzi Potocki coraz wyraniej
i zrozumiaej. A jednak stanowi on zjawisko, któremu
równych szuka trudno w dawnej literaturze. Dzi-

w^ny czowiek, dziwniejsza poezya artysty z instyn-

ktu, którego wychowywa zbór podgórski a który, mi-

mo przyjcia katolicyzmu, nie ogasza nic prawie, so-

bie i Muzom pisze do koca. Tragedya to niewtpli-

wie, bo ten szlachcic prosty i rubaszny a zwizany
pokrewiestwami i pogldami ze zborem nie moe by
chyba cakiem przejednanym, nie moe by szczerze,

namitnie, bezwzgldnie katolikiem. Wszake lat czter-

dzieci a moe i wicej nalea do zboru, w nim si
wychowa i rozwin, lady doktryny dadz si w nim

* Tame, str. 93.
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wyczu do koca. To jest najwiksza wyobrania
wieku, stylista doskonalcy si z czasem, erudyt po-

etycki duy, teologiczny niewtpliwie, bo ze szkoy ra-

ciborskiej, jak przypuszcza prof. Czubek, lub lucawi-
ckiej, jak przypuci take wolno, zaczerpn z pewno-
ci duo, moralista szczery i czysty, szlaclicic rozko-

chany w herbach, ale i satyryk gorzki i bezlitosny, na-

wrócony ale i obroca wolnoci religijnej, swojski, jak

aden z poetów nie wyczajc Reja, niewyczerpany

w humorze ale i smutny czsto bolenie, przedstawia

on zagadk zasugujc na rozplatanie, ale nie rozpla-

tan zapewne i w przyszoci.

Niewyplewiony ogród jego dzie, to wiek cay, w^iek

burz i zamtu, wielkoci i upadków, wzlotów^ w gór
i paskoci nie do darowania. Nie byli aryanie ludmi
rozumu codziennego, za jakich uwaa zwyklimy spo-

eczestwo ówczesne, nie bjli naturami miernemi,

a jeeli poetów^ zabi dylletantyzm, to u aryan nie

chodzio o artyzm z pobudek dawaio okrelonych i pod-

krelonych przez samego poet. Dylletantyzm mia za

swx ródo upadek kultury, której chyba nie brako
\y Lucawicach, gdzie, jak zaznacza z naciskiem Po-

tocki, gbiej rzecz uwaano. Umysowo zboru bya
jednak wtedy najwysz, cho zamykaa si w okre-

lonem kole, cho nie nawizaa wzów z kultur

ogóln. Znika, a jej poeta, cho odstpi od zboru

nieco póno ^, czu si w tej ogólnej nieswojo, szamo-

ta si z samym sob, by ofiar tragedyi kompromisu
z tem, z czem zgody od stulecia nie próbowano. W ten

sposób upyno jego ycie, pow^stao dzieo, które jest

* Liber laudorum palatinatus cracoviensis a 1642 ad j66g,

T. I, str. 507—5o8 mieci w instrukcyi instancy za piciu aryana-

mi, wród których jest poeta wraz z bratem Janem, e tempore leg
definito odstbizuszy aryanizmu professionein i krzest zuiary ka-

tolickiej przyjli. Zwaywszy, ze wiadectwo jest dopiero z r. 1667

nie mona na pewne oznaczy, kiedy nawrócenie nastpio.
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W istocie odblaskiem ycia. Byo to dzieo dobrej

wiary, cho ycie byo moe nieco inne; byo to dzieo

gboko indywidualne, którego twórca myla najwi-

cej z poetów^ i wicej od Reja niezaprzeczenie, cho
i przypomina go czsto. Treci tej natury jest cieka-

^vo, która stara si o wyjanienie wszystkiego, któ-

rej trudno zaspokoi, która nigdy nie jest pewn, czy

nie bdzi. Nie jest to sceptyk, materyalista, epikurej-

czyk; on nienawidzi ateizmu, nie jest chodnym, nie

moe tylko pogodzi dwóch powag, które kolejno kie-

roway jego wiar. Jest powanym, cho baznuje bez

miary, moralist, cho przepada za tustemi opowie-

ciami, boi si tylko dogmatyzmu, lka twierdzenia,

jakby niepewno i nieokrelono wyssa z mlekiem
matki Przypkowskiej.

Moe rozumie, e ladzie czyni ze s\vych pogldów
namitnoci, moe boi si by zbyt przekonanym, e
ma suszno, by nie sta si fanatykiem, jak ci, któ-

rzy wygnali jego krewnych i braci. To nie jest scepty-

cyzm, bo Potocki kreli wyran granic midzy tem,

co mona, zdaniem jego, krytykowa, a tem, co usuwa
si z pod badania ludzkiego. Midzy katolicyzmem jego

w^ieku a jego jest jednak przepa. I dlatego wydaje
si zagadkowym, dlatego odrónia si od wszystkich

swym probabiiizmem, który jest pozostaoci luca-

wickiego wy chowania, aryaskiej ogldnoci w wierze,

gdy cieszy si niby ze wzmoenia katolicyzmu a gor-

szy gwatami nietolerancyi, gdy pyta, co mówi arya-

nie o naszej wierze, i przychodzi do przekonania, e
Nie, eby oni jak zasuyli win,
Tylko, ze sabszy, przeto z nimi na drabin ^

To jego sceptycyzm, to jego probabilizm, który mó-
wi wiele, gdy raduje si z jednoci wiary, ale wtpi
o praw^dzie bezwzgldnej, gdy odzywa si do Chrystusa,

* Ogród fraszek, str. 99.
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Na có/i- powicd/ia.

e kifdy pi/yjdzicsz c/.yni zych i dobrych przedzia,

Tym stolvrotn;i nagroda*, tamtym niosc l<ar<^'.

Aza znajdziesz na ziemi, doliry Jezu, wiar?'.

Poniewa jest nawróconym katolikiem, przymawia

chtnie lutrom i kalwinom, bo to mu wolno. A sam

lubi spokój i nawet niechtnie wyraa si o zborze,

którv wdar si w tajemnice, gdzie tylko wiara roz-

strzyga, i jego samego rozama i unieszczliwil. Jest

w tej antypatyi ywio intellektualny, jest i namitno,
która zwraca si, rzecz nieoczekiwana,, przeciw teologo-

wi jednemu z najpowaniejszych, i wujowi w dodatku,

Przypkowskiemu. Ta nieprzyja staje si mniej sympa-

tyczn, odsania stron czowieka, któremu nie brak in-

telligencyi , uczuciowoci , umiowania boliaterstwa,

trzewoci i otwartoci ale brak staoci i wielkoci

duszy.

Gdy zaczyna, przypomina jednostajnoci i szaro-

ci stylu Karmanowskiego. Pisa jzykiem surowym,

ubogim, refleksyjnym. Ruchlivyy i energiczny przecie,

oczytany w tekstach biblijnych, wyszy z atmosfery

przepojonej rygorem moralnym, przedstawia typ czo-

wieka czynu, okaz szlachcica domatora, który nie lubi

bawi dugo na wojnie i wraca chtnie do puga, któ-

remu w czasie zawieruchy szwedzkiej chyba ciko
byo opuci kraj i w aosnej poniewierce nie mie

otuchy, by w ojczystym progu

Kiedy przyszo by i y — z swego brogu ^.

ycie ze swego brogu byo ideaem tego czowieka

w którym zmysowo przewaaa, doczesne widoki

bray gór nad innymi, ale w którym intelligencya

i uczuciowo bray si za bary z namitnociami ni-

szego rzdu. A wic nie spodziewa si wróci do

* Tame, str, 524.

* Bibiioteka Warszawska z r. 1890. T. IV, Z. III, str. 339.
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kraju z Wgier, cho Karol Gustaw panowa w Kra-

kowie i aryanie chronili si czciowo w mury starej

stolicy? Czemu wic uchodzi za granic? Czy z mi-

oci dla dawnego króla, czy z obawy przed represy
katolickiej szlachty i ludu, która widziaa w^ zborze

sprzymierzeca Szwedów? Morawski notuje fakt na-

der obciajcy, czyni z Potockiego wprost adherenta

szwedzkiego, który z bratem Janem kusi si o gród

biecki i uszed nastpnie na Wgry ^ Gdyby to byo
prawd, straciyby warto wyznania samego poetv,

na których opiera si prof. Bruckner, rozjaniaby si
epoka do ciemna, o której nie umia nic powiedzie
sumienny badacz aktów i erudyt, prof. Czubek '2. Za-

gadka pozostaje nierozjanion, bo przecie ten sam
badacz przytacza wiadectwa korzystne dla obu braci

poety. Jest ona za tern przykrzejsza, e tkwi w tem wszv-

stkiem co dwaiznacznego, jakie zatarcie rozmylne
prawdy, za którego spraw^c monaby poczyta naj-

wicej interesowanego w obec potomnoci.
Pobyt za granic nie musia jednak trwa dugo,

jeeli rozway si daty aktów nastpnych. Moe brat

Jan by wicej skompromitowany, wic poeta wraca
do unej, gdzie naucza przecie najwikszy teolog

tych lat, gdzie zbierali si aryascy stronnicy szwedz-

cy ^, gdzie upyn mia cay ywot Potockiego. By
moe, e on i brat umieli naprawi bd ofiarnoci
i sub dla dawmego króla, e reszt zatarli kaptowa-

niem sobie szlachty winem i pienidzmi. Odprzysig
si zreszt aryanizmu, cho stoi przy nim niezachwia-

nie ona Morsztynówna, take inne kobiety ^, jak owa
Mierzyska, córka brata Jana, która pozostaa ostatni

aryank do koca wieku. zy ony, na które narzeka,

* U Morawskiego, str. 226—227.

* U Czubka, str. 9.

' U Morawskiego, str. 220.

* U Morawskiego, str. 493.



LITERATURA ARYANSKA 383

wstrzymyway go od ostrego wystiipienia przeciw opor-

nej, potpia zreszt gwat i przymus. Musi ten skrz-

tny i zapobiegliwy gospodarz dba bd co bd o do-

czesno choby dla swoich, skoro wygnania nie wy-
bra, cho ona i troje dzieci aryanizmu si nie wy-
rzeky. Te ostatnie chrzci dopiero po terminie prawnie

przepisanym, bo dopiero w r. i663, sam, jakby w oba-

wie wygnania, sporzdza cessy unej na rzecz sy-

nów. I póniej cigay go podejrzenia, nie ustay za-

pewne nigdy, by wystpi brutalnie w niecnym po-

zwie Tarowej lub napadzie Bdowskiego. Jeden

i drugi mogy jednak mieci dbo prawdy, skoro

niejednokrotnie jeszcze zbieray si tu i ówdzie tajnie

gromadki aryan a Wiszowaty odwiedza kraj przeje-

dajc z Siedmiogrodu na lsk i do Holandyi ^. Gdy
posdzano Potockiego o ministrowanie i katolicyzm

tylko formalny, byo to zapewne przesad, ale wolno
sw opaca on pewnie czsto, skoro gorzko narzeka, e

Bodaj o takiej wolnoci nie sycha,
Gdzie tvlko paci, paka, jcze, wzdycha ^.

Cio mao sympatyzowa z Janem Kazimierzem,

w aski szlachty wkupywa si choby wierszami, gro-

madzi fortun dla dzieci, rós znaczeniem i rozgosem

poetyckim.

Uznanie ronie, bo godno podczaszego wiadczy

o zapomnieniu przeszoci, ale na dom spada klska

za klsk w postaci mierci syna, córki, wnuków, in-

famii drugiego syna, co plcze starca w procesy o re-

habilitacy, które mu ju wcale nie przynosz zaszczytu,

wiadczy o upadku poczucia prawa w kraju. I znów
mier syna, ony, braci, za któr szy samotno i szu-

kanie pocieciy w Bogu, w tworzeniu, które pochania

> U Bocka, T. I, P. II, str. 1014—1017.

- Jovialitatcs albo arty i fraszki rozmaite ... b. m. 1757, str.

182.
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dusz zbola i zawiedzion. Trzyma si jednak ziemi

ca sw natur, czy z ni materyalnie i moralnie

przez pikny majtek, pokrewiestwa, upodobania,

przywizanie do jej wielkoci i sawy. Bohaterskiego

ducha w nim nie byo, cho epik górowa nad wszyst-

kimi; zdrowy rozsdek, ciekawo, dowcip, uczucio-

w^o mierna i bez subtelnoci, naturalno i zmyso-
wo, roztropno i krytycyzm znaczny, przewaga in-

stjnktów ale i sia intelligencyi skadaj si na czo-

w^ieka, który nie jest ani zy, ani bezwzgldnie dobry,

który jest róny w rónych epokach ycia, ale szczery

bardzo, rozumny niepolednio, skromny i towarzyski

niezmiernie, czasem zoliwy i ironiczny, czciej do-

broduszny i zrezygnowany. Nikt lepiej nie zy si
ze swoim wiekiem z poetów przedrozbiorowych, nikt,

mimo wspomnie aryaskich, nie by tak wybitnie

polskim, takim malarzem swego czasu i spoeczestwa.
W ogólnoci ten wiek jest nieco brutalnym i gwatow-
nym, pytkim i ciasnym, namitnym i niesprawiedliwym.

Potocki jest innym, przechowuje tradycye ludzkoci,

prawdy, lojalnoci, sprawiedliwoci, umiarkowania, to-

lerancyi, które nie s do pogardzenia, gdy wspomni
si, e i we Francyi odwoano wtedy edykt nantejski.

Aryanin nie móg nie rozpocz od rzeczy religijnych,

nie moralizowa, jak niegdy Erazm, na temat rycerza

Chrystusowego. Powica te pierwsze próby zapewne
ministrom, jak Jan i Seweryn Morsztynowie w Raci-

borsku i Lucawicach, moe i Wiszowatemu, który,

jako starszy i wyszkolony w Rakowie i za granic,

stanowi najtsz si zboru.

Od nich uczy si lekceway form dla treci, oz-

dobno dla prawdy. I tworzy wiersze, które

Czytajc, sia starszy rozumieli o mnie^...

Ogród fraszek, str. 573.
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Nie myla opisywa wtedy wojen, marzy tyli^o,

jak zauway pro. I^riickiier', o boju cliiciiowym ze

wiatem, do które«;o wabi ludzi szatan. I^rzybicij ry-

cerza jest nadzieja ywota wiecznego, peszkiem przy

biodracli sprawiedliwo, tarcz wiara. Nie ulegnie on

wtedy wabikom i straszydom, cho zmaga si musi

z ciaem wasnem i, l)y zwyciy, modli si o ask
i wsparcie -'. Na cze l^ana piewa tedy, nie dla Muz
i nagrody, piewa o rozkoszy wiatowej, po której

ciao do ziemi, duch do nieia dy. Oczy, sucli, smak,

wo, dotknienie troszcz si jedynie o dogodzenie so-

bie, ich posiadacz czowiek naduy wszystkich zmysów
i rozkoszy zapragn. Zapragn rozkoszy, która pynie
z muzyki, taca, piewów wszetecznych, tustych obia-

dów, win, perfum, kwiatów, które ukochay zwaszcza
kobiety

:

Jeli te w taniec idzie, bo nazbyt wesoa,

A cinie jej kto rczk, pewnie nie zawoa,

Albo trzewik zastpi, albo na obrocie

Obapi, pocauje, nie ma to w sromocie.

Albo te wic za stoem siedzc bardzo rada

Pole rczk w piastuny do pana ssiada.

Albo kolankiein trci, byle kto choroszy,

Wszystko to ujdzie, wszystko to wolno rozkoszy.

A powabów przybywa legion, zjawiaj si coraz

gorsze i szpetniejsze rozkosze, wród których czow^iek

nie pamita, e wszystko jest marnoci ^.

Zmartwychwstay Rej przypomina tedy, e duch
ludzki do wiecznej rozkoszy jest wybrany, do której

trudny przystp, bo nie w paacach mieszka,

A co wiksza gorzej tam, nili na Bieszczedzie,

Gdzie tylko zoto bior, puciwszy kto jedzie.

* f^ozftrazuy Akademii Umiejtnoci. Wydzia Filologiczny

Serya II, T. XII. Kraków iSgS, str. 262.

* Wirydarz poetycki, str. 774—880.

* Tame, str. 841—877.
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Tam za srogich usiado rozbójników kilko,

Zota nie pragn, ale mierci ludzkiej tylko.

Uzbroi si tedy wypada w dobre sumienie, saw,
cnot, mdro, \vielko umysu, do czego pomoe
pi wityci panien, a ^vic wzrok pogrony w Pi-

mie w., such stronicy od skrzypców i organów
a lubicy tylko piew, gdzie

Gos usta z sercem zgadza, i nabone pienie,

Nie ginc zaraz w uszach, a do nieba wienie.

Smak chrystyaski przekada nadewszystko sowo
Boe, które jest chlebem i wod yw, zapach szuka

ywota wiecznego, dotykanie chce miary we w^szyst-

kiem. Nie brak te innych panien, jak wiara, statecz-

no, ufno, nadzieja, cierpliwo i wciel innych, które

allegorysta wylicza nieznuenie, które przypominaj
redniowiecze i cofaj nas o wiek przynajmniej. Styl

jest jeszcze inao barwny i wyrazisty, rzadko, jak na

szarej skale tatrzaskiej kpka mchu, zabynie wród
jednostajnego toku dosadniejszy zwrot, ywszy obraz,

gbsza uwaga. A poniewa kalwini maj spolszczonego

przez Leszczyskiego Du Bartasa, wic i on zamyla
o czem podobnem -. Baga tedy Boga, by mu da ro-

zum i zmysy do nastrojenia strun lutni, by, z Jego

pomoc, móg zwiedzi morze, ziemi, niebo, skd
spojrza Bóg i zobaczy chaos.

Wic uczyni wiato, potem morze oddzieli, b-
kit stworzy, ziemi osuszy i pokry zioami.

Ju sie góry zieleni i ki wilgotne

Miec daleko z rosy swe glance stokrotne.

Wdziczny zapach \vydaje balsam i lilia,

Mietka, narcyz, inajeran, rozmaryn, szawia,

Lewanda z szpikanard, lubczyk i bukwica.

Ruta zdrowa z piounein, lubczyk i bylica...

* Taine, str. 871—874.

* Tame, str. 781—807.
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Soce popyno krgiem niebieskim, za niem po-

szy ksiyc, gwiazdy mae i due, planety, skd po-

wstay pory roku, dni, godziny. Zimno, ciepo, wiatry,

deszcze, budzce si ycie dowodziy potgi Boga, take
droga meczna i gwiazdozbiory, ale, clio szum, haas,
kolory, pery rosy sprawiay wraenie ycia, nie byo
dotd stworze. Tylko

skalisty Boristen pr/echotizc swe piojji,

Czyni skargi obciane na nierówne droj^i.

I wychod/ijc z Krpaku wolnym wienieni wiatry

Igraj, odbijajc s\\'ój ini|>et o Tatry.

Stworzy wtedy Bóg ryby i ptaki, a wiat powe-
sela odrazu, i

Ju jutrzenka nad ziemi, jej liczne promienie

Migaj si, gdy na nie lekki wietrzyk wienie.

Rosa pada, a zorza widzie si ju daje,

Ju rozkoszna muzyka gosi wszystkie gaje.

Kur przypila, ptacy si do piewania budz.

Wnet zjawiy si zwierzta i czowiek, na którego

zoyy si ogie, w^oda, powietrze, któremu Bóg pod-

da wszystko, za co Mu chwa winno wszelkie stwo-

rzenie,

Ale ludzie najwicej, niech gosy do nieba

Krzyczc wznosz, bo tego godzien, i tak trzeba.

Wielki jest Boe, Stwórco wiata wysokiego,

Okrotn Ciebie nie chcemy mie Boga innego.

Dusza, ciao, zmys, ywot, zdrowie, serce, siy.

Usta, jzyk, pióro ine bd ci gosiy.

I dugo jeszcze poeta spenia to przyrzeczenie.

Dzikowa za dobrodziejstwa i ali si naiwnie, e,
gdy Bóg da raj Adamowi, on wola sucha ony
i uleg karze. Za grzech nastpiy inne kary, a naro-

dzi si obiecany dawno Chrystus, dawca nowych ob-

rzdów, ask, ywota wiecznego, za co umczono go,

a potem przeladowano Jego sugi. Ale nauka um-
czonego przesza od ydów do pogan i

25*



388 TADEUSZ GRABOWSKI

Niech si trzyma nauki koció twojej zdrowy.

Niechaj ydów nawraca, pogan bawochwalstwo
Ustpi, zawiedzione niechaj chrzecijastwo,

Porzucituszy zoymysfy ludzkie i kkole
Wybornej serca swego pszenicy da role . .

.

I baganiem o niebiesk Jeruzalem, któr s dla

niego na ziemi dotd Lucawice, zamyka si biblijny po-

emacik saby, jednostajny, banalny ale charakterysty-

czny ze wzgldu na tre zawartych w nim nauk mi-

nistrów aryaskich ^. I nuta patryotyczna wydobywa
si zwolna, bo inne utw^ory, które niewtpliwie na-

le do modzieczych lat poety, jak wiadczy choby
ich istnienie w wirydarzu Trbeckiego, nie ograniczaj

si tylko do tematów religijnych. Kraj zapala si prze-

cie pomieniem wojny kozackiej; poeta ma peno po-

mysów i atwo wierszowania, wic pisze utwór za

utworem. Tematy biblijne wi jednak zawsze jego

^vyobrani 2, pisze zreszt dla zboru gównie, dla zbu-

dowania i nauki wspówyznaw^ców, którzy go chwal
i ceni.

Przyszo mu na myl, e, gdyby takie wdowy, jak

Judyta, istniay u nas, kozak ani orda nie dokuczyliby

Polsce, a gdzie Bóg hetmanem, tam i zwycistwo. Py-

cha spotka zawsze moc Bo, czego dozna król Arta-

ksad chccy by panem caej ziemi. Tylko Judea mu
si nie poddaa, bo Ozeasz dodawa ducha swoim
a Judyta nie zwtpia o opiece Boej. Wmówia w Ho-

lofernesa, e zdobdzie miasto bez miecza, byle po-

zwoli jej swobodnie odmawia modlitw

:

To sobie tylko, o Panie, waruj,

Abym sie modli za obóz chadzaa

Wolno, i swoje potra\>^ jadaa.

Zabia wreszcie wroga, co poecie kae yczy podo-

bnej Judyty Chmielnickiemu.

* Tame, str. 3o7—523.

* Tame, str. 888—896.
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To jest zapewne poezya, o której mówi w czter-

tlzieci lat póniej Potocki, e nie byo w niej zwierz-

chniej pozoty. Nie hyo te tu ani ludzi, ani scen, ani

siy, ani plastyki. Ale prostota jest, za ni;^ przyjd inne

przymioty równie cenne i niezbdne. Wrodzona cie-

kawo i ywo sprawiay, e poeta wychodzi nie-

jako ze zboru, obejmowa sprawy ogólne. Dawa tedy

przegld dziejów polskich, jak Andrzej l.ubieniecki,

nie szczdzi pochwa nawet dla ostatnich Wazów
i rad dla Jana Kazimierza, by nie krz3'wdzi nikogo

po tylu klskach, gdy
nieraz si zdao,

Ze ju ostatnie wytchnienie by miao.

Jeszcze nie lioniec. Boe, moje sdy
Hamuj, a przebacz, prosim, jej nierzdy,

Któremi dotd, jaio mówi, stoi,

By nie upada przez nie, niecti si boi *.

Zdrowy zmys piszcego odzywa si tu wyranie,

co wida i w opisie rokoszu gliniaskiego, gdy W-
grzy grasowali w kraju i l^u Czerwon chcieli od

niego oddzieli. Potpiono te frymarki, zaprotestowano

przeciw oddaw^aniu rzdu obcym i pogardzie praw, za

co sawi poeta przeszo i chciaby j widzie wkrze-

szon na nowo '^. Zapa rysowa si tu w^ydatnie, cho
wykonanie razio jeszcze saboci. Momenty poety-

ckie zdarzay si rzadko, zdolno malowania bya
prawie adn. Sztuki tu jeszcze nie ma, styl raczej

traktatu ni poezyi panuje wszechwadnie. Ale pisa

to aryanin, który nie mia sympatyi ani do Wazów,
ani do reakcyi, która witaa na horyzoncie religijnym.

Mia wytrwao, mia religijno, mia mio prawdy
i zmys moralizatorski. Ale poezya nie bya jeszcze

zajciem jego ycia, umys by za mao dojrzay, obser-

wacya za szczupa.

» Tame, str. 824—834.

* Tame, str. 884—846,
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y wicej na zewntrz, w^ sobie si nie skupia,

epicko pyna u niego pytko i wsko. Poematy

byv nudne; ubóstwo stylu razio, jdrnoci i obrazo-

woci póniejszej nie byo prawie ladu.

Stanowisko republikaskie zaznaczao si jednak

wyranie w pochwale wolnoci, ton spokojny i zró-

>vnowaonv wskazywa, e w duszy nie byo rozdwo-

jenia, e nie przyszy dla poety czasy, w^ którym zoli-

wo i ironia nie bez goryczy ale i bez zajadoci w^y-

dobyway si a nadto czsto. Teraz byy tylko zwia-

stuny tych czasów, nadchodzi bowiem potop, który wy-
dar tyle przejmujcych jków z piersi Kochowskiego

a sprowadzi gromy przeladowa na Lucawice. Po-

tocki pisze wtedy podobno o przeladowaniu kocioa
Boego, chwali ycie rodzinne, ^v którem by istotnie

wzorem, potpia lubv duchowne i klasztory ^, ukada
pieni pokutne, które zachowa znów wirydarz Trbe-
ckiego. Moment poetycki wystpuje w nich ju czciej,

gbokie uczucie bije silnie na dnie tej twórczoci pe-
nej powagi i smutku, któr przypomina Lubienieckiego

i Karmanowskiego ^, Uczucie niepokoju, nastroje oba-

wy, stan uduchowienia, który próbowa dopiero skrzy-

de do wyszego lotu, odzwierciedlaj si w pieniacli

nader podmiotowo, cho nieco rubasznie i bez dystyn-

kcyi. Poetyzowa swobodnie i poufale, gdy ali si nad

ogromem swych grzechów, rozwaa potg Bo, przej-

mowa si trwog, na któr tylko Bóg ma lekarstwo

:

Wlej w usta moje najwitszego soku,

Który wypyn z Pana mego bolcu.

A na me grzechy nie auj oleju,

O Dobrodzieju!

Wic, e ostatnia nadzieja ju w Tobie,

Nie szacuj drogo bezuaru sobie,

' Rozfyrazuy Akad. Umiej. W. Filol. Serya II, T. XII, Kraków

1897. str. 270.

* Tame, str. 901—93o.
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/f pr/yjinies/. moje unione skruchy

Zuae/iiej otuchy.

Z chis/.v clioroh nie mona czeka nawet do maja.

Nie zwleka zreszt z przebaczeniem Bóg nigdy, oka-

zywa ask nawet dla celników, co napawa serce po-

ety spokojem niewypowiedzianym.

Z takij mylij widzi on w Bogu tylko dobrego pa-

sterza, który \yygania owce na pola wielkie i pikne,

który jest dobrym zawsze i lepszym od ludzi, jak to

powtarza do mierci

:

Pasterzu wity, i jam /. twej owczarni,

Za inszym wodzem obdzi si marnie.

1 zginbym by ju bez wszej wtpliwoci.
By mi nie szuka z swojej opatrznoci.

wiat midzy kozy wmiesza mi bodzce
I zaprowadzi na moczary lgnce.

By mi na pomoc nie da swojej rki,

Utonbym bym tam by na wieczne mki.

Zbdziy serce i rozum, ale pokora agodzi naj-

wikszy gniew, pokora kae zapomnie Bogu o grze-

cliacli, jak plugawo, wielobóstwo, grzechy cikie
i miertelne. Nad czyste sumienie nie ma nic lepszego,

Chrystus umar, by kady y wiecznie, zmy brud

grzechów, zdar z oczu zason, da wody z ywego
róda. Plebaski, który wyda owe pieni ^ pragnie,

idc za dopiskiem póniejszym, udowodni, e pieni

pochodz z epoki katolicyzmu poety, która moga roz-

pocz si, jak sdz dopiero po r. 1660. Wtpi bo-

^viem, by Potocki spieszy zbyt szybko z nawróceniem,

skoro ona i dzieci byy jeszcze czas jaki innej wiary.

Kochowski jednak wszystkich podgórskich aryan po-

mawia o zdrad 2, wic, nie chcc zapewne ulega

1 Biblioteka Warszawska z r. 1890. T. IV, Z. ii I, str. 224.

2 Annales Poloniae, Climacter secundus, liber IV, str. 21)4,

maxime per subiectum Carpafiis montibus fractum, qui Podgó-
rze dicitur, eius farinae homines stabulabantur.
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skutkom konstytucyi, zmieni wiar ale nie móg cliyba

wyprzedza ostatecznego terminu. Pieni, które i prof.

Bruckner odnosi za Plebaskim do czasu póniejszego,

nie okazuj wcale sw treci, by je pisa katolik.

Wszake regestr grzechów cicych na poecie nie

oznacza koniecznie zasad zboru. Chrystus jest tu na-

zwany Panem, który po mierci dosta si niebu a wic
nie by w niem dawniej, wedle doktryny zboru. Grze-

chy, to niewtpliwie ycie wieckie lat onierskich

moe, lata modziecze przed oenieniem z Morszty-

nówn. Potocki nie wspomina o nieprzyjacioach Chry-

stusa, za których uwaano ar\'an, ale Boga, zwraca si
najpierw do Ojca, potem do Syna, którego prosi o po-

rednictwo, jest widocznie w dostatkach jeszcze i nie

na przymusowem wygnaniu po katastrofie bieckiej.

Chrystus jest dla niego prawdziwym Bogiem, czemu
nie przeczy i Wiszowaty, ale o wspóistnoci, podob-

nie o Trójcy w., nie ma ani wzmianki. A przecie

poeta, który pisa podobno o czycu i zapuszcza si
w wywody dogmatyczne, nie mógby chyba o tem za-

pomnie. Inny wódz, to niewtpliwie szatan chytry

pieni pitej, który pchn go w^e lgnce boto grzechów,

a nie Socyn lub Wiszowaty, jak mniemaj wymienieni

badacze. Grzech obrzyd widocznie poecie, lubowa
tedy pokut i popraw Temu, który kara winnych
w Starym Testamencie ale teraz okazuje askawo
nawet dla najgorszych. I Potockiego uwiody brzuch,^

wiat, sawa, chciwo zota, dla którego

Tani wszelaka bya we mnie cnota,

Tych conterfety wystawiwszy sobie.

em im cze czyni, co naley Tobie.

To nie zasady etyki aryaskiej chyba, ale wynik
temperamentu poety, w którym instynkty walczyy ze

sob zawsze, ale w którym samowiedza zego bya siln

niezmiernie. A czy naduycie imienia Boga, brak czci dla
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rodziców, wy/ysk, kamstwo, zdrada, faszywe wia-
dectwo, które wyrzuca sobie liryk, cechoway te y-
cie zboru? Nie uczy ich chyl^i Morsztyn kd> Wiszo-

waty; odsunicie doczesnoci, wszeteczestwa, kam-
stwa, prónoci, strojów, które obiecywa sobie ich

ucze, mogy odnosi si tylko do lat modzieczych.
l*otocki zaczyna tu poetyzowa niekiedy na prawd
i wzlatywa od ziemi, gdy korzy si ze skruch i za-

myka sw spowied uczuciem ukojenia, rozrzewnienia,

nadziei bogiej i promiennej.

Drczony bólem oczyszcza si niejako, nie mia
w sobie nic z owego suchego epika biblijnego. Po-

rzuci allegory, nie obraca si w sferze abstrakcyi,

by cierpicym i liolesnym istotnie, co czu te w na-

stpnych pieniach wirydarza. Czas to ju wygnania
moe po ow ym napadzie na Biecz, w którym dostatni

gospodarz dozna odmiany i zrozumia, e s ze rze-

czy obok dobrych. Ale w rozpacz nie wpad, bo

Jeli Bóg cierpia czasu swego wiele,

Czemu nie mamy i miy cierpie miele.

. Zachowa umys pomnijmy stateczny,

Bo nasz frasunek nie jest, da Bóg, wieczny.

Bdzie i pokój z tych srogich pogromów,
I my powrócim do ojczystych domów.

Wiejsko, przyroda ujawniaj si coraz wyraniej,

wstrt aryaski, a moe raczej szlachecki, do wojny
budzi w nim myl, e cnota tylko w pokoju kwitnie,

e blini wojowa z sob nie mog. Zginie kraj nie-

pobony i grzeszny, w którym morduj na domiar zego
jedni drugich, aoba i pacz s wszdzie, co odnosi

si niewtpliwie do gwatów chopskich nad dworami
aryaskimi. O pokój baga liryk, i zapomniawszy, e
pokój wojn si zdobywa, e onierzowi z pod Bere-

steczka przystao by raczej z Czarnieckim, uderza

w ton mikki i rozpakany. Trawi go pewnie niech
do Jana Kazimierza, który toleruje gwaty, wic pragnie
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pokoju choby kosztem ostatniego Wazy, a król szwe-

dzki mu pewnie nie obojtny. Wolaby pilnowa za-

pewne unej i dostatków i, gdy wraca, zanosi mo-
dy spokojniejsze ju i pene otuchy o ukoczenie
wojny.

Zwraca si nawet do Matki Boskiej, jakby ulega-

jc temu powszechnemu prdowi, który porywa ogó,

przychodzi moe i do wniosku Kochowskiego, e
przez róno wiary wtleje byt narodowy. A równo-

czenie wynosi warto cnoty i tumaczy starochrze-

cijaski hymn, który przekada te jego wuj Przyp-

kowski. ywio indywidualny uwydatnia si mao,
jego liryka bya na prawd zborow. Bohaterem w niej

nie ten, kto dokonywa rzeczy wieckich, ale pokony^va

siebie, stroni od w^ystpków, rozmawia tylko z Bogiem
potnym, ale i litociwym. Ogarnli nas, gosi liryk,

wrogowie bezboni, gwatów si dopucili, rozpdzili

strwoonych obroców. Spado

Niezw^'ke jarzmo na szlacheckie karki.

Gdy ju w niewoli wielkiej ich folw^arki,

Chciw^i odmiany dopiero doznaj,

Ze na frymarku znaczn szkod maj*.

Sam liryk przyznaw^a si do chciwoci a teraz moe
i boja strat materyalnych, jak przypuszcza te prof.

Czubek, odciga go od przeszoci prawie niemoliwej
do zatarcia, skoro w niej wzrós i sta. Pokonanie
Szwedów i Rakoczego, mier obu najezdników mu-
siay przecie zachwia wiar w aryaninie, którym od-

czuw^a gboko nastrój ogóu, musiay obudzi w nim
powtpie^vanie o susznoci spra\Ny szwedzkiej i jej ad-

herentów i ze zami, gadko, wymownie dzikowa za

zwycistwo

:

* Rozprazuy Akad. Umiej. Wydzia Filolog. Serya II, T. XII,

str. 274.
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Swe seria /wycic/oiie katl/iemy pod noj»i.

Tobie kr«'>l i hetmani i wojsko zaci/ne,

Któiy im dajesz serce i ich r^'ce m^'ne
Nios wieniec, nie z himu, lecz z pokory witv '.

Wzbiera w nim ar religijny, w/hiera i patryoty-

czny, rós nastrój epicki, który zapowiaday szerokie

porównania, barwne i nieznane dotd wyrazy i zwroty,

^otpienie w^iata, al z powodu grzechów, przekona
nie o nicoci wszystkiego nie znikay jednak, wyra-
ay si tylko bardziej sw^obodnie i poetycznie.

Wyrazistym i swojskim bywa teraz bardzo, gdv
mówi na ten ton po epicku, bo tonem religijnej i wo-
jennej epiki miaa popyn jego twórczo, cho i sa-

tyrykiem bywa niepolednim i humoryst niezrówna-
nym. Moe pierwsz prób w tym rodzaju by opowie-
dziany w polskim rymie romans Barklajowy, do któ-

rego cigna go tre moralna i allegoryczna zawarta

w kluczu kocowym 2. Ju przedmówca musiaa si po-

doba wychowankowi zboru, bo chwalia cnot, po-

kojowo, dbao o religi i literatur Ludwika XIII.

Romans mia szerzy tylko te idee, cenzura duchowna,
gdy si wreszcie ukaza w kocu wieku a po mierci
poety, nie widziaa w nim nic przeciwnego wierze

i obyczajom. Czemu jednak nie wyda go pierw^ej,

skoro by ju gotowy w pitym a moe w szóstym

dziesitku wieku? Wszake Kochowski zaznacza w r,

1674, e Potocki trzyma pod kluczem sw allegory

zazdroszczc jej wiata,

Chocia dziewitne miny jej lata ^

Epoka saska podziwiaa w niej mdro i styl po-

* Tame, str. 276.

^ Jo. Barclaii Argenis. Editio novissima. Lugduni Bat. Ex offl-

cina EIzeviriana A. t63o, str. 666.

' Wespazyana Kochozuskiego zuoj. krak. Pisma zuierszem

i proz. Zeszyt I

—

V, str" 281.
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toczystY a sentencyami przeplatany ^. Pochway cnoty

mocniejszej od zbójeckich mieczów, statecznoci biao-

gowskiej, potrzeby kar za grzechy, szczeroci w po-

stpowaniu wplata w sw przeróbk poeta sam, gdy
ich nie mia orygina. Narzeka te, e skargi pozo-

staj bez echa, e jzyk nie zna dzi wdzide, e stronni-

ctwa rozrywaj kraj, e ambicya usuwa wszelkie skru-

puy, co wcale nie dowodzi, jakoby przeróbka pocho-

dzia z epoki katolicyzmu. Zmienno, gosi epik, rz-
dzi wiatem,

Ale serce wspaniae wszystkiemu poradzi,

Gdy afekt przy kompasie rozumu posadzi *.

Radzi tedy nie unosi si afektem , bo sumienie

i wstyd gryz wiecznie, bo dobra sawa jest najlepsz

z dóbr, bo wytrwanie jedynie przyniesie zwycistwo.
Z trudem ostoi si cnota w obec mocnej swa-

woli,
I tac tylko pociecha, cho nas bieda upi,

Gdy mdrszy >>'j'rozuniie, niepostrzee gupi '.

Ale przecie przetr^va w^ieki, gdy królowie byliby za-

pomniani bez kronikarzy i poetów. lepa fortuna roz-

strzyga jednak czciej od roztropnoci. Karze si u nas,

cho brak dowodów o winie skazanego, na co jedy-

nem lekarstwem jest nadzór ogóu nad sprawiedliwo-

ci, kontrola wszystkich nad rzdem

:

Ale tam wolno zota, tam swoboda szczera,

Gdzie wszyscy, których jedno królestwo zawiera,

Chopstwo tylko Avyjwszy i robotne gbury

Do ziemie i do puga sprawione z natury,

Prawa na si stanowi z jednostajnej zgody,

Wiedz wszystkie intraty, rachuj dochody*...

* Argenida, któr Jan Barklaius po acinie napisa... Roku
1743 de novo przedrukowana w Poznaniu w drukarni Akademi-
ckiej, str. 3.

' Tame, str. 41.

' Tame, str. 61 (cz I).

•* Tame, str. 119 (cz I).
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Tendencyi monarchicznej tu nie hyo, bo królowie,

wedle /dania poety, ulegaj zym doradzcom, a jeeli

ma hye nastpstwo, to cnota musi by jego warun-
kiem. Prawda przetrwa zawsze, ale wiara jest darem
Boym, do którego trudno przymusza, gdy Bóg serce

widzi. I odwaga jest dobr, gdy bywa roztropn, bo
Bóg chroni zawsze niewinno, dobra sprawa wemie
zawsze gór. Nie zawadzi jednak w yciu ostrono,
co moe stosowa si i do cudów, gdzie

Czasem prawda, a czasem lada zmyli klecha

Dla nowego odpustu, czasem si co zeni

Choremu, a ptnicy, a wota, a pieni*...

Woln jest wola ludzka, predestynacya nie ma
adnego uzasadnienia, bo

Kiedy wiara Boym darem,

Jako j przed przejrzeniem móg darowa starem*,

które wyklucza miosierdzie i cierpliwo Pana. Kto
z Bogiem idzie, z czasu umie korzysta, szczciu nie

wierzy, yje skromnie, spenia moralny idea poety, bo

Zawsze serce z ciaem chodzi,

1 mierny miech arty sodzi.

Ksigi, uciecha skuteczna.

Myl wesoa i bezpieczna,

Czasem si z sob zabawi,

Czasem si w^ niebo \vyprawi,

Raz sob, drugi raz z bogi,

Trawi czas na wiecie drogi'...

Czy to nie zbór ueiiski przypadkiem, czy to nie

poeta piszcy odtd na przemiany twory duchowne
i wieckie? Idea podobny wyznawa zbór, którego

ide zgody i mioci zamyka si te cao zgodn z na-

strojem sfery, z której wyszed Potocki.

* Tame, str. 486 (cz III).

* Tame, str. 64 (cz IV).

* Tame, str. 3o5.
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Bo i Barklaj, którego wybra, by pisarzem ulubio-

nym protestantom, nalea zapewne do lektury mo-
dziey, pogldami odpowiada aryanom zupenie, a wic
i racyonalizmem odlegym od mistycyzmu Kochow-
skiego i potpieniem kalwiskiej predestynacyi i w kocu
etyk znan z dzie rakowskich. Wchodzc w szeregi

katolików, nie przesta poeta odrónia stale zacigu
cielesnego od dusznego, pragn pocign do drugiego

wszystkich i, wertujc tekst biblijny, ostrzega przed

pokusami, odwodzi od czytania nowin lektur poematu
o mce Chrystusa, jagod ze swego poetyckiego ogrodu,

Która socem mioci na Krzyu dojrzaa.

Peen owoc rozkoszy, przy szczerej pokucie,

I lekarstwo na wieczne Adamowe strucie ^

Porównywajc losy biblijnego Józefa z Chrystuso-

wymi wyraa tu ju sw wiar w przedwieczno -,

czego dawniej nie mona byo zauway, w transub-

stancyacy ', baga te o omycie si z wystpków, sta-o w^ próbach, czuwanie i porzucanie zmysowoci,
czytanie sowa Boego, pogard rozkoszy, od których

stroni kaza i dawniej. Ze przypisywa pysze, mio-
ci naogów, chciwoci, sromoceniu imienia Paskiego,
nieposuszestwu, które pragn obrzydzi obrazami
mki Paskiej, potpianiem siebie i wspóczesnych,
potpianiem wieckoci, sztychowaniem duchownych,
ale ostronie, by mu nie zatkano ust jak Chystusowi *.

Dziwna walka odbywa si w tej duszy, wyszkolonej

w zborze, gdzie odrzucano wszystko, co nadnaturalne

i niepojte dla umysu, walka, która jest tragedy
znan tylko gbszym umysom. A on by nim istotnie

^ NozvY zacig pod chorgietu star tryumfujcego Jezusa
Syna Boego nad wiatem, Czartem, mierci, Piekem... W War-
szawie, wydrukowano u Ojców Scholarum Piarum 1698, karta 4.

* Tame, fol. N 1.

^ Tame, fol. B i B 2.

^ Tame, fol. X 3,
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i swój lacyonalizin nagina /. triulnoci^i do nowej
wiary, gdy spowiada si, e

Wier/.^' ws/.ystkitMiui temu, co Chrystus Pan mówi,
Lecz i temu nie wierzy trudno czowiekowi,
Co oczy widz . .

.

Albo Bójj nie jest Bogiem i Panem naturze?
Przy którego sowiech sta moesz, jak przy murze.
Precz oko, precz jzyku, ustpcie oboje,

Chrystus mówi '.,

.

I nadziej ujrzenia innego wiata, gdy ziemski ra-

zi go sw obud i zoci, zamyka poemat niesma-
czny tonem, barliarzyski moe, ale wyniky z uczu-
cia zgodnego, mimo waia, z dogmatem. I^ozdwojenie,

które poczo si w nim, zaznacza si tu wyranie,
sw cienk, jalc mówi, wiar, popiera tedy tekstami,

jak teolog, ale nie epik religijny. I czyta si go nie bez
wraenia, cho brak mu smaku, cho pasko, roz-

wleko, brutalno w^ traktowaniu przedmiotu dra-
ni i gorsz,

Ale uczucie religijne natchno mu ustpy niezmier-

nie wymowne, podraniona moralno podyktowaa
ywe wycieczki satyryczne przeciw wadom czasu. Prze-

mawia tu niby minister ueski. Z t za poezy czy
si moe najlepiej romans o cnotliwiej niewiecie, któ-

rej okazem bya niegdy Judyta a teraz zaczta moe da-

wniej ale gadsza stylem od romansu o tamtej, Wirginia^.

I tu równie powtarza si myl o prónoci splendo-

rów^ wiatowych, które czeka niechybny koniec od
czasów zjedzenia jabka przez Ew.

Lecz nie stana ta zaraza w Ewie,

Wszytka biaa pe tym jabkiem otruta,

Chytra, zazdrosna, niewcigniona w gniewie,

Pyszna, i wiksza trzyma si jej buta

I z swoich zoci kiedy powsta, nie wie.

* Tame, fol. B 4.

* Wirydarz poetycki, str. 1000.
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Lecz w tyme frukcie dana jej pokuta,

Zawsze im puchn, ale e nie gara,

Musi by o brzuch Ewa go otara.

Kady jednak pragnie swego jabka, grzech opano-

wa ludzi, clio byy te przykady cnoty w poga-
stwie, gdy tyran Appiusz poda czystej Wirginii. By
doj do celu, uy nikczemnego koczota, który orzek

przed sdem, e Wirginia jest córk niewolnicy. Wia-

domo za, dodawa z dowiadczenia epik, e, im kto kam-
liwszy, tern lepszy jurysta. Jak przed spem gobica, tak

Wirginia struchlaa przed tyranem, który upadkiem opa-
ci przecie mier niewinnej. Powsta bunt, w czasie

którego lud zada równych prawi sprawiedliwoci, bo

rów^no sdzenia mieszczan i karmazynó\v jest po-

trzeb sumienia. Gw^atownik zgin nieszczliwie

a sprawiedliwo odniosa zwycistwo. To idea utworu,

który zwraca si niewtpliwie przeciw gwatom pope-
nianym zwaszcza na aryanach. Przypomina si los

Tyszkow^ica, którego dosiga za Zygmunta III mier
za aryanizm, przypominaj si gwaty dokonywane
zw^aszcza na mieszczanach, których w chwili reakcyi

nie obroniy przywileje szlacheckie.

Pisa te sympatyczne sowna Potocki ju po mierci

svna Stefana, któremu powica ostatnie wiersze dziea

przeznaczonego dla pa z rodziny niegdy aryaskiej.

Moraln dno wkada i w romans o Sylorecie. Na
liskiej wiata gooledzi, zaznacza uporczywie, tylko

rozum utrzyma si moe, co stwierdzaj losy boha-

tera jego romansu. Zostawszy wdowcem, polubi on

dziewczyn podego stanu i w dodatku biedn, w czem
nie postpi roztropnie. Zakochaa si ona w pasierbie

w^brew radom piastunki i zabiegom doktorów, popu-

cia wodze ciau, które umie strasznie tyranizowa
ducha. Lekarstwem na tak chorob moe by ycie
proste i niewymylne na wsi, któremu obce s ze dze
miejskie, porzucenie pychy, która bya przyczyn bu-
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tloNYaiila iniasi, inowacl/ciiia wojen i innych niebe/T

piecznycli przedsiwzi, cho

Jest szczcie, icpt) co na ludzi pada,

Ale te za jest Bójj, co szczciem watla '.

Bóg te sprawia, ze Syloret traci syna, którego

o gwat oskarya niecna niacoclia, e traci szczcie,
cho nikogo nie skrzywdzi, jak Potocki. ycie jednak,

pociesza si epik, jest droga do wiecznoci.

Bowiem cay wiat pdzi koowrotem,
Jest inszy ywot, insza mier, wiat drugi.

Gdzie tego \>'iata zapac zasugi -.

Cnota jednak zwycia ostatecznie, gdy Syloret

odnajduje syna, cho nie zaw^sze rzeczy taki koniec

majij, najwiksi cierpi czasem najwicej a ludzkich

obrotów koo dziwnie si toczy. Zawsze przecie trze-

wo zacliowa wypada, gdy Bóg pocieszy w kocu,
jak pocieszy Syoreta.

Dlatego czowiek

NIecliaj najwilcszym nieszczciem nie biada.

Ma tysic ksztatów, tysic ma sposobów

Doby z gbokich na wiat czeka grobów^.

Kady idzie zwykle za dzami i tylko ci, którzy si ich

strzeg, wypywaj cao z odmtów. I poemat zamyka
si pobonie, nie mieci prawie satyrycznych wycie-

czek, w które obfituj inne, imponowa niezachwian

wiar w rzdy Boga nad wiatem. Ton kaznodziejski

nie znika, rubaszno przypominaa Reja i nie har-

monizowaa dziwnie z tem cudzoziemskiem romansu.

Polszczyzna tylko pieci ucho, polszczyzna nie gar-

dzca nawet wyraeniami ludowemi i wyrazista nie-

* Syloret albo przedzizuny obraz nie osabionego najdotklizu-

szemi przecizonociami mstzua... B. m. A. D. 1764, str. 52.

- Tame, str. l36.

' Tame, str. 5t6.

Literatura Aryaska. 26
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zniiernie. A i historya nieszczsnych panien Tressy

i Gazele, w której potpia, jak dawniej, nawracanie

gwatem do w iary S czya si z ogólnym kierunkiem

twórczoci, w której zagadnienia etyczne przewaay
stanowczo.

Jak jest geneza owej liistoryi? Wywieca j bio-

graf poety. By Potocki niew^tpliwie ciwilami w po-

oeniu, które kazao mu zazdroci losu wygnaców-,
co byli niegdy jego brami. Wszcza si na no-

wo sprawa o aryanizm jego zony Katarzyny, zarzu-

cono mu równie, e aryan u siebie chowa; nieutulony

po stracie syna ojciec musia z kolei odpiera te za-

rzuty, które zamciy jego spokojno w r. 1675^. Ow^

to wypadek skoni go zapewne do napisania historyi "*.

W pierwszej bohaterk bya córka onierza Mileta,

Tressa, w^ drugiej równie hoenderka i córka Broch-

mana, Gazela. Pierw^sza zaczynaa si od wstpu, w któ-

rym poeta uskara si na teologów, postpujcych
z rónowiercami jak z poganami. Oburza si na nich, e

elazem si od pogan odwróciwszy sro
Na tych, co sobie Pismo inaczej wyo,

CO odwraca wielu od kocioa. Nie chcia jednak opi-

sywa tego, co dziao si w kraju, by nie cign na

siebie uwagi, wola snu opowie, w której kady

Cho prostym stylem, ani wybornemi sow^y

Zdziwi si w tym abrysie Lukrecyej nowej.

Nie zaznacza rozmylnie, e chodzi tu o walk pro-

testanckich Holendrów z katolickimi Hiszpanami, opo-

1 Rozjjra-wy Akad, Umiej. W. Filol. S. II, T. VII, str. 332—334.
2 U Czubka, str. 32—33.

' Rkopis biblioteki cesarskiej zv Petersburgu, sygn. Polsk.

XIV, Nr. 16, gdzie na wewntrznej stronie okadki podan jest data

powstania historyi, a od str. 1—39 nastpuje: Historya rózvnej od-

wagi ale rónej fortuny dzuu t>iknych Tressy i Gazele zv Hollan-

dyej Panien.
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wiada niby naiwnie, jak Hiszpan Rebles postanowi
posiij cnotliwij Tress, ale udawa przed jej ojcem,
e nie myli uczyni tej^o gwatem.

Na przedstawienie ojca, e koció katolicki nie po-

zwala na gwat, e mio nie moe te rozstrzyga
o wszystkiem

A kto si tylko dla niej eni, wiecznie traci.

Zrazu tylko pochlebia a potym ochwaci,

e szlachcic w- równym kraju nie moe by zmuszanym
do niczego, odpowiada szyderstwem. Zgwaci Tress
na biesiadzie i stara si uagodzi zrozpaczon obietnic
posagu. Ona, jak niegdy Judyta, staraa si upi czuj-

no najedcy, a, przebiwszy z nienacka noem gwa-
townika, pobiega do ojca z ostrzeeniem przed zemst
Hiszpanów. Sama bya gotow umrze, by obmy we
wasnej krwi liaiib a

najdli si plamy na mym grzesznem ciele,

Za dekret obietnic Pana mego bier,

Ze je z t krwi plugaw pospou wypier.
Teraz Ojcze mój drogi, nim wiatoci dniow
Owitnie wiat, chciej si z swoj chroni gow.

Umara odwanie a mier jej w ywoaa bunt prze-

ciw tyranom, którzy dokuczyli te dobrze Potockiemu.

By wyrazi swe oburzenie, opowiada on o gwacie
innego najedcy Wampiera, który rozpoi ojca a z córk
gra w karty, a doczeka si losu Reblesowego. mier-
telnie ranny aowa jednak bdu, zyska przebacze-

nia córki i ojca, którego przyzwa do oa boleci.

Ciebie wprzód nie bez alu przepraszam i wstydu

em zv tioym domu mia tyle, jako ród Beskidu.

Za ludzko i wszelak wygod twej córy

Boskie, ludzkie, i prawa targajc natury

Karzcie si mn onierze, karzcie ludzie modzi,

Nic wiat nad niewdzicznika brzydkiego nie rodzi.

Wzi lub z Gazel i przed mierci rozmawia
26*
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Z ni dugo o rzeczach ostatecznych. A ona odziedzi-

czya jego majtek i wstpia do klasztoru.

Smtn bya tedy poezya podstarociego bieckiego.

Przypominaa dawn poezyc zborow szaroci i jedno-

stajnoci, cho bya niewtpliwie echem gwatów, któ-

rych dopuszczono si na dawnych braciach poety. Zda-

waa si zwraca z\yaszcza przeciw jezuicie Cichowskie-

mu, który mógby postrachem dla poety czas dugi, zda-

waa si zwraca przeci^y surowoci pra^ya, które sro-

yo si do koca wieku nawet nad jego najbliszymi ',

a byo te przyczyn niesychanych gwatów i zbrodni.

I dziwne byy tory, którymi chodzia myl poety. Nie

wierzc w cuda, w^ chwilach boleci chcia wkrzeszenia

zmarego syna, prdko jednak przychodzi do siebie,

zapanowywa nad zmysami i nad sercem, utwierdza

si \y \yierze w niepewno rzeczy ludzkich, w której

Nie masz pewnoci, cho kto w rku trzyma.

Niechaj nie wierzy: mocnoH j zijma,

Wylinie n,'b; sfolgujeli w doni,

Ptakiein uleci -..

.

Ale, cho zami si zalewa, nie traci czucia z tem,

co obchodzio ogó, cho nie wierzy ju w szczcie,

wiat zwa oceanem, odzi ywot, byt gospod, kar-

czm, popasem, noclegiem i tskni za \yiecznoci,

^v której go czeka syn. Nie przesta moralizowa, by
raczej kaznodziej i moralist ni poet, gdy opakiwa
swój frasunek serdeczny, sw strat, która bya jedno-

czenie przegran jego materyalnych de \y celu za-

pewnienia lepszej przyszoci rodzinie.

Wyznanie, e w^ystawi niegdy za potopu szwedz-

kiego oddzia wasnym kosztem, jest cenne, ale nie

potwierdza go aden akt urzdow^y. Papier i pióro.

* U Morawskiego, str. 5l4—5l5.

- Peryody na mier syna Stefana. Przy wydaniu Wojny cho-

cimskiej z r. 1880 w Warszawie, str. }>}>}>.
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które imi zostay w pustce, stanowiy niewiitpliwie
jej»() najsympatyczniejsze zajcie, twórczo najwicl<szy
tytu w szacunku. Poza niij, trudno mu wierzy na
sowo, ^i>dy umia on zint zrcznie clioczi koo inte-
resów, dlxi o opiniij potomnoci. Ale niedowierzanie
wikszoci fanatycznej, take wrodzone poczucia arty-
styczne kazay mu trzyma wiersze w ukryciu, zreszt
zespala si on z t wikszoci doskonale, stawa si
wyrazem szlacheckiej wycznoci, która nielitociwie
drwia z podszywajcycli si pod Iierliy, z ludzi nowyci
spoeczestwa, w którem najmniej mili l)vli dla niego
duciowni. Byy onierz i wiadek wojennych zapa-
sów, nie móg nie i ladem poprzedników. Gdy oni
pisali relacye z rzeczy dopiero zaszych, on cofa si
w przeszo, jakby nie wierzy w wielko zwy-
cistw wspóczesnych. Ju Chlebowski zwróci uwag
na wewntrzn tre chocimskiego poematu, na jego
historyozofi, która przenika znany ju pogld religijny
i moralny. Gdyby ten pogld znao si dawniej, nikt
nie przypisaby poematu innemu. I tu objawiaa si oba-
wa przed krytykami ale i wiadomo swego stano-
wiska poety, ch zostawienia swej duszy w dziele li-

terackiem, o którem wiedzia, e trwa najduej. Dzieje
rozwiayby si, gdyby ich nie spisano, o naszych pa-
mitaj czsto obcy, swoi zapominaj. Dla pokrzepie-
nia wspóczesnych podejmowa tradycy epiczn, wst-
powa w lady Tassa. Cho y w teraniejszoci,
uczu moe, e przeszo jest poetyczniejsz, e te-

raniejszo nie ma cech wielkoci, której zna zreszt
strony ujemne. I dziwna rzecz, e drwi z uciekajcych
za granic w czasie potopu szw^edzkiego ', gdy sam
by w ich rzdzie. Osabia to wiar w jego wyznania,
kae by ostronym, gdy Potocki mówi w swej obronie.

' Wojna chocimska, poemat bohatyrski w dziesiciu pieniach...
Lwów l85o, str. 47.



406 TADEUSZ GRABOWSKI

Moe usiowa zatrze nieufno do siebie, moe
sam wstydzi si przeszoci i postpowa nieco nie-

zrcznie, ale z rozmysem. Czci z natury, czci
z wyciowania mia jednak zamiowanie szczeroci, gar-

dzi obud i wystpkiem, cicia w okoo siebie atmo-

sfery czystej i uczciwej. Nie cierpia korupcyi po s-
dach, clio sam wyprónia mieszek, gdy przyszo pro-

wadzi proces w obronie syna, w uwielbieniu wielko-

ci ducha mia jednak akcent prostoty i swobody
ogromnej. Rej trzyma si bd co bd wtku obcego,

gdy moralizowa i kaza, Kochanowski nadto przypo-

mina klasyczne wzory, Potocki by polskim do dna,

sw^ojskim do barbarzystwa, wspóczesnym sw nie-

zmcon wiar, któr opromienia jednostajny tok epi-

czny, swym duchem rycerskim, który dzieli ze Zbignie-

wem Morsztynem. Caajego sztuka wytya si tu pew-
nie, by oywi figury, nada wojenny rozpd epizodom,

olni opisem a jednak powstawaa tylko skadanka epi-

zodów a nie cao jednolita. Pospolito dusi czasem
i chwyta za gardo, poetycko jest prawie nieuchwy-

tn i trudn do w^yczucia, znuenie i obojtno to-

warzysz stale w czytaniu nie poematu ale relacyi ra-

czej, w której \vyboru, koncentracyi, artyzmu jest mao
albo i wcale nie ma. Jest tu czowiek wystpujcy ^vy-

ranie, czowiek wart krytyki niejednokrotnie a jednak

ciekawy, niepospolity, rozumny, moralista, czerpicy

cay swój zapa z wiary i etyki ewangelicznej.

Od pocztku jest tym samym, gdy i tu wielbi moc
Boga, wystawia ndz i upadek czowieka, gromi lu-

dzk zmysowo, akomstw^o, fanatyzm. Modli si, jak

kaznodzieja, a nie epik dbajcy o efekt, cho i chwali

biaopiórego ora ukorzonego przed krzyem, modli

si, jak czowiek widzcy ndz ludzk a majcy je-

dnak uwieczni dzieo ludzkiego ora, kae bez przer-

wy, cho przypomni sobie te póno, e nie do niego

to naley:



LITKKATUKA AKYASKA 407

Ale- mnif có potym bra prowincy:! tiidza?

S:i ambony, nioeliaj was ka/noilzK-jf bucizii

Z ttno snu ' ..

.

I poemat jest przedewszystkiem tryiuiifein jego re-

ligijnego natchnienia. On mia talent kaznodziejski

i bra go za poetycki, mia go, jak Rej, który hy te
gospodarzem. Mógby ministrowa doskonale w u-
nej lub Koloszwarze. Pozew Tarowej nie odpowiada
moe prawdzie ale raczej zdolnoci poety. Gdy si unosi

zapaem religijnym, bywa prawie równym najlepszym

kaznodziejom zboru, cho plastyki jego porówna i rea-

lizmu lekceway nie mona. Widzi si czasem to, co

on opisuje, czciej przejmuje to, co pisze. Cik i nie-

strawn jest jego klassyczna erudycya, zbytniem trzy-

manie si tekstu pamitnika Sobieskiego, niemi ga-

datliw^o i odstpowanie od rzeczy, ale jest i potna
nienawi wroga chrzecijastwa, wznioso nastroju,

wymowa raczej ni poezya, której nie miao ani mde
opowiadanie Otwinowskiego, ani nieco wte natchnie-

nie Morsztyna.

Potocki wada wietnie jzykiem, ma bogactwo wy-

rae, potok sów pod rk, gdy opowiada o stosun-

kach Turcyi z Polsk lub o aosnych dniach Cecory.

Jego muftv turecki podobny jest do ministra arya-
skiego, gdy przemawia w duchu pokojowym i chwali

wiar czc w mioci wszystkich,

Cho za, cho dobra, jak kto wyssie z macierze,

Kadyby w takiej rad y i umiera wierze '^,

i przypomina zmienno wszelkiej fortuny. Osman
radby widzie znów duchownych nie mieszajcych si
w sprawy wieckie. W przekonaniu Potockiego, Bóg
moe tylko zrzuci miesic pod nogi prawdy, cho na-

ród myli o oporze i Chodkiewicz staje na czele za-

' Tame, str. 64.

- Tame, str. 96.
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stpów. Cz duchownych woli oczywicie wysya
pienidze obcym, ni da je na potrzeb wojenn;
szlaclita jednak rwie si do wojny, bo jeszcze nie zgo-

spodarzaa, jak teraz, cho o tern tylko

lepiej myle, ho i sam luidziaein.

Ze za praiod nienawi, jako cie za ciaem '.

I wchodzc nawet w sfer prawdziwej wojny, nie

zaniedbywa pra^vi o wartoci rozumu i potrzebie zna-

jomoci siebie, zniewieciaoci wspóczesnej, wkupy-
waniu si w szlachectwo, nie traceniu nadziei, upadku
dzielnoci duszy, zbytku w potrawach i strojach, cho
kraj znajduje si w stanie opakanym. Pisa te ustpy
niejako zami biaopiórego ora, pisa w natchnieniu

oratorskiem najpierw a czasem i poetyckiem, gdy po-

kazywa Chodkiewicza ogarnitego zapaem jakby

ogniowym pomieniem, gdy malowa starcia rycerskie.

Ale w obrazo\vaniu na^vet by oratorem, gdy wy-
licza biorcych udzia ^v bitwie, gdy w tonie energi-

cznym i pynnym podawa przemowy do wojsk Chod-
kiewicza, odpowiedzi Osmana albo wasne wywody
moralisty. Z swego talentu oratorskiego umia wydo-
by Potocki istotn moc i polot, który nie jest ska-

dank, nie razi brakiem harmonii, uporzdkowania,
artystycznego ujcia, niezbdnego ^v poezyi. Zdarzaj
si tu wprawdzie poetyckie szczegóy zatopione nie-

jako AV masie mdej i obojtnej, ale czciej zwracaj
uwag moralizatorskie dygresye czysto oratorskiego cha-

rakteru. Te dvgresvewi z twórc, daj pozna jego sa-

mego, zbliaj do czowieka najw^ikszego z poetów wie-

ku, ale raczej myl ni sztuk. A tymczasem rzeczywi-

sto zadawaa kam poezyi. Dopiero dzikowa Potocki

Bogu za wybawienie od pogan, gdy niewidziana na-

waa turecka spadaa na kraj i uczynia z króla ho-

' Tame, str. to8.
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downika. I^otocki bola nad tym wypadkiem niewy-
mownie, ojiakiwa utrat prowincyi najyniejszycli
I pokrytych mogiami bohaterów, w/.ywa jednak do
zi^ody i tolerancyi religijnej, kt(re uspokoj wewn-
trzne rozdarcie, do porzucenia materyalizmu i zado-
mowienia. (Jdy mae wiersze nie mooy wystarczy,
mia nowy poemat rozgrza dusze, zajiaii ol>razem
walk z poganami, które stoczy nowy lioliater cho-
cimski.

Straszn wie, tumaczy tedy czytelnikowi, przy-
niosy ostatnie awizy. Wolny Polak paci haracz po-
ganinowi, król nie moe wic pozwoli na to, musi
stoczy z wrogiem bój oczywicie zwyciski. I tu ora-
torstwo bierze gór, jak zwykle, potok sów barwnych
i dosadnych wystawia jednak okropno klski. Ale
nie chcia utworem dotkn osób,

bo tak trzymani z uczonym Erazmem,
Ze prawda bya zawsze i bdzie sarkazmem,
Zwaszcza, kiedy errory wytyka kto grube ^..

e za nowego bohatera otoczyy chmury obmowy,
e wzmagay si rozterki wewntrzne, wic broni So-
bieskiego gorco, opisywa spiesznie jego przewagi
nad w rogiem, szed niby za relacy awizy, promienie-
jc na wie o zwycistwach spotwarzonego, rzucajc
epizod za epizodem, modlc si za walczcych krwi
szlacheckiej obroców. Zna tu wieo wypadków,
opowiadanie pynie wawo, toczy si wskiem oy-
skiem, to znów rozszerza si chwilowo. Wraenie arty-
styczne jest jednak mae, ronie dopiero w zakocze-
niu, gdzie odzywa si wprost eotozyazm dla bohatera,
rozbrzmiewa wezwanie do tryumfu i yczenie sawy
jeszcze wikszej. Orator ueski da tu wymowne
ustpy, gdy wywoywa bohaterów^ przeszoci, by ucz-

* Wacawa z Potoka Potockiego Merkuryusz Noiay. Poemat
historyczny w dwu czciach... Pozna 1889, str. 9.
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ciii tryumfatora, gdy kaza wychodzi szeregowi kró-

lów, by spotykali zbawc kraju, gdy na tryumf pol-

skiego Scipiona chcia woa Azy i Afryk. Poezyi

byo tu mao, efekt oratorski jest zupeny, bo proce-

der nada\va si dobrze, bo by na miejscu i rozwija

si z wielk wpraw, rutyn i talentem. Bo te Poto-

cki by niezrównanym, gdy wybucha gniewem lub

zapala si entuzyazmem, cho nie napisa nigdzie ca-

ej strony doskonaych bezwzgldnie wierszy.

Oratorstwo wyrobi sobie pewnie w domu, gdzie

sam inoe do nawrócenia ministrowa!. Nie zaciera

si jego talent i w uzupenieniu relacyi, które byo
popularne wtedy, jak ta ostatnia. Merkury zaglda bo-

wiem chtnie do unej a zdarzenia biegy szybko, co

w^prawiao w ruch i pióro poety. Nie zapomnia on ni-

gdy o marnoci wiata i niechybnej mierci, ale nie

traci otuchy, skoro mody lew^ szed naprzód zaszar-

gany w tatarskiej jusze i puszcza si w tany z pasz
Husseimem. Bóg, gosi uroczycie, musi zwyciy
w sprawiedliwej w^ojnie i ani

Wtpi trzeba onierze, e i teraz z góry,

Uwaa chrzecijaskich serc w nas positury.

Stanie inoe za dziaa i potne miny

J mury jerychoskie przyszy do ruiny ^

Straszliwe uderzenia odparto z trudem i ywcem
bra si nie dano, wykonano jednak cile rozkazy

królewskie. Z imieniem Chrystusa na ustach, pito si
na szace, a nadzieja opucia po raz drugi pod Cho-

cimem w^roga. Puci si tedy wpaw^ Dniestrem, by
unikn zagady, ale i w rzece znalaz mier bez ra-

tunku. Burzy si rzeka

1 jako po gwato>vnym ddu \v5'Iewa z brzegu.

Szumi nad zwyczaj bardziej, ale w onym szumie,

Kto si przysucha, acno gos ludzki zrozumie ^.

* Wirydarz poetycki, str. 941.
'^ Tame, str. 960.
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Uzupenienie relacyi krijyo daleko, skoro posiada je

wirydarz Trbeckiego; zamyka ono wraz z panegirykiem
zwróconym do zwycicskie«j[o króla epiczny szereg dzie
podczaszego krakowskiego.

Nie ma tu najpierw przesady, która znamionowaa
podobne pody. l*otocki raduje si szczerze i swobo-
dnie z blasków nowego soca na przymionem nie-

bie polskiego szczcia. Zbierajc kwiaty cnót boha-
tera, rozrzewnia si niewymownie na wspomnienie
zwycistw, które nastpiy po klskach, pyszni si, e
dzi Polak moe, bez pomocy obcych, nka poga-
stwo, przypisuje to jedynie polskiemu Kamillowi,
który dowiód.

Ze wicej rozum, nili sia paci,

Zkd niechaj póni bior wzór Sarmaci.

A jednak i jego dosigy oszczerstwa, bo o pasz-

kwile u nas atwo, póki nie zjedna sobie serc zwy-
cistwami i nie woy na swe skronie korony ciernio-

wej. Ale nie zginie, kto sucha Boga, yczy tylko na-

ley, by korona przyniosa mu tyle sawy, co buawa.
Skoczy si polski nierzd, woda ze Szreniawy skro-

pia tedy ogród}' króla jako trybut wdzicznoci poety

narodowego, który nie mia ju wierszy dla potrzeby

wiedeskiej ^. Zniechcaa go moe polityka królewska,

bola rozstrój w kraju, drczya wzrastajca z latami

samotno i zgryzota, która zaspia horyzont ueski
zupenie. Z wyyn podgórskich patrza na wiat zawo
i z gorycz, wic nie czci ju kielichem imienia kró-

lewskiego, pitnowa rakusk pych, która nie ma na-

wet sów wdzicznoci dla obroców. I nie mia wiary

w dobry wynik austryackiej polityki, gdy mówi, e
Boe daj, nieci si moje prognostyki myl.
eby nam dobrze wysza, oblana krwie tyl,

Z Niemcy liga ^ . .

.

* Tame, str. 974—1000.

- Ogród fraszek, str. 434.
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Lay si zy w wierszaci, dziwnycli szczeroci i ob-

fitoci sowa, opakiway stracone dzieci, otwieray

dusz starca znkan i zbola do gbi. Wszdzie czy-

ni on alluzye do tych strat, skary si mniej lub

wicej gorzko, przewanie w poczuciu zmiennoci wszy-

stkiego, bezwartocio%voci \vszelkich ziemskich zu-

dze. Jedne i te same myli przewijay si \v niesko-
czonych w^aryantach, pogld na wiat by jeden od po-

cztku. Jeeli jego panegiryk róni si od wspócze-
snych, to i wiersze na herby, które ceni przecie wysoko,

nie miay zwykego w podobnych podach charakteru.

Poczet herbów powicony jest bowiem tym, któ-

rzy krwi szafuj za wiar i ojczyzn, którzy bohater-

sk bezintereso^vnoci zdobywaj saw i cnot a za

króla maj czowieka, który jest

Hercules Polski, Kocioa Filarem,

Chrzecijaskiego Cesarza Obrona,

Pogan, Herezyi ognistym poarem,
wiadczy Borysten i Wgierska strona *.

Upajaa go bd co bd sawa wojenna, dawny
onierz bohater budzi si w zadomowionym szla-

chcicu i wywoywa potoki wierszó^v, >v których nie

brako ostrych przymówek i gbszych spostrzee. Sar-

matyzm Potockiego nie znosi obcych na tronie, poe-

zya o odcieniu niegdy kosmopolitycznym spolszczaa

od dawna w peni. By gotów uznaju dziedziczno,

gdy chodzio o synów bohatera, nie wtpi o po^vrocie

utraconych prowincyi, ucieka si pod opiek Matki Bo-

ej, bez cnoty nie rozuinia jednak szlachectwa. Wolno-
ci, ^vykada z po^vag, zazdroszcz nam ssiedzi; je-

eli ta wolno obróci si w s\va\vol, czeka nas nie-

wola. Zbytek psuje obyczaje, nawet za pienidze szla-

chectwa dosta mona i

^ Poczet herbózi) szlachty Korony Polskiej i W. Ks. Litew. gnia-

zdo i perspektywa. W Krakowie 1696, str. 1.
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Dzi al si<^' Hoe I lada s/ot i /ainsiU z miasta,

Kto si tylko nii- Uni, nuluin orlim porasta '.

Zasiii> nikt nie staia si^- ich /.doby, obcy nas za-
lewaj;}, cho cnota ma tylko ro/str/yga. Tytuy obce
nam ubliaj;}, miano s/lachcica wystarcza a i król Po-
lak nie zhabi tronu, ^óy snopy szwedzkie zgniy bez-
potomnie. Kto si podwysza, upada, co mówili te
i wspóczeni sejmikowicze; wszyscy panujemy, cho
mamy króla nad sob;|. Wysz nad wszystkie tarcze
herbowe jest jednak tarcza duchowna.

ywa tarcz, w ywym sercu czeczem niechaj bdzie,
eby go, kiedy sdzia trybuna osidzie,

Przed sprawiedliwym gniewem zoy moga miejsce
Boskiemu miosierdziu "...

Teolog ueski, który, obok Okolskiego, nie zapo-
mina nigdy o tekcie biblijnym, objawi si nawet
w herbarzu.

Wic, kiedy mów i o klejnocie Topór, przypomniao
mu si narzdzie cieli Józefa, napomina, by budo-
wano Bogu cnot zbór a nie toporem. Kady buduje
swe zbawienie, nie potrzebuje ukrywa obudnie swych
saboci, ale musi pamita, e jest sabym, e nie ma
odkada poprawy, e winien by czystym, grzechu
si wstydzi, za Chrystusem i, który

Otworzy nam Krynic, i duszy i ciau,

Co od ziemskici frasunków pomaga upau.
Stawiajmy mu Kocioy, gdzie nie lite zotem
Jako tamci, lecz serce swe wieszajmy wotem *.

Krzy a nie klasztor jest ucieczk przed wiatem,
wojna duchowna trudniejsz bywa od cielesnej, gwa-
tem zdobywa si niebo, cho na ziemi mao ludzi dba
o to, strzee si pychy, idzie za prawd, spenia obo-

1 Tame, str. l5.

* Tame, str. 49.

* Tame, str. 99.
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wizki. Wielu naszych, utyski\va jakby stskniony za

tymi, którzy i przeciw niemu zwrócili protest klucz-

borski, opuszcza kraj bezpowrotnie, innym fortuna

pata figle, co mogo stosowa si do poety, upadek
szlachect^va i wiary, to fakt powszechny dzi, gdy

W uciech arliwej wiary a nazbyt, a pod ni
Dzi polityka, przed tym co bj-wao zbrodni.

Niech kto do miasta, abo kdy odpust jaki,

Ujrzy pogaskich zabobonów znaki *.

Podobne rozprawy mno si tak, e chwilami her-

barz wyglda na postyll, na traktat, w którym roi

si od tekstów i napomnie moralnych.

Narzeka tedy moralista na zalew oratorski, na do-

matorstwo unikajce wojny, na egoizm gniotcy pie-

nidze w mieszku. Owadn nim samym taki zapa
kaznodziejski, e zamiast chwali herby, gromi boga-

czów, podburzycieli wanicych braci, skpców nie

dzielcych si z biednymi, wychwala za zasuonych
w subie krajowi i podnosi konieczno wewntrz-
nego doskonalenia si, bo

Nie to sawa, kapani, rk budowane,

Bogu stroi kocioy, jeli wywoane,
Cnoty bd z serc ludzkich , A\'j'wiesiwszy wiechy.

Jeeli si obróc ^v polityk grzechy.

Ludzie wierni Kocioem, Chrystus fundamentem,

Kady Koció, w którym Bóg mieszka, ma by witym *.

To samo mówili aryanie i Wiszowaty. Przywyky
do prostoty zborowej, wybucha starzec wspomnieniami

modoci nieustannie. Zamana nieszczsnemi przej-

ciami dusza pragna uspokojenia jedynie w Bogu,

nawoywaa innych do porzucenia wiata, utyskiwaa

na wzrost, pychy, chciwoci, ambicyi, która nie zna

* Tame, str. 189.

* Tame, str. 299.
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potr/cl) ogólnych. Spodla wiat , j.dy zapomniano
o czytaniu Pisma w.

Gin w liui/iach pi/ykatly do cnót. jjin ksigi,
Có za dziw, c pokrzywy, e rosn ostryjji,

Wiecznym urgowiskiem, szkaradz;jc Sarmaty,
Kdy dota.t kwitny zapaszyste kwiaty'.

Mówi to za, gdy przyszo ciwaii Bonarów, Ictó-

rzy nie odznaczyli si chyba zbytkiem ortodoksyi. Ze-
wszd, narzeka uporczywie, wrywa si w nasze mie-
dze wróg, bo wolno nasza jest panowaniem jednego
nad drugim, zakazywaniem mówienia prawdy, odsu-
waniem dobrych rad. Inaczej byo kiedy za dziedzicz-
nych królów, gdy sejmów nie zrywano, prywat si
nie rzdzono, o dobru powszechnem mylano, gdy
teraz

Kady wedle swej wolej, wymierzywszy place,

Z ruin ojczystych sobie buduje paace '-*.

Najlepsz dzi fortec od zego jest mogia, za któr
tskni dawno po ciosach doznanych.

Ale i powag mogiy psuj pogaskie obrzdy, któ-
rych marno dostrzegali nawet staroytni. ydzi tak-
e grzebi si gdziekolwiek, bo

Paska jest wszytka ziemia, kdykolwiek le
Chrzecijanin, wszdzie go gos trby dosie.

Dzisiejsza ostenteca, raczej, rzek, pycha
Bodaj od aski Boej wielu nie odstrycha ^

Nauki aryaskie nie rozpierzchy si tedy zupenie
w gowie starca, który rozumuje, jak Czechowic lub
Moskorzowski. Oburzao go, e wszystko toczyo si
inaczej na wiecie, ni nauczono go w modoci, nie
mia dosy sów potpienia na tych, którzy po niezbo-
nem yciu kupuj legatami zbawienie. Zapomina na-

* Tame, str. 53o.

^ Tame, str. 636.

* Tame, str. 649.
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wet, e chrzest nie jest zborowem ponurzeniem ^, chcia

lee na polu i daleko od miast, do duchownych od-

zywa si z ironi, która objawiaa si nieustannemi

przymówkami a nawet przezwiskami -. Zesza do cere-

monii stara >viara

A wejrawszy w rzecz sam, czego jawne znaki,

Spuciwszy si na ksi, nie mamy nijakiej ^.

W polityce doywotnia wadza hetmanów bez ta-

lentu, elekcya otwierajca drog do rozterku, saba

wadza królew^ska w^iod kraj do ruiny. Dr nas Ta-

tarzy, my drzemy poddanych, jeeli nie ruszymy zgo-

dnie na wroga, wszystko przepadnie. Urywkiem auto-

biografii by te oddzielny zbiór wierszy, którj^m po-

dobne spotykao si w poczcie herbów. Streszczenie

prof. Brucknera wykazuje, e nastrój bywa w^ tak zwa-

nym odjemku od herbów podobny^, cho art prze-

waa, art gruby i rubaszny, który przypomina ju
fraszki i do nich oczywicie prowadzi.

Do satyrycznych wycieczek by zawsze skory, te-

raz by tylko smutniejszy, gdy rzeczy lekkie i zabawne
przeplata ustpami cakiem powanymi, jak Kocha-

nowski. Powtarza tu bez koca, humor, zoliwo,
ironia przeplataj si wic nieustannie z gorcem obu-

rzeniem i z tonem namaszczonym i kaznodziejskim.

U Reja lub Kochanowskiego humoru nie przymiewao
nic, nawet melancholia fraszki o ywocie ludzkim bya
umiechem epikurejczyka, dnego ycia i nie oczekuj-

cego Aviele po mierci. ywio humorystyczny rymo-

wanego odjemka od herbów rozlewa si tu szeroko,

ale nie zapanowuje niepodzielnie, pokazuje tajnie du-

* Tame, str. 237.

* Tame, str. 652.

' Tame, str. 669.

^ Rozprawy Akad. Umiej. Wydzia Fiiol. Serya II, T. XII, str.

335—340.
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szy Potockiej^o nie gorzej od herbarza. Pisa te dro-

biazgi poeta od dawna, jeeli prawdziwem jest wyzna-
nie '/wrócone do stolnika ydowskiego; znano je wcze-
nie, skoro Trbecki zamieci z nicii ju kilka '. Prof.

Bruckner usiowa wprowadzi chronologi w ten las

wierszy, podzieli je na grupy wedle treci i charakteru,

wykaza wreszcie ich ródo*. Nowych uwag doda tu

tedy trudno. Lubi pisa fraszki poeta, powtarza te same
myli rozmaicie, dawa rysów obyczajowycli wiele, da-

wa zwaszcza siebie w stosunku do spoeczestwa,
do którego wszed ze zboru. Humorysta zaspia si
czsto, zion niechci i oburzeniem, drwi najlepiej

z kobiet, dworaków, duchownych, bronic stale tole-

rancyi, któr poleca ulubiony mu a oskarony o he-

rezy Barclaius.

Sdzi, e
Ducha witego nic jest dyktowanie,

Gdzie z opresy jest dekretowanie*.

tskni, na przekór duchownym, do czasów apostol-

skich, gdy

Apostoowie czysto i cicho tu yH,
Wy Panami z Pannami radzibycie yH*,

O Jezuitach twierdzi, e do wiary mieczem skaniaj, i

Wier szkoda, by si ludziom o to kusi,

Gdy Bóg z aski daje, czek w czeka chce wmusi ^.

Dziwi si susznie, czemu król francuski mieni si
arcychrzecijaiiskim, skoro z Turkami trzyma, namie-

' Wirydarz poetycki, str. 897—900.

2 Rozprawy Akad. Umiej. Wydzia Filol. Serya II, T. XIV, str.

214—264.

* Wetózi) Parnaskich Lotnia Pierzusza 1694. Rkopis biblio-

teki Jagielloskiej Nr. 110, str. 60.

* Tame, str. 67.

'" Tame, str. 109.
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wa si ze zwad midzy katolikami a lutrami, z cu-

dów, z nieuctwa kleru. Chwilami zdaje si, e to pi-

sze Rej lub inny przeciwnik katolicyzmu, czasem znów
ton zmienia si-^ nagle, gdy poeta rozprawia o trojakiej

mioci Boga z oba^vy pieka, z nadziei nagrodv, z mi-

oci wreszcie^. Dyskursu fizycznego o niemiertelno-

ci duszy nie powstydziby si Budny, cho nie bvbv
moe tak \vszetecznym. Kracowy cynizm cechuje te
inn fraszk o wypadku av kociele -, cho zoy go

mona te na karb rozpasanej wesooci humorysty.

Podobnego tenoru pomysy znajduj si te w zbiorze

drukowanym podobno za inicyaty^y Zauskiego.

Dzi\yna ^y nim mieszanina rzeczy najpowaniejszych

z najwicej wszetecznemi. Potocki wylewa tu cay
swój al, cay humor wielomowny i nie^yybredny. Ale

s i ustpy wymowne niepospolicie, jest namitno
czowieka, którv si czu nieswojo wród swego wieku

i bryzga jadem szyderstw a nieustannie. Zastanawiajc

si nad bóstwem Chrystusa, prosi o w^zmocnienie

swej cienkiej wiary, któraby moga sta si niewiar,

przeciwstawia ^viar rozumowi, gdy mówi, e
Niech si bardziej twej woli ni natury badam,

Niechaj jako Piotr z ódki na morze ^\''padam,

Niech si mózg, jak chce burzy, niech koncepty przecz.

Wiara na ich dyskursy bdzie mi odsiecz*.

Modli si nawet do Tej, której blunili Szwedzi,

pon arem gnie^vu, gdy sysza o gwatach tureckich

nad chrzecijanami, wielbi wreszcie znak krzya, który

odrzuca zbór, dlatego

e na niem

Niesusznie za nas winnych umiera karaniem

Svn Bov *
. .

.

• Tame, str. i38. - Tame, str. 169.

' Joziialitates albo arty i fraszki rozmaite prac niegdy J. W.
J. M. P. Wacawa Potockiego. B. m. R. P. 1749, str. 3.

* Tame, str. 8.
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I pociesznie dworowa sobie z ciaa, zaleca cnot
Uatlemii stanowi a grozi sl<iitkanii j^rzecliii. (^liwali

ubóstwo, cbo nie obra go, gclv uczynili to dawni
przyjaciele i krewni. Natizasa si nawet z wielkoci

wiata, która mier unicestwia, diwi z wszystkich,

z siebie nawet niekiedy. A ju wprost okazywa brak

taktu, gdy dwoiowa sobie z Wiszowatego, cho pysz-

ni si, e prawd i cnot;j vje i o saw poetyck nie

dba, gdy polemizowa z wasnym wujem Przypkow-
skim do nieogldnie, skoro wyrzuca mu niewcze-

sn pych z powodu wyjazdu za granic '.

Ra te wynurzenia czowieka, który jeden nie

mia prawa czyni podobnycli wyrzutó\y, natomiast ro-

zumie si jego oburzenie doskonale, gdy kad przed

oczy hab, któr byo oddanie Turkom Kamieca,
gdy rzuca w twarz szlachcie skarowacenie i upadek
dzielnoci, gonienie za prywat i wygod^. Wzbudza
sympaty, gdy dba o zachowanie ojczystych zwycza-

}ó\\, gdy lekceway dworskie protekcye, gdy broni,

rzecz nieoczekiwana tych, którzy dla wiary w^si opu-

cili. Wzbudza uszanowanie, gdy moralizowa w przy-

povyieciach i przysow^iach, dotykajc ostrzem satyry

wszelkich stosunków^ uderzajc na podstawy politycz-

nej anarchii, które prawcie w wiek póniej mia pod-

kopa Staszic. Zyma si do koca na przymus reli-

gijny, podnosi potrzeb nauki dla piszcych, zgody

dla mylcych o dobru kraju, jeeli si ma utrzyma
jego niepodlego. Ten szlachcic wielomowny ma wi-
cej przenikliwoci, ni statyci z zawodu, gdy mówi
o elekcyi, o niepatnoci wojska, o bezwartociowoci
pospolitego ruszenia, o szkodliwoci domatorstw^a le-

pego na ze. Nierzdem zginie wszystko, nierzd uci-

' Tame, cze II, str. lo.

2 J^ozprcnoY Akad. Umiej. Wydzia Filol. Secya II, T. XIV, str.

>29—23 1.
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ska chopów, nierzd nie ma miosierdzia dla nikogo

i udaje chrzecijastwo. Jak gdyby nawracajc do po-

gldów dziada, Przypkowskiego , czyni uwag, e
i chopi s brami w Chrystusie \ ale bya to tylko

chwila w szeregu rozmyla czowieka, który jednak

zajrza wtedy najgbiej w sumienia polskie.

Susznie jednal; czyni, gdy w kocu ycia kaza

manualicie, przepisywa starannie to, co jest dzi
gównym jego tytuem do sawy. Nie mia do zdol-

noci, by zw^yciy trudnoci przy tworzeniu utwo-

rów na wiksz skal, w drobnych wiersz jego wy-
daje si wicej swobodny, jzyk bardziej ywy i do-

sadny. Jeeli tamtych utworów odczyta byo trudno

bez uczucia znuenia, te czyta si daj zawsze i z przy-

jemnoci. Dowcip tu mów^i, serce odzywa si, prze-

dewszystkiem zmys moralisty dostarcza najgbszych
spostrzee. Zdajemy si rozmawia z poet, gdy w^er-

tujemy nieskoczony szereg fraszek, które skadaj si
na szeroki i barw^ny obraz ycia polskiego. Nie odtwo-

rzy ich nikt przed rozbiorami w tych rozmiarach, maj
one urok bezporednioci, czar rozmowy swobodnej

a mdrej niekiedy niepospolicie. Potocki umie piknie
opowiada, umie te wymow^nie moralizowa. Natu-

ralny dowcip, samorodny wdzik, atwo obrazowa-

nia i wierszowania ka zapomina, e wiele rzeczy

powtarza tylko, e niejednokrotnie obraca si w je-

dnem i tem samem kole uczu i myli. Nie rzadko

dokucz rubaszne anegdoty, poczynaj mniej smako-
wa wszeteczne arty, gdy niespodzianie zjawia si
znów rzecz cakiem powana, rozmylanie nie ascety,

których nie brako niegdy w podgórskich zborach, ale

czowieka, który kocha statek w ludziach ^, który po-

tpia surowo nieumiarkowanie i rozpust, którym sawy

* Tame, str. 5o.
* Ogród fraszek, T. I, str. 29.
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ani liononi nikoj^o nic tyka i» praj»nie tylko suy liu-

nioicni s/lacheckiej braci.

Wzruszaj jego uczucia rodzinne, któiemi zdaje

si niby chepi, gdy mówi o mioci czcej go z bra-

mi Janem i Jerzym, imponuje jego nienawi prze-

mocy a zalecanie agodnoci w o:)ec inaczej mylcych,
w braku której naley

Ba si, ebymy, kac y.\ wiar w ici zborze,

Barziej nie utwierdzili tym sdem w errorze ^

Kae go l<ocha jego mio kraju, którego upadku
nie moe znosi spokojnie, i w^yrzuca ten upadek szla-

chcie pysznicej si sygnetami i herbami a zwyrodnia-

ej i skarlaej do szcztu ^. Co podobnego mówi i Zbi-

gniew Morsztyn w swych obozowych wierszykach. Tyl-

ko Potocki wyraa to silniej i energiczniej. Tylko ten

wart, wedle niego chleba herbownych, kto na niego

krwi zasuy a

onierz, co krew sw za ojczyzn cedzi,

Niechaj chleb ich je, niechaj wyej sredzi ^.

Choby nawet poeta adnej szkoy zborowej w mo-
doci nie nawiedzi, grunt wychowania niiisia by nie-

zmiernie zdrowy i rozumny. Polemista by w nim je-

dnak grony. Gdyby pozosta w zborze i móg, jak

niegdy, prowadzi otwart walk, byby wprost ne-
zró^vnanym. Siebie umia bioni zrcznie, gdy cho-

dzio choby o zarzut, e pisuje fraszki. Odbija go

zdaniem, e w Starym Testamencie s te rzeczy nie-

przyzwoite a

Kto si grzechu za lada okazy chwyta,

Zgorszy sie i z biblii, cho fraszek nie czvta '.

* Tame, str. 98.

^ Tame, str. i65.

' Tame, str. 167.

* Tame, str. 278.
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Wystpowa jednak ostro, nie mniej od dawnych
polemistów reformacyjnych, gdy szo o nienawistny

mu na przykad kult obrazów, które s przedmiotem

handlu

A i ci kupuj sami oszukujc siebie.

Jakby pacierz o Bogu nie uczy icli w niebie ^

Nie mona bra mu zbytnio za ze, e pisze nieco

rubasznie i nie szczdzi niczego, co mu jest niemiem.
Pewna surow^o i ostro stylu bya wtedy jeszcze

powszechn a gdzieindziej, jak we Francyi, poczynaa
si dopiero przeciera i agodnie. Jest to zreszt

czowielv dobry, który wybucha czsto, ale i nie prze-

staje gosi potrzeby mioci, której Bóg jest przyka-

dem -. Zakonów nie moe znie zupenie. Gdy pisze

tedy do synowej, nie zaniedbuje przytoczy umylnie
tekstu biblijnego o niebie obiecanem matkom

I barzo susznie, gdzie im to nagrodz
Gdy Bogu na cze grzeczne syny rodz ^

Wstrtnym jest mu ateizm, który nadpywa do nas

z Francyi, a który zwalczali te teologowie aryascy.

Ateizm sprowadza upadek mioci bliniego, on wytwa-
rza zakochanie av wiecie, które wiedzie do moralnego

upadku. Ale równie gwatownie gromi nieuctwo wieku,

zakazy czytania Pisma w., które wykrca si najdo-

wolniej, wzmaganie si dewocyi, która polega na prze-

wadze obrzdów i praktyk bawochwalczych. Skae-
nie wiary napenia go strachem, który skania mora-

list do wypowiadania myli nader podobnych do zbo-

rowych, do zalecania czystej wiary, o której zapomina

wiat dzisiejszy.

* Tame, str. 3t7.

- Tame, str. 343.

' Tame, str. 36 1.
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Z:i|>()inni;i\vs/v, c/ym oba teslaintiity j^ioiia,

.li/tli iijni, alUo co ilo iiicli pr/vo/.:j '.

Inaczej nic mówili ani pisali aryanic. Pochlebia
katolikom, ody drwi do hrutalnie / Socyna, nie

s/c/dzi jednak i Je/nilów, cho przeczy temu prof.

Hiiickner, otlv mówi, e
clio do zakoiui Jc/iiita wkroczy,

(Iowa mieszka w konwikcie, w wiecie ogon moczy

Przypomina tem nieco inwektywy Niemojewskiego,
l<tóry znalaz echo jeszcze po stu latach u odstpcy
swego zboru. Sdzi, e sijd o wierze kadego naley
do Boga, e modlitwa bez pracy niema znaczenia, co

wkada w usta Glirystusowi rozmawiajcemu z zakon-

nikiem '. 1 zapomina, e pisze fraszki, modli si, jak

vytedy, gdy w ucisku ducha pisa pieni pokutne i pro-

si o posielv w^ bitwie, o ocliod w znoju,

Który z ciaem i z wiatem chodzcy zapasy,

Wpó z serdecznymi zami, tocz jako z prasy*.

A jednak fraszki s saw jego poetyckiego zawodu.
Nie jest zwizym w nich prawie nigdy, ywo,

prostota, atwo frazowania, ton naiwnego szyderstwa

zadziwiaj przecie w tym ziemianinie, który za swego
mistrza uwaa Kochanowskiego. On jest w swym y-
wiole, gdy pisze fraszki, które s wyrazem jego natury

prostej, swobodnej, wesoej, rubasznej, skonnej do za-

czepvi, wolnej przecie od nienawici i przekory. Ta
natura sarmacka w kadej czstce swej istoty umiaa
jednak wznosi si wysoko, umiaa rozrzewnia siebie

i drugich. To tajemnica jego uroku, to ródo poezyi

równie gbokie, jalv pierwsze. On by czowiekiem

1 Tame, str. 364.

* Tame, str. 426.

* Tame, str. 469.

* Tame, str. 58o.
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czasu, który lubi rzeczy lekkie i swawolne, który

umia te modli si i korzy si przed Bogiem, jak

chyba w wiekach rednich. Nie ma tu sprzecznoci,

nie gorszyy te fraszki wtedy nikogo. Moe s one

jednak za rozwleke, gdy temat nie ma nic wspólnego

z obyczajnoci, gdy zwizo byaby w^ podobnych wy-

padkach nawet polecon. Lubiano rzeczy podobne
nawet w otoczeniu pani de Sevigne, móg je lubi
szlachcic podgórski, który nie celoAva zbytnio w sztuce

ukrywania swych myli pod do przeroczystemi me-

taforami poetów barokowych w' rodzaju Andrzeja Mor-

sztyna. Potocki jest pobonym z natury, pobonym
z wychowania, cho boi si, e czart sta\via te kaplic

tam, gdzie czcz Boga, e
I to nie pewna szkoa, gdzie wspaczn kolej

Gupi si troch ucz a mdrszy gupiej *.

Jego narzekanie na brak nauki mogoby wskazy-

w^a, e niegdy szkó zborowych nie unika, e zna-

jomo aciny i zagadnie teologicznych zaczerpn
u mistrzów niepoledniej miary.

Ale do pónej staroci nie przestaje gosi potrzeby

miosierdzia, które nikogo nie potpia i nie przeklina,

które mówi wyranie, e
Nie trzeba granicami niliogo zawiera,

eby ich nie przechodzi, nie chceli umiera ^.

Czemu jednak sam drwi z Socyna, czemu wyst-
pow^a przeciw pseudoapostoowi Przypkowskiemu?
Byy to sprzecznoci, których nikt nie rozwie, które

popenia jednak kady i czciej moe nawet od Po-

tockiego. Czy godzio si uderza take na Jezuitów,

których posdza o uwodzenie cudzych on ^, co byo

* Tame, Tom II, str. 1 3.

' Tame, str. 49.

' Tame, str. 66.
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niewtpliwie zarzutem ciszym moe nawet od tych,

które kiedy rzuci na zakon pamflet lubelski ? A prze-

cie z dum mówi o sobie, e tr/yma si tylko obja-

wienia, które kae przebacza, gosi miao, e Bóg

Widzi, em tylko pisa, co jesl w Jejjo sowie,

Grzechyin gani i liid/i prywatnyci przydatki •.

Sam tedy stwierdza, e tre poezyi miaa na oku
gównie prostowanie poj religijnych i moralizowanie,

co zgadzao si z jego przeszoci aryanina. W tem
prostowaniu nie byo wanie zupenej otwartoci, gdy
nieustanne podkrelanie wanoci tekstu biblijnego

zwracao si przeciw tradycyi, której broni katolicyzm

od pocztku walki z aryanami, w tem moralizowaniu

byo uogólnianie wad jednostek, które równie zwal-

czali polemici katoliccy od czasów Hozyusza. One
sprawiaj, e katolicyzm Potockiego nie wytrzymuje
próby, e jego zapewnienia wiernoci wydaj si cz-
sto mostem, którym ostrony szlachcic podgórski za-

pewnia sobie odwrót w^ razie niebezpieczestwa.

Nie nasuwa wtpliwoci przecie jego szczera d-
no do poprawcy innych. Oburzeniem wybucha ka-

znodzieja ueski, e duchowni chwal herby szla-

checkie i nie gasz rozpowszechnionej dzi buty ro-

dowej, zgroz przejmuje go pompa wiecka, od której

stroni jego zbór, szydzi z bogactw duchownych, które

zmuszaj prawie komor siedzie szlachcie u hojnie

obdarowanych fundacyami, cho chwalcego obce po-

rzdki strofuje surowo i sarkazmem. Jego dno mo-
ralizatorska jest niezwykle silna od zarania twórczo-

ci, wzmaga si i pochania go w kocu pracowitego

ywota. Moe chcia si ni oczyci od zarzutu lek-

koci, który czyniono mu z powodu fraszek, jest ona
nie przelotnym objawem ale sta waciwoci poety,

' Tame, str. 73.
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który mia na stole zawsze Pismo w. a take Erazma.

By humanista bazylejski pisarzem, którego dawno ju
usunito z rzdu dozwolonycli w wiecie katolickim.

Teologowie jezuiccy uwaali go za poprzednika caego
rucliu retormacyjnego, aryanie wadzieli w nim przo-

downika sw ych pogldów; zalet, treci i subtelnoci stylu

Erazma nie umia oceni ju nikt w kraju. Potocki mia
go pewnie w^ swej Iibrar}'i z czasów aryaskich, nie

dzieli o nim zapewne opinii ani Jezuitów, ani pam-
flecisty katolickiego z pocztku wieku, który trakto-

wa ogó refonnatorów z równ pogard i brutalno-

ci. Lubi dzieli si swemi inylami, lubi rozwi-

ja adagia bazylejskiego humanisty w sposób najzupe-

niej swobodny i niezaleny. Kady dzie przynosi

pewnie kilka ub kilkanacie nowych omówie tego

lub owego przysowia, obrazków ycia i ostrzee czo-

-syieka dwigajcego ósmy krzyyk na barkach.

Tak powstawa zbiór obszerniejszy rozmiarami od
fraszek, zbiór powstay z lektury i rozmyla starca,

którego przdza ycia na cienkim wisiaa wosie ^ Le-

ktura wioda go do refleksyi, jeszcze bardziej ycie
podaw^ao gotowe przykady. Jak Montaigne, pisa i Po-

tocki z zamiowania lektury, z zamiowania rozmyla,
z zamio\vania obserwacyi, która dostarczaa mu wi-
cej materyau, ni komukolwiek z poetów przedrozbio-

rowych. Lubi pisa dla przyjemnoci, gdy inni w'o-

leli je lub pi, by artyst pióra, który pisa z zami-

owania mylenia i pisania. Szed w tej mierze za sta-

roytnymi, których zna wielu, za Erazmem, którego

^ Moralia abo Rzeczy do obyczajów, nauki iprzestróg zv ka-
dym stanie yzuota ludzkiego z aciskich i polskich przypoune-
Jci ojczystym krótko napisane wierszem. Przekadanie z greckiego

jzyka Erazma z Roterodania przez Wacawa Potockiego podcza-

szego krakowskiego R. P. 1688. Rkopis biblioteki cesarskiej w Pe-

tersburgu sygn. Polsk. L. F. od. 14, Nr. 1, Cz I Ksigi Pierwszej,

str. 3.
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musia c/yta od iiiodoci. A lubi pisanie iiad wszy-

stko, dawa w niein sieiiie i swój wiat, który l)y

ro/lc<;v i s/eroki. Tu byo jego ycie, tu bya te jego

spowied, w której zalewa si czsto zami w cicho-

ci, przekonany, e zy jawne nie sij szczere, e warto

paka tylko po stracie synów i pienidzy. Wszake
by czowiekiem trzewym i praktycznym, dla dóbr

materyalnych wola nawet wyrzec si wiary modo-
ci, po utracie synów chcia pr/ey siebie w tem, co

pisa. Ale wierzy, e nikt dekretu nie ujdzie, cho
>yolaby raczej sam zgin, ni widzie swoich kad-
cych si do grobu. Nie wiedzia moe czasem, e ma-

luje siebie, gdv mówi, e trzeba za^ysze unika tej

strony, która bliej jest wody, e, by co otrzyma, na-

ley da koniecznie, a Potocki opaca si za siebie i swo-

ich niejednokrotnie. I narzekajc na dolegliwoci sta-

roci szydzi z aptekarzy, którzy zamorskie dymy jako

leki sprzedaj, co stosowa te do rozdajcych tytuy,

do naboestw kocielnych, które si kupuje, a które

nie mog by przedajne

Jako dym czystych modlitw, wdzicc/iia Bogu woni,
Co go ciany nie zamkn, wicher nie rozgania,

Bo go Anieli wziwszy z serc ludzkich otarzów.

Kad przede ofiary do trybularzów K

Studyowa tedy swój Aviek w tem, co sam myla
i czu.

Wic ostrzega, by nic nie czyniono bez rozmysu,

bo instynkt, skonno, temperament mog by zym
doradc, rozum ma rzdzi jzykiem, gdy chodzi o ta-

jemnic, rozum musi by gotow^ym na wszystko, musi

panow^a w^ kadej okolicznoci. Czy nie do^yiód tego

yciem poeta, gdy sporzdza na przykad formaln
cesy na rzecz synów caego majtku, gdy obawia si
fortun i substancyi ludzkich odmiany w r. 1664.''

• Tame, str. 8.
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A moe i w tern okazywa rozum, e pisa fraszki po-

dobajce si braci szlacicie, cho sam mia si z tego

upodobania ? Sam \vola czyta i rozmyla, ni sp-
dza ycie na niczem, cho stosowa si do otoczenia,

o ile móg, cho zwierza si gównie papierowi. By
przeciejaki nierówny w tym nastroju, gdy raz dowcip-

kowa wszetecznic ,
potem znó\v wykada prawd}'^

wiary, wnet drwi nielitociwie z blinich, to wreszcie

grzmia przeciw sabociom i wystpkom wieku. Te-

raz, gdv kres ywota nadchodzi, by równiejszy nieco,

nie zmienia si proteuszowym sposobem, powania
na prawd, by odiir^^^ istotne to swej bogatej i zo-
onej natury. I z ironi mówi, e tylko ole uszy

nie lubi praw^dy, z ironi mówi o tytuach, o sprze-

dajnoci wszystkiego, o obudzie i kamstwie, które

panuj wszechwadnie, i cieszy si, e jest równym
wród równej szlachty, e nie zna dworu i prónoci,
e moe spokojnie rol ojczyst ora i z nikim o miej-

sce si nie wadzi i zjednak fantazy spdza dni w domu
i w gocinie ^. Dlatego wola bawi si ksigami, które

spokoju nie mc i haasów tak czstych na liczniej-

szych zebraniach nie s przyczyn.
By przekonany, e tylko dzieo czowieka prze-

yje, protestowa tedy przeciw przywaszczaniu sobie

prac innych-, co byo te moe odbiciem wasnych
dowiadcze. Nie by stoikiem nieugitym i twardym,
by czowiekiem roztropnym, przezornym, miym, cho
mia kult wielkoci zwaszcza wojennej. Nie lubi na-

raa si na niebezpieczestwa, nie mia duszy boha-

terskiej a zemst za krzywdy porucza Bogu, zwierza
swemu dzieu. Wiedzia tylko, e nie uniknie mierci,

do której gotowa si dugo, która nie nadchodzia prze-

cie, jak gdyby chciaa, by przey cay swój wiat, uko-

1 Tame, str. 23.

- Tame, str. ^3.
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chanie, syinpatyc. Nie /i}cla boy^actw, cho dba o zwi-
kszenie majtku: nie poszedby jednak, chyl>a pod

grozij najwiyksze<;o niebezpieczestwa, za tymi, któ-

rych by bratem. Trapi si upadkiem myli, bola nad
panowaniem frazesu, którego unika! on, cho wielo-

mownyni by zawsze. Nie podawa si za wyroczni,
gdy radzi l^oga tylko sucha, chcia jednak przeciw-

dziaa zemu w literaturze, cho pozwaa na kryty-

kowanie siebie i przyznawa skromnie, e, cho Polak,

ograbia czsto dziea

cudze

Wprzód ku boskiej, a potem ojczystej przysudze.

Znowu mówi, niech taki me pisma przetrzsa,

Co poprawi, nie hydzi ludziom, ani ksa *.

Wróg obczyzny, gardzi tymi, Ictórzy pomiatali wa-
snym j-zykiem, mionik studyów biblijnych nie móg
poj obojtnoci wspóczesnych dla nich. e za ro-

zumia skutki cudzoziemczyzny, nawoywa do trzy-

mania si swojskiego obyczaju i jzyka, które byy
mu tak drogie, jak sprawiedliwo i powaga urzdu.

Grzechy wzmogy si w nas tak, e wiara stracia

wszelk cen, grzechami przeczymy istnieniu

Boga na niebie, susznie trzeba takich pali.

Lecz wszyscymy yszczescy, darmo si nam chwali ^.

Czy znaczyo to, e potpia egzekucy wilesk? Nie

ma wtpliwoci, skoro broni ycie cae tolerancyi, sko-

ro radzi walczy argumentami a nie gwatem. I gniewem
przejmowao go to, e ludzie pozwalaj szydzi z cno-

ty ale siebie dotkn nie dadz, e prywata podkopuje
kraj, cho osób nie wymienia i w ogóle nie czyni z naj-

mniejszych alluzyi do ówczesnych praktyk Sapiehów
i inn3'ch monowadców, którzy zwalczali polityk kró-

* Tame, str. 77.

^ Tame, str. 44.
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lewsk. Nie przyjmowa ze stoickim spokojem tego, co

dziao si w okoo, jak clioby Lubomirski; nieustan-

nie protestowa przeciw upadkowi ducia, który wi-

dzia wszdzie a zwaszcza av kociele.

Nie wiem e, czy budynek w tego wiata rynku

Ma powag od gruntu, czy grunt od budynku '.

mówi rozalony, gdy chodzio o praktyki zewntrzne
które zastpoway ewangeliczn moralno a które y-
kami nazywa.

Wszystkie wymysy ludzkie, pozwierzchowne fochy

ykiem, mizernym ykiem s z lipowej sochy",

które grzechu nie usun, które tylko chci\vo budz
i symonii s powodem. Ludzie jednak gusi s na

ostrzeenia i rady, wic

Darmo szczeka stary pies, to bdzie mia zyskiem,

e mu si wrcz, abo te dostanie pociskiem.

pi wszyscy na obiedwie uszy, jako w lesie.

Nikt nie wydzie, nie wyjrzyj...

Jeeli si kuje nawet noAve prawa, ^vnosz one

gNvat a nie sprawiedliwo, wolno zamienia si w nie-

wol i tyrastwo jednych nad drugimi.

Wida to tyrastwo zwaszcza w stosunkach religij-

nych, gdzie duchowni chc mie przewag nad wiecki-

mi, cho Pismo w. przez usta Piotrowe zwraca si do

wszystkich, cho wszyscy wierni Boy s królewskiem

kapastwem*. Dzi za, gdy kto chce poruszy zaga-

dnienia religijne, odsya si go do Jezuitów^. A je-

dnak s to rzeczy najwaniejsze, mówi dawny kazno-

dzieja domowy i przywizany do zagadnie tego ro-

* Tame, Cz II, str. 207.

* Tame, str. 291.

' Tame, str. 271.

* Tame, str. 35o.

^ Tame, str. 396.
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dzajii ocl modoci teolog iieski, który nie umie do
mierci poj^od/i wychowania zborowejj;o z nowemi
poj^'ciami. Zwalcza on je ciijgle, gdy zapytuje,

ilo to za rozum jasne sowo lioc czyta

W kociele a ludzkich si wynalazków chwyta ?

(^o to za rozum z wiatem przyjani si, który

Nieprzyjacielem Boym zawsze by z natur\' '.

Byoby tedy rzecz ciekaw wiedzie, jak dalelco

szed Potocki w owem przeczeniu, co uwaa za ludz-

kie wynalazki. Nie dowiemy si tego nigdy, cho gów-
nie zwalcza, jak si zdaje, kult obrazów. Czy jednak

w istocie mia ów kult tylko na myli ? Potocki by ostro-

nym, nie myla dzieli losu dawnych braci, chcia za-

cho^va jednak fantazyc w ustroniu, w którem do-

konywa ywota. Nie dba nawet o pogrzeb, bo obo-

jtno aryaska na miejsce spoczynku tkwia w nim
silnie, skoro

Tak z asa, jak z Kocioa, jak z wody, jak z ziemie

Kady swoje poniesie przed sdziego brzemi ^.

i chwali si tradycy apostolsk, jak to czyni arya-

nizm dawniej i w^tedy. Ale nie rozpowszechnia, jak

si zdaje, ostatniego zbioru myli samotnika, pisa dla

siebie w myl dewizy, e
Sobie gra moja Muza, sobie sama gdzie,

Sobie te dobrej myli, jako mówi, bdzie '.

Ze jednak by kaznodziej, moralizowa nieustannie

i nieznuenie.

Niey przecie cigle w swej libraryi, widzia duo,
rozmawia zapewne chtnie, a mia oko obserwatora,

który nie pomija adnej saboci w^ieku, których byo
tyle. Na mier by zreszt zrezygnowanym zupenie.

^ Tame, Cz III, str. 444.

* Tame, str. 546.

' Tame, Cz IV, str. 614.
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Pod tym wzgldem nie przypomina stoika, jak Mon-

taigne, ale chrzecijanina wierzcego gorco i nieza-

chwianie. Mówi o niej z umiechem, mówi wymow-
nie nawet i wraca do tej myli czsto. Gwat tylko

cierpia w sercu, gdy myla o synach \ bole z po-

wodu ich wylewa w sowach nieskoczenie prostych

i piknych. Sw sztuk kocha teraz nad wszystko,

w niej szuka ukojenia, które byo na jego usugi ci-

gle. I z powag mówi o swym zawodzie poety, o swej

sztuce, do której

Dwu rzeczy trzeba, kto chce dokaza tej sztuki,

Sów naoonej sterty, a potym nauki.

O sowa jeszcze mniejsza, bo si z nami rodz,

I niewiast\' do wierszów pisania podwodz.

Ciej nauka idzie, kto chce dobrze pisa

Sia mu wprzód do gowy trzeba ksig wysysa*.

Poeta z natury moe tylko osign powodzenie,

inaczej nie warto siga po rzeczy niemoebne. I t-

skni do dawnych czasów, kiedy nie dbano o faszyw
ozdobno i nie pokrywano frazesami nicoci treci,

do prostoty wiary, w której nikt nikomu nie narzuca

dogmatów, nie wojowa syllogizmami, jak zwaszcza

polemici jezuiccy z Gichowskim na czele. Panowanie

ich uwaa za gorsze od muzumaskiego % cho prze-

cie sawi zwycistwa ora katolickiego nad poga-
stwem, sdzi, e jezuickiej broni nie ulkn si Lu-

ter, Kalwin, Ary^usz, bo wiara

Nie w ceremoniach ta, kto EwangeHi sucha,

Nie w sowiech ale w mocy zawisna ducha

Przebóg, na có nauki ludzkiej szuka mamy,

Czemu si chrzecijanie Boej nie trzymamy?*

^ Tame, str. 7o5.

* Tame, str. 800.

* Tame, Cz V, str. 91 5.

* Tame, str. 916.
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I nicznuenie powtarza, e
Boym darom ji-st wiara, adt-n grzechu nie ma.

Kto czego nie rozumie, tego nie domniema.
Nie Bogu ale ludziom wierzy ten i yje,

Kto na ich, znajc Pismo, spuszcza opinie *.

W ciijgej wani ^\nw prawda, ganie pobono,
po owocu poznaje si dobro drzewa chrzecijaskiego.

Tak mówi nawrócony z aryanina teolog iieski,
lvtóry widzia wszdzie ludzkie komentarze, odrzuca
wszelkie szkoy dla apostolskiej, jak ci, których kie-

dy si wyrzek. I wielbi mdro stronic od filozo-

fii wieckiej, której

Mlekiem jest sowo Boe, wszelkiej zdrady prónym,
Na có w nim czeku nazbyt czyni si ostronym?

Kady rzeczy potrzebne do zbawienia pojmie,

Nie trzeba mu tumaczy, nie trzeba rkojmie,
Owszem samych rkojmiów, proroków tumaczy
Kae Pan Kocioowi wystrzega si raczej ^.

Wiersze pyny mu tak atwo, e sam dziwi si
ich mnogoci, e

niemasz w nich i jednej littury.

Nie uczywszy si, zna em poet z natury*.

Zamykaa si poezya, w której podziwia naleao
najpierw tre tak ogromnie rón od tej, któr wi-

dzi si u innych pisarzy wieku. Pod wzgldem religij-

nym bya tu wolnomylno , która nie zaczepiaa

wprawdzie adnego dogmatu, ale zostawiaa jakby wszy-
stko w zawieszeniu, oddawaa wiar sumieniu jedno-

stki, dla której jedyn wskazówk miao by Pismo w.

^ Tame, str. 916.

2 Przypozuieci, sentencyi do cnót i obyczajóu) yzuota ludz-

kiego nalecych: Ksiga II z rónych autorózu aciskich ze-

brana a -wierszem polskim pisana przez Wacawa Potockiego pod-

czaszego krak. K. P. iSgS dn. 25 Oct. poczta. Tene rkopis. Cz
I, str. 112.

' Tame, str. iSg.
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Tak mówili zawsze aryanie, tak mówi te najtszy

teolog zboru a dobrze znany Potockiemu Wiszowaty.

Nie mona za wtpi, e Socyn, Crellius, Stegman

byli dobrze znani temu, kto dla studyów biblijnych

mia namitno nieznan wtedy u katolików. Czo-

wiek moe rozumem rozstrzyga o wierze, skoro we-
mie za podstaw Pismo w., mówi Wiszowaty^, co

powtarza Potocki w nieskoczonych waryantach. Nie

bv mu obcym take Grotius, którego czytano i tuma-
czono wtedy wszdzie, z którym Potocki dzieli zdanie, e
w sporach jedyn powag jest znów Pismo w. -; roz-

czytujc si w gonym historyku wojen religijnych de

Thou, który mu towarzyszy zapewne ycie cae, po-

wtarza jego zdanie nader popularne za czasów Hen-

ryka IV, e w religii rozstrzyga sumienie^. Bezstron-

no, która cechowaa de Thou, zamiowanie stoickie

cnoty, które widzia w nim Potocki, nie mogo nie od-

dziaywa na tego, który dozna wielu krzywd i upo-

korze dla wiary. Wiszowaty, tak czsto bywajcy nie-

gdy w unej, wszczepi mu mio studyów teolo-

gicznych, przekonanie o nicoci ywota ludzkiego, po-

czucie potrzeby doskonalenia si nieustannie. On za-

pewne wskaza mu i pierwsze tematy poetyckie.

Rozum i trzewo wrodzona a rozwinita lektur

kazay mu te patrze chodno na to, co zwao si
polsk wolnoci. Ze jednak by czowiekiem praktycz-

nym, móg broni na przykad elekcyi take dla przy-

podobania si Sobieskiemu. Ze bywa jednak nieza-

lenym w tym wzgldzie, dowodzi jego potpienie wy-
prawy w^iedeskiej, które wyjania te, czemu nie opie-

* Religio rationalis seu de rationis iudicio. Auct. An. Visso-

ratio. B. m. i685, str. i3.

* Hugo Grotius de veritate religionis christianae. Londini 1755,

str. 129.

^ Jac. Aug. Thuani Historiarutn superioris saeculi. Pars 1,

Parisii, 1620, str, 3.
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wa jej wierszem. Najsroej bolaa ^o niezgoda wewn-
trzna, przyprawiaa o rozpacz prywata, w której wi-

dzia pocztek rozioru kraju. Zasuy siy wic dobrze

spoeczestwu, poezye swe pozostawia jednak w ukry-

ciu. Nie obawia si ju przeladowania po mierci,

o ciao za tak nie dba, e pozwala je zje nawet
psom. I^rzez swe stanowisko w sprawach wiary przy-

pomina jeszcze jakby wiek humanizmu, przeciga
niby tradycye Erazma, którego szanowa bardzo. Lu-

bi go czyta, form przysowia przez niego ulubiona

zasuy si najbardziej w literaturze. W niej by mi-

strzem, jego styl by wyrazistym, dosadnym, obfi-

tym, swobodnym, jak w przysowiach. Bywa miej-

scami doskonay, byska cliwilami dowcipem, olnie-

wa czasem gbokoci i przecudn plastyk wyra-

enia, ale jednolitym nie by. By naszym Erazmem
w tym wieku, Horacym take przez swój dowcip,

wdzik, mdro. Nie jego epiczne próby, do których

naley nawet poemat chocimski, ale drobne twory, to

jest fraszki i przysowia zachowaj go midzy mistrza-

mi polskiego sowa, po Kochanowskim, którego bra
za wzór, a przed Krasickim, który mia mniej uczucia

i wyobrani. Czyta si go atwo i auje tylko, e nie

odrazu pozna on natur swego talentu, e pierw^ej

stworzy szereg dzie sabych a rozwlekych, które o nim
na prawd nie mówi i waciwy jego charakter za-

krywaj dotd.
Od myli do czynu daleko byo bardzo Potockiemu.

Niekiedy zdawao si, e mówi w nim dawny aryanin,

e z tekstem biblijnym w rku pragnie stosowa wszy-

stko, co tam znajdzie. Wzdycha do apostolskiego wieku,

ba si wasnego rozumowania, które zmusi do mil-

czenia, czu si obcym w wiecie rónym od tego,

gdzie kady sowno Boe tumaczy. By poowicznym
w swym katolicyzmie, w kocu ycia mówi jeszcze

28*
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O inwencyach czyli o odstpieniu od ducha apostol-

skiego, niewaciwoci poredników, merkantylizmie

w kupczeniu ziemi cmentarn, obrzdach, które wy-

daj mu si zbyteczne. Dogmatyst nie by, wiat wy-

dawa mu si pijanym, nawet wprost zym i obudnym.
Zdawao mu si, e czuwa sam, gdy wszystko ogar-

n sen grony i beznadziejny. By jakby stworzony

do rzeczy krótkich, ostrych, mocnych, w których two-

rzy czasem rzeczy doskonae. Zna byo wtedy, e nie

myli si w zdaniu, e by poet, e kocha sw sztuk.

Charakterem by miernym, ale uczucia szlachetne go-

rzay w tej duszy, która wybuchaa czsto pomysami
gbokimi, czciej dymia tylko i wyrzucaa rzeczy ba-

nalne. Erudycya jego bya gównie biblijn, z niej czer-

pa ca sw tre i doktryn.

Spltany wzami materyalnymi ze wiatem, który

go drani, bola nad tragedy wewntrzn, by racyo-

nalist, ale zatrzymywa si przed tem, co niezbadane,

ulegajc naciskowi wiary wikszoci. W okoo sze-

rzyy si pytko, obskurantyzm, bezmylno, pry-

wata, co czynio go wprost gorzkim, ironicznym, za-

citym w inwektywie, która nie zwracaa si nigdy

przeciw osobom. Dawne pojcia kóciy si z nowemi,

sprzecznoci byo w nim tyle, e mciy w^szelk równo-

wag. Ale chcia mie spokój, by przyw^izanym do

ziemi, dziejów, spraw doczesnych, kosmopolit by
nie umia, racyonalist zupenym by nie chcia. Wiel-

koci duszy nie mia, ale trzewoci, krytycyzmu, otwar-

toci, prostoty wiele. Myl górowa nad Fredr, rea-

lizmem nad Kochowskim, podobnym bywa do Reja,

którego przewysza wyksztaceniem, rozlegoci ho-

ryzontu, poczuciem sztuki. Dowcip mia, jeszcze bar-

dziej ywo i cito sowa, gdy zwaszcza ujmowa
si za zmuszanymi do wiary , za przeladowanymi
z tego powodu na majtku przez sdy, które
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Chc koniecznie, ie to dzie, xv czeka rvmihvi to nocy.

e co inszego mózoi nie moe tylko to.

Co toidzi, sus/nali rzecz, zabija j{0 oto?*.

By W Potockim czowiek rozsdny, pilny, roztro-

pny i powany; ten czowiek ukazuje si nam wsz-
dzie, ten czowiek ma za to intellektualizm zboru. Nie

przejij si on nim gboko, pozosta jednak sceptycz-

nym i poowicznym w mierze znacznej. Uywa nawet
sowa natura jako synonimu rozumu, chciaby jakby

rozumu naturahiego czyli rozumu niezalenego od re-

ligii.

Ale tej myli nie daje formy konkretnej, jest na to

zbyt pokojowy i ostrony. Gdy si pomyli o jego

wieku, wyglda on w nim na ostatnie echo prdu re-

nesansowego, który by w istocie racyonalizmem. Ni-

gdy nie pisze lepiej, jak >v latach ostatnich ycia, gdy
wróci do drobnych utworów, gdy pozby si pompy
epicznej i pisa stylem jakby mówionym, niewymu-
szonym, bez retoryki, bogatym w wyraenia, skpa-
nym w bujnej mowie codziennej. Pisze tedy silnie

i soczysto,

Kiedy zawarto wszelki sposób do mówienia,

Jako i pismo wyni ma na ludzkie oczy,

Albo go spal, albo mól w kcie roztoczy ^,

czyli w czasie, w którym proza staa si wprost niedo-
n, md, przesycon makaronizmami, w którym poe-

zya, z wyjtkiem Kochowskiego, bya czcz i bezduszn,
myl spaczon i wyjaowiaa. On ma zdrowy rozsdek,

który odwraca si od naiwnoci i niedorzecznoci, które

wzbieray potnie, a zatopiy wszystko w bliskiej ju
epoce saskiej. Ten zdrowy rozsdek da mu poczucie

sprawiedliwoci, bez której nie rozumia zdrowego orga-

nizmu spoecznego, poczucie susznoci, tolerancyi i po-

1 Rozprawy Ak. Urn. W. Filol. S. II, T. XIV, str. 396.

* Tame, str. 3o8,
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szanowania wolnoci bliniego. Jego wyobrania bya
cile spojon z rozsdkiem, co sprawiao, e nie móg
bv epikiem, ale móg celowa i celowa w tworach

mniejszych rozmiarów, jak pie, fraszka, przysowie.

Opowiada doskonale , dawa pozna rzeczywisto,

bv artyst o stylu trzewym, ywym, barwnym, wy-

razistym, pogadankowym; osobistym tu okazywa si
na prawd, niemoralnym nigdy, cho nieprzyzwoitym

zwykle. Jaka surowo ostra i mocna bije z tego mo-

rza buffonady, z tych alluzyi swobodnych, ale mniej

niebezpiecznych od romansów wspóczesnych. W isto-

cie jest tu zdrowia, uczciwoci, prostoty najwicej,

mniej subtelnoci i dwornych manier, najmniej obudy
i nieszczeroci, której wtedy byo najwicej.



upadek aryanizmu. Jego zwizek z teoryami

wieku XVIII.

Upadek aryanizmu, który po stu latach tolerancyi

spowodoway konstytucye sejmowe, nie zamyka by-

najmniej dziejów literatury, zwaszcza teologicznej. Nim
ten upadek jednak nastpi, ostatnie lat trzydzieci wy-
peniaj, jak dotd, teologowie, których dziea ska-
daj si na pomnik erudycyi niepospolitej. Nie brak

ladów, e si w Lucawicach interesowano te rze-

czami poza teologi stojcymi, gdy ju Descartes, któ-

rego zwalcza Wollzogen, stroni od sporów wstrzsaj-
cych zwaszcza kalwinizmem holenderskim wieku XVII.

Ale zajty wycznie matematyk, nie chcia mówi
o rzeczach, które poczytywa za niepojte tajemnice,

gdy jansenici i aryanie nie trac wiary w mono
rozwizania ich rozumem, patrz nawet z pewnem
niedowierzaniem na znaczn liczb umiejtnoci Kul-

tur aryask zabijaa litera, cho miecia ona wolne
badanie. Odsuwaa jednak od siebie kartezyanizm,

znajdujcy sporo zwolenników zwaszcza tam, gdzie

pojcia dogmatyczne chwiay si nieustannie. Tego
chwiania si ogniskiem by zwaszcza uniwersytet lej-

dejski odwiedzany przez aryan i uprawiajcy w spe-

* Descartes par Alfred Fouillee. Paris iSgS, str. 18—19.
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cyalnem koUegium kwestye teologiczne. Wrzao tu od
rozpraw z chwil pojawienia si tak zwanego armi-

nianizmu, który mia za przeciwników nawet karte-

zyan. Na czoo arminian wysun si zrazu popierany

ju przez Rakowian Yoetius, arminianizm zajmowa
bowiem w chrystologii stanowisko nader bliskie pogl-
dom Socyna. Nie pomóg synod dortrechtski, armi-

nianizm, idcy za jednym ze swych gównych przedsta-

wicieli Episcopiusem, stwarza ju wasn literatur ^

Polskim teologom brako namitnoci politycznych,

które w Lejdzie lub w Ultrechcie, w^ Rotterdamie lub

Amsterdamie kryj si za hasami teologicznemi. Po-

greni w filozofii arystotelesowej, któr stosuj do
teologii, zajmowali si matematyk lub naukami przy-

rodniczemi, ale czynili to tylko ubocznie i idc za pr-
dem czasu. Pamitali nieustannie o zdaniu Socyna, e
wiedza jest ograniczon, skd pyna ich obojtno
dla systemu Kopernika; nie byli jednak nieczuli na

nauki dowiadczalne i zastosowania matematyki do
innych nauk. Ale, za Arystotelesem, uwaali cigle

rzeczy jako system jakoci dzielony na rodzaje i ga-

tunki, które naleao klassyfikowa, przyjmowali siy

tajemnicze a nigdy pierwiastki i stosunki ilociowe,

lekcewayli indukcy i dowiadczenie, cenic porz-
dek, symetry, harmoni uw^ielbian w wiekach re-
dnich. Kartezyanizm zaznacza, e tylko formy geome-
tryczne odpow^iadaj czemu niezalenemu od nas, e
cao i prawa bytem rzdzce s celem wiedzy, e do-

chodzenie przyczyn ostatecznych nie doprowadza do
celu, e cao da si objani tylko czciami. Prawa
natury uwaa za ksztatujce matery, która podlega

cigej ewolucyi, gdy oni ani ich nie szukali ani od-

^ Wetzer und Welies KirchenIexikon oder Encyclopadie der

katholischen Theologie und ihrer Hiilfswissenschaften. Freiburg im

Breisgau 1882, T. I, str. \^-]5—1384.
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krycia ich nie uwaali /a moliwe. Nie obchodzia ich

kosino^onia pi/yjimijaca jechio inateryi, ohojytni i>vli

clh» hzyolojiii wprowacizajcej mechanizm do czynno-
ci fizycznych, m'e hyli hiozoami ogainiajiicymi jed-

no rzeczy, ale dyalektykami, którzy oburzali si na
kartezyaskij krytyk poznania, na oj>raniczenie przed-

miotów tego poznania.

Ich logik, któr stosowali do teologii, odrzuca
Descartes jako niemoliwi} do stosowania do przy-

czyny nieskoczonej rzeczy, ich rozumowanie, które

uwaali za narzdzie pravydy, uwaa za stojce poza
istot rzeczy i zalene od namitnoci, a wic bdne,
ich syllogizm, którym si posugiwali wiek cay, uczy,
wedle jego zdania, tylko rzeczy, które s wiadome.
Z jednej strony stawia kartezyanizm tam materyali-

stycznemu ateizmowi, który zaglda i do nas, skoro

gromi go Potocki, z drugiej odrzuca formuy schola-

styczne, którym przeciwstawi ycie i myl oderwan
od formuy i tekstu. Teologi, któr uwaano dotd
za najszlachetniejsz z umiejtnoci ^ skazywa na bez-

podno, gdy wszelk nauk o tajemnicach nazywa
prón dyskusy i ich rozwizanie przypisywa tylko

nadludzkiej mocy. Nie przykadajc wagi do litery,

uznawa prawd prost i czyst, która nie zmienia

swej natury stosownie do teologa i czasu. Kartezyanie

holenderscy stosuj jego metod wtpienia i krytyki

do teologii i egzegezy, która uczyni nawet z aryan,

zwolenników wolnego badania, wrogów kartezyanizmu.

Etyka aryaska bya wreszcie ewangeliczn, gdy kar-

tezyaska szuka zwizku z prawami natury, stawia za

cel swój mdro filozoficzn, a nie teologiczn, która

czyni ludzi porednikami Boga. Pierwsza dya do

^ Examen responsionis Fausti Socini ad librum Jacobi Vu-

ieki de divinitate Filii Dei et Spiritus Sancti per Joannem Jii-

nium, Amsterodanii 1628, str. 2: theologiam esse scientiam nobi-

lissimam.
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postpowego ubóstwienia czowieka przez wiedz, któr
oddzielia od teologii, druga lekcewaya wiedz, wy-

wyszaa teologi, nie rachowaa si z europejskieni

znaczeniem prdu, który ogarn nawet jansenistów,

przenikn do uniwersytetów i wszelkich nauk, pocz
by uytkowany te przez katolików'.

Nie zrozumia tedy aryanizm niebezpieczestwa,

zagbia si w egzegezie, która pochaniaa najzdol-

niejszego na razie Szlichtynga. Ze znanej rodziny ar>'a-

skiej, ucze rakowski, potem opiekun za granic trze-

ciego pokolenia Sieniskich, student w Lejdzie, gdzie

sucha Episcopiusa, wróci do Rakowa, wreszcie osiad

w Lucawicach, gdzie ministrowa!. Wpyw jego siga
a do Koloszwaru. Za wyznanie wiarus drukowane za-

pewne nad Dunajcem, skazany na spalenie dziea i in-

fami, dziaa odtd raczej tajemnie, skoro roli publicz-

nego dysputatora odmówi mu synny zjazd wyzna
w Toruniu. Ukrywany przez brata Wespazyana, schro-

ni si w czasie zajcia przez Szwedów starej stolicy

pod opiek najedcy i w zorganizowanem kollegium

biblijnem urzdza rozmowy duchowne. Sprowadzi
ten krok zemst na Dbrowej brata, Jonasz schroni si
teraz do Szczecina i pozosta wród obcych, gdzie ro-

dzina jego w stronach pruskich pozostaa pótora wieku

jeszcze wiern aryanizmowi. Uwielbiano jego powag
i wymow, któr móg skay porusza, rozgos imienia

by moe najwikszy w kraju, w którym aryanizm ku-

pi si w kocu koo Lucawic lub kry po zborkach

woyskich. Zacz od polemiki z kalwinami w czasie,

gdy dysputy byy jeszcze moliwe, wystpowa zreszt

pod opiek wojewody Leszczyskiego, którego chwa-

li za mio prawdy. Nie uznawa zarzutów, jakoby

Raków podkopywa chrzecijastwo, omiesza brak

erudycyi i znajomoci aciny u przeciwników.

Wykazywa sprzecznoci zwaszcza w symbolu ata-

nazyaskim, nie odmawia moliwoci zbawienia in-
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nyni, prai^iiii jednak, by szukano prawdy w Rakowie.

»Jako e ci si ostoj;} przed Bogiem — rozprawia ze

swad;| którzy j;j poznawszy, a wiemy o takich nie-

których, tumi) jij w sobie i cliway Bogn z sie>ie sa-

mycli nie yczij? Jako si Indzie inszy o prawdzie

Boej dowiedz;j, jeli si z n\ kry Ijdzie wolno?
Któ wiat zasoli, jeeli sól wiat straci? Ale i na osta-

tek do zgody, do mioci, do spoecznoci braterskiej

was wzywamv« '. l^rostota znamionowaa styl Szlich-

tyngowy, powtarzania tych samych myli nie byo, ro-

zumowania rozwijay si swobodnie i uderzay zapa-

em i wytwornocii) powan i pen dyskrecyi. Ubo-

lewa polemista nad potwarzami, które rzucaj kalwini,

cho zaznacza, e Rakowianom o sd wiata nie cho-

dzi. Zarzuca przeciwnikom wykrtno w postpowa-
niu, wynosi otwarto i skromno ralcowsk, ctóra

nie scilebia magnatom, agodnoci walczy, za przy

kadem Socyna racve racyami zbija Jako ucze Crel-

liusa, prowadzi Szlicityng dalej komentarze biblijne,

w których uytkowa zapiski mistrza, odpiera pogldy
wittenberskiego teologa Meissnera, dedykowa swe po-

lemiki raz Gosawskim, to znów sdziemu ziemi wscho-

dniej Szlichtyngowi, zapuszcza si wreszcie w docie-

kania dogmatyczne, które wywoyway liczne odpowie-

dzi za granic.

Jego wyznanie wiary z r. 1646 przyjy wszystkie

zbory polskie, tumaczono je na kilka jzyków. Wy-
woywao to nieustanne atald ze strony jezuity Cichow-

skiego, które nie stay ju na wysokoci dawniejszych

polemik z protestantami i byy raczej zbiorem inwe-

^ Odfyoued na script ks. Daniela Clementinusa nazwany

antilogiae et absurda, to jest sprzeciwies<^wa i niesusznoci z opi-

nii socinistów ponurzonych uczynione przez Jonasza Szlichtinka

z Bukowca. W Rakowie, druk. Seb. Sternacki, R. l625, fol. Dd 4.

2 iVrt Antopologi ks. Daniela Clementinusa o potwarzach od-

powied... W Rakowie, R. i63i, fol. Hh 2.
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ktyw i podjudza. Sam Szlichtyng odcina si do
ogldnie i ironicznie, nie ustajc w walce to z Brami
Czeskimi, to z lutrami, odpierajc zarzuty, przewodni-

czc synodom, zwracajc si nawet do stanów holen-

derskich w obronie doktryny zwalczanej przez allego-

ryst i mistyka lejdejskiego Cocceiusa ^ Pogldami
spoecznymi przypomina Szlichtyng pierwsze czasy

rakowskie, kazania osnuwa zwykle na tle biblijnem,

dba o katechizacy i cilejsze okrelenie dogmatów.

Jego pióra mia by te protest kluczborski, w któ-

rym wymownie streci krzywdy zboru, potpi ostro

jego przeladowców, przepowiedzia los przyszy reszty

dyssydentów. I sam podpisa si na czele wygnaczej
gromadki.

W komentarzach, które wydano po mierci, umia
obej zrcznie kady szkopu, co wida wyranie
w objanieniu miejsc najwicej trudnoci przedstawia-

jcej Ewangelii w. Jana -. Tumaczy tu zdanie za zda-

niem, jak wszdzie zreszt, z ywoci, przystpnie

i jasno. Nie podobna streszcza jego rozumowa doka-

dnie, bo wkraczaoby to w studyum teologiczne, wsz-
dzie napotyka si tylko myl, by zbór szed stale za ety-

k ewangeliczn, która inn jest od mojeszowej ^. Lwia

cz tych komentarzy odnosi si do Listów Apostol-

skich, celem ich wszystkich byo utwierdzenie wspó-
wyznawców w zasadach katechizmu rakowskiego.

Poza nimi, reszta bya przewanie improwizacy,

nie miaa cech metodycznego opracowania, dowodzia

te obojtnoci teologa dla spraw ogólnych. Puryta-

nin to zacity, któremu obce jest wszystko, co dzieje

* U Wetzera i Weltego, T, III, str. 569—570.
* Jonae Slichtingii de Bukozuiec Commentaria posthuma in

plerosgue A'. T. libros. In duos tomos distincta, Irenopoli i665, fol.

A 2: haec talia relinguenda sunt iis, qui sese mentis suae con-

ceptu pascere malunt quam solida rerum veriiate.

' Tame, fol. Dd 4.
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si Nv okot), który rozpamictywa tekst biblijny z pr/e-

konanicni, e on jest poc/jjtkiein i kocem iiKjdroci.

Umia jednak idatywa te wyej, potrafi grozi i po-

skramia sowem, które luiziekio si suchaczom, im-

ponowao uduchowieniem dalekiem od spraw wieckich,
oderwaniem od ziemi, które pozwalao wród zamie-
szek wojennych zajmowa si studyum tekstów. Okaz
to kosmopolity zborowego nie bez charakteru i siy
wewntrznej, któremu podobnych byo wielu wród
wygnaców i którego podziwia historyk zboru i wspó-
pracownik teologa Lubieniecki. Oryginalnem zjawi-

skiem, jak na owe czasy, by, podobny zapaem i uczo-

nociii dalej jednak patrzc, baron austryacki Woll-
zogen'. l^orzuciwszy ojczyzn dla Socyna, wyda sio-

str za pruskiego aryanina i w jednej osobie matema-
tyka, astronoma, teologa Grusiusa, który z Keplerem
i Mersennem korespondowa. Sam mia rozgazione
stosunki z magnatami polskimi i odwiedza synod d-
wieski w r. 1647, gdzie patronowali woyscy Sucho-
dolscy a kaza wychowanek rakowski i wygnaniec
póniejszy Trbecki.

Podziwiano jego prostot, wiar, zdolno, Ictór

olniewa teologów^ bazylejskich. Specyalnoci jego

byy kwestye dogmatyczne, z powodu których zwal-

cza nawet Komeniusa. Odbiega te od zasad zboru,

cho sta do koca przy Szlichtyngu i notatami jego

rozprawmy opatrywa. Wygnaniec lski, jak tamten, ko-

mentowa take Ewangelie, objaniajc znaczenie sów,
wykazujc rónice w Starym i Nowym Testamencie, któ-

ry jest wyszym od Starego, gdy zawiera nowego po-

rednika ^, inne mandaty, obietnice, potwierdzenia, sku-

1 U Bocka, T. I, P. II, str. io3o—loSg.
* Joannis Ludovici Wollzogeni baronis aiistriaci Opera om-

nia exegetica, didactica et polemica. Irenopoli i656, T. 1, fol. A 4:

Alterum quo Christus ipse Novum Foedus confirmavit, est mira-

culosa vis Spiritus Dei quo plenus fuit.
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teczno, rozlego. Szczególnie podnosi oywiajc
Nowy Testament mio bliniego, szed za prdem,
który przeway w teologii rakowskiej od czasów Socy-

na. Okazywa mianowicie w komentowaniu du erudy-

cy historyczn, znajomo Ojców Kocioa i teologów

nowszych, roztrzsa wyczerpujco dogmaty sekt najroz-

maitszych, objawia zainteresowanie dla odkry Ty-

chona i Keplera ^ Socyna ubóstwia, w dalszych ko-

mentarzach zapuszcza si te w porównania z tekstem

greckim, uwzgldnia zdanie innych komentatorów, przy-

tacza pogldy Majmonidesa i talmudystów. Uciera si
przv kadej sposobnoci z teologami holenderskimi, nie

odrzuca, rzecz charakterystyczna, potpionego przez

zbór sposobu stosowania ustpów tekstu do czasów

ówczesnych ^, zwalcza uparcie zagniedajce si tu

i ówdzie pogldy pogaskiej filozofii, która pragnie usu-n chrzecijastwo. W komentarzu Ewangelii w. Jana

szed za Szlichtyngiem, podporzdkowujc Syna Ojcu,

który jest pocztkiem wszystkiego ^.

Przeczy, jak Raków, przedwiecznoci, odmawia
wartoci filozofii, której przedstawicielowi Hobbesowi

brak wszelkiego gruntu ^. Nie oddziela jednak wiary

od rozumu, wplata w roztrzsania dogmatyczne zale-

canie cnoty, bez której nie ma podstawy w yciu, nie

ma czystoci myli. Oczytanie w klassykach okazywa
nadzwyczajne, gdy objania zwaszcza Listy Apostol-

skie i Apokalips, gdy pisa przygotowanie do lektury

biblijnej, która nie naley do rzeczy atwych ^. Mdro
Boa trudniejsz jest od ludzkiej, nie pojmie jej te

1 Tame, fol. Bbb 2.

* Tame, fol. Eff 3.

3 Tame, fol. Nnn 5: Haec imago autem est Filius Dei, Dei

cogitatio, Dei internum et essentiale Yerbuin.

* Tame, fol. Zzz.

' Tame, fol. V 6 : non est res rnilgaris ingenii, sed animi ex-

celsi et a sublimiori spiritu agitati.
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czowiek pojjnj/ony w zwierzcoci, ho wszystko co

odnosi si do ('lirystiisa, jest duchowej natury. I rzd
w zhor/e jest duchowy ', ze wiatem nic wspólnego
nie majijcy. I^rócz zbawienia, nic nie obchodzi chrv-

styan, bo dbaj oni jedynie o czysto i niepokalano
duszy. Nie moe by chrystyaninem panujcy, nie

moe nim by magnat, o szlachectwo aden z nich

dba nie powinien *. Broni nie ma si nosi, zwyczajów
>yiata trzeba unika, bo duchow jest wiara zboru, apo-

stolsk jego doktryna. Obrazem Boga w czowieku jest

za jego rozum, l^tórym wiat si poznaje, którego ^vola

ma by sug, który poznaje I5oga. Tej godnoci odma-
wiaj czowiekowi ci, którzy odbieraj mu zdolno po-

znania Boga. Otacza nas ciemno, któr rozwia Chry-

stus, poznaniem zyskujemy 3'wot wieczny, wchodzimy
w zwizek z Bogiem •^, którego wol speni Chrystus *.

By to wanie protest przeciw doktrynie kartezya-

skiej, z któr zgadza si w potpieniu saboci woli,

z któr uznawa, e trzeba panowa nad namitnocia-
mi 5, ale nie bdc matematykiem, jak Descartes lub

zi Wollzogena Crusius, który móg mu zakomunikowa
tre Traite des passions z r. 1649, szuka prawdy
tylko ^v religii. Nie stawia rozumu na miejscu Boga,

nie dowodzi, e rozum moe \vszystko. Pojciu kar-

tezyaskiemu waata przeciwstawia teologiczne, które

przewidziao niebezpieczestwo, niedostrzeone zrazu

przez jansenistów, jak Arnauld lub ks. de Luynes, nie-

* Tame fol. X 3: Christiani non sunt incolae cic cives sed

peregrini et advenae in hoc tnundo.

2 Tame, fol. Z 3: Quid de aliis statibus comitum, baronum,

nobilium, et similiiim inter christianos usitatis honiinum discri-

minibus tenendwn est? an nimirum fas sit christiano vero talem

vitae statum retinere, ingue vivere ?

^ Tame, fol. a 3.

* Tame, fol. C 5: Qiiandoquidem Deus summits negue mori

negue a mortuis potest resurgere.

^ U Lansona, str. 39—394.
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dostrzeone przez katolików, jak Bossuet. Dostrzegali go

aryanie a zwaszcza Wollzogen, który, obok Crusiusa, po-

siada horyzont najrozleglejszy. Rozbierajc symbol ata-

nazyaski, pojmuje go zupenie rozumowo, utrzymuje, e
przy jednoci essencyi musi by jedno zupena, która

wyklucza ^vielo. Z nieco \viksz ywoci przemawia

w kazaniach, gdy wykazuje pomoc Boga w dziele zba-

wienia czyli wyzwolenia od zego. Wtedy przybiera

ton agodny, mikki, liryczny, prawie poetyczny, gdy

zwyczajnie jest suchy, oderwany, bez penoci wyso-
wienia, bez bysków wyobrani, surowy i chodny, jak

w ogóle aryanie, jak caa ich teologia zapowiadajca

wiek racyonalizmu, przewagi systemu kartezyaskiego

nad dotychczasowym pogldem teologicznym.

Wollzogen nie wtpi o podstawie swych rozumo-

wa, któr jest Pismo w., chcia usun tylko nieja-

sno, która prawem by nie moe; w zborze upatry-

wa ucielenienie ideau ewangelicznego. Nie uznawa
w nim adnej hierarchii^, cho zgadza si na urzd
wiecki bronicy od gwatów, nie protestowa przeciw

koniecznoci suby wojskowej w potrzebie. Na twier-

dzenie Descartesa, e zmj^som wierzy nie mona, od-

powiada, e one ani oszukuj ani s oszukiwane, je-

eli s zdrowe; pomyka moe pochodzi tylko z nie-

dopatrzenia i popiechu ^. Ale zgadza si na jego: myl,
wic jestem, cho zarzuca filozofowi amplifikacye reto-

ryczne i brak wniknicia w istot umysu i ciaa. Przeciw

ideom wrodzonym protestowa, twierdzi,e Bógjest nie-

* Tame. T. II, fol. f 4: nec uUum in terris habere zcarium,

suam personam sustinentem, praeter spiritum suum cohabitantem

Ecclesiae suae.

2 Tame, w traktacie p. t. In meditationes metaphysicas Re-

nati Des Cartes, fol. g 5: nihil igitur de mente sua in compara-

tione cum corpore referre potest, sed guicguid novit, nec aliud

de ea affirmare potest, quam mentem sibi esse notam usu vero

eam esse notiorem corpore .

.

.
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skoc/oiiy i niedostpny umysowi '. To wiemy o Nim,

co nam objawiono, mamv /apo/.adanie niemiertelnoci.

(]o si tyc/y stanowiska /hoiii w/.j;ltlem pastwa,
\Vollzoi>en zaleca bierno, znoszenie krzywd, nalado-
wanie (^iirystiisa, bo chrystyanin nie dy do wielko-

ci wieckiej, nie uwaa za dobre przypasywania mie-

cza, nie uyje nawet miecza na zbrodniarzy ^. Wojna
jest wykluczon zwaszcza, gdy jest zaczepn •^; gdy
chodzi o olironc, winien urzd usprawiedliwi jej wy-
powiedzenie^, by onierze wiedzieli, dlaczego walcz.

Wollzogen jest tedy czowiekiem swego zboru, jak

Descartes wyobraa prd, który wyszed z I^enesansu

a rozwin si i dojrza w wiekach nastpnych. Ma
umys refleksyjny i ciekawy, uczuciowo wyran
i delikatn, ascetyzm widoczny i charakterystyczny.

Jest teologiem a nie matematykiem, ma wiar szczer

i nie wtpi, e mona rozprawia o tajemnicach wiary.

To nie tylko wiara dla tradycyi, któr wyznawa Des-

cartes, ale wiara silna, cho daleka od powszechnej.

On odczu rewolucy kartezyask moe najlepiej, s-
dzi, e tekst biblijny znaczy wicej, ni caa wiedza

wiecka. Patrzy przez niego na wszystko; cho po-

doba mu si synna teza kartezyask b wartoci my-
li, midzy nim a filozofem jest przepa. Bo ten podda
zwtpieniu wszystko, co jest poza myl, tamten wierzy,

bo poznanie dao mu objawienie. Uchwyci nawet sab
stron tej filozofii, która tkw^ia w okreleniu stosunku

ducha do materyi. Gdy bowiem dzi pytamy o wa-

runki mylenia i bytu, Descartes rozprawia o stosunku

* Tame, fol. g 6 : 5/ idea Ula esset Dei rcziera existentis idea,

esset infinita, proindeque incomprehensibilis intellectui.

2 Tame, fol. K 3 : ac proinde gladio nunguam utendum est

in maleficos, quia semper eorum paenitentia exspectanda est.

* Tame, fol. C 3.

* Tame, fol. C 5 : 1//^ magistratus cuilibet subdito suo teneatur

semper rationem reddere belli gerendi.

Literatura Aryaska. 29
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pierwszego do drugiej. I Wollzogen widzia odrazu

brak okrelenia tego, czem jest duch i materya, pod

jakimi warunkami one powstaj. Rozumia, e teza

o ideacti wrodzonych nie opiera si na adnych da-

nych, twierdzi, e rozum przez Boga owiecony nie

moe bdzi a w natchnienie wierzy, jak kady apo-

sto. Fouillee nie przyjmuje wprawdzie, by Descartes

by twórc teoryi o ideach wrodzonych, ale sama po-

lemika Wollzogena dowodzi, e zapatrywanie wspó-
czesnego badacza nie ma podstawy.

Wollzogen jak caa Reforma, wierzy jeszcze, e po-

za tekstem nie ma prawdy, sdzi ten tekst indywi-

dualnie, ale i wierzy ludziom, jak Socyn, którzy tym
tekstem si posuguj. Ale on sam, jak cay zbór,

stoi ju na granicy dwóch pogldów. Na niej stali

te Wiszowaty, Przypkowski, Lubieniecki. Byli oni mo-

e bliej Leibnitza, którego Bóg jest przedewszystkiem

intelligency, chcc da si zrozumiew sobie i w swych
dzieach; byli i pozostali, jak Leibnitz, teologami, gdy
w okoo nich panuje pogld, metoda, nastrój karte-

zyaski, wiara w rozum, w wiedz, w potg wiedzy,

w rozwój wiedzy, co gosi bd dalej Locke, Newton,
Yoltaire, Hunie, Diderot, Lamettrie, Condorcet. A prze-

cie kady z teologów tych lat jest wysoce interesu-

jcym, stanowi w^ielk cz dziejów zboru.

Roio si w nim od Wiszowatych, skoro Jdrzej
byju drugim tego imienia ministrem, ale aden, prócz

tego ostatniego, nie zaznaczy si wydatniej. Syn córki

Socyna, ksztacon}"^ w Raciborsku, potem w Rakowie,
gdzie sucha Crelliusa i Ruarusa, mia zapewne studya

humanistyczne, skoro wojewoda Taro powierzy mu
wychowanie synów. By w Lejdzie, gdzie zajy go
spory teologiczne, pozna si z Arciszewskim, sucha
powag paryskich, jak Gassendi, Grotius, Mersenne.

Przydany do pomocy jednemu z Lubienieckich w Pia-

skach pod Lublinem, potem minister w woyskich
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SzersznioNYcach, gdzie bya szkoa ', w Haliczanacii Cza-

piiców, w iwanicacli Iwanskicli iiczestnicy.v w synodach,

gdzie, obok Szliclitynga, inia wpyw decydujcy. Ust-
pujc przed nawa kozack, cironi si do Arciszew-

skich pod Cidask, po powrocie jednak w strony mao-
polskie nie móg ju wystpowa, jak dawniej, otwar-

cie. Osiad na czas jaki w Robkowie Mierzeskich,

skd blisko mia do Wrocimirowej, gdzie zamordowano
niegdy jego ojca, i lAicawic, gdzie lea dziad. Tu za-

staa go ogólna banicya, która nie przeszkodzia mu
wzi udziau w dyspucie ronowskiej w r. 1660.

Uczestniczy w niej kasztelan wojnicki Wielopolski,

nie miaa ju jednak tego rozgosu, co dawniejsze.

Bya ona ostatni, któr stoczono na ziemi polskiej

z aryanami, po jej odbyciu Wiszowaty ustpi z kra-

ju, dokd wraca czsto, by dociera nawet do wy-
gnaców siedmiogrodzkich. Ruszy wreszcie do Pala-

tynatu i Holandyi, gdzie starcem ju skoatanego y-
cia dokona.

Jest Wiszowaty gównie ministrem oddanym obo-

\vizkom, cichym i cierpliwym pracownikiem, który

uczy si wiele, zetkn z najwybitniejszymi ludmi
czasu, umia argumentowa, wykada, pisa z erudy-

cy niepospolit. Wyksztacony na fdozofach i teolo-

gach pierwszego rzdu, przekonany gboko i po litew-

sku zacity w swem zdaniu, kaza duo i dziaa gów-
nie l<:azanieni, ale nie zaniedbywa i traktatów teore-

tycznych, stojc na wyomie tw ierdzy podkopanej zew-

szd, znoszc cierpliwie przeladowanie, z których pier-

wszem byo zamordowanie ojca przez zbójów sdec-

kich ^. Nie dbajc zbytnio o saw, wstawia ustpy

1 Dr. Antoni J : Z przeszoci Polesia kijoiuskiego. Warszawa

1882, str, 37.

2 Lengyelek Szamadasos Kónyva, colloquiuni Roznoviense.

3 U Morawskiego, str. i58.

29*
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Z wasnych dzie w traktaty Wollzogena i Przypkow-

skiego, na wezwanie synodów odpowiada przeciwni-

kom spokojnie i agodnie, zdobywa si i na dziea

wiksze, które dowodz zamiaru stworzenia tamy roz-

kadajcym wiar prdom filozoficznym. Nie bez wra-

enia mijay te myli w sferach uczonych, omawiay
je czasopisma holenderskie i francuskie. Dowodzi Wi-

szowaty potrzeby prawdy Boej, która bdy rozumu

i obyczajów niweczy, w której sam Bóg jest sdzi
sporów^ Zdrowy rozum poznaje sam praw^d ale jej

nie znajduje zupenie, gdy ma na to objawienie ^ So-

cyn, Grellius, Stegman, Episcopius, Curcellaeus dowie-

dli tego, czemu sprzeciwiaj si dzisiejsi deici. Obja-

wienie reguluje spory, jest powag dla rozumu, bo

wiara jest tylko zgod rozumu na prawd o rzeczach

objawionych 2. Rozum jest narzdziem, które, na po-

dobiestwo zmysów poznajcych wiat, ogarnia Boga,

pojmuje prawd niedostpn zwierztom i nie powi-

nien by naduywanym, jak to si dzieje u kwakrów.
Kto nie wierzy w Boga, nie daje wiary teksto\vi,

który ma zaw^sze znaczenie, cho kryje go w szacie

allegorycznej. Uycie rozumu w badaniu tekstu zale-

caj nawet Apostoowie, ich wiadectwo w owych cza-

sach byo tak wane, jak ludzkie w obecnych. Jeeli

dzi filozofia przeczy uyciu rozumu w teologii, wie-

rzy przecie w swój i sobie samej przeczy ^ Czy nie

wolno bowiem wydobywa z tekstu terminów teolo-

gicznych, czy rozum w^yszkolony w logice nie ma prawa
czyni okrele i wniosków, jak to przyznaj wszyscy

* J^eligio rationalis seu de rationis iudicio. In controversiis

etiam theologicis, ac religiosis, adhibendo tractatus. Auctore A. Vis-

sovatio. B. m., A. i685, str. 4: sed is est norma, secundum quam
aliguis iudicare debet.

^ Tame, str. 17: fidem esse in intellectu.

^ Tame, str, 5t : se ipsutn dum id aiunt per ignorantiam le-

pide refufantes.
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teologowie, nawet mistycy? Inaczej o ws/.ystkieni na-

leaoby zwijtpi, adna nauka nie ostaaby si pized

zw;|tpienieni K Bój» cbce, by Jego dogmaty rozumie,
w ten sposól> i cuda nie stajij si przeciwne rozumowi,

gdy je tumaczy wszecbmoc Boa. Nie mona od-
czy rozumienia od wiar>', jeeli ona nie ma by lep,
co nie zamienia jeszcze wiary w wiedz, bo wiedza

szuka przyczyn, gdy tu tekst rozstrzyga. Prawdziwa
fdozolia zezwala na doktryn Chrystusa, która jest na-

turaln logik przystpn nawet prostakom. Inaczej

wydaje si na pomiewisko wMar, co niewtpliwie
stosuje Wiszowaty do Descartesa, którego zwalczali

teologowie holenderscy a z nimi drukujcy nawet swe
dzieo w Lejdzie wygnaniec polski. Mogo zwraca si
ono i przeci^y Spinozie, który wyszed z kartezyanizmu

i gosi wspóczenie, e w tekcie biblijnym nie ma
pogldów^ jasnych i cakowitycli, e cuda s przeciwne

powszechnemu mechanizmovyi, e tekst biblijny jest

nawet le tumaczonym ^.

Aryanizm ujrza si przecignitym i poczy si
z ruchem zwróconym przeciw kartezyanizmowi. Od
podobnych zda do sceptycyzmu Fontenelle'a i Bay-

le'a byo ju blisko, a wiadomo, e od libertynów i epi-

kurejczyków roio si wtedy, cho brako im systemu,

doktryny, >vodza. A jednak Wiszowaty nie móg, jako

teolog, nie czu tu i swej winy, skoro Raków wanie
odrzuci ludzk tradycy najpeniej, zuytkowa filo-

logi w interpretacyi i krytyce tekstu. Bossuet zazna-

cza, e jedynie aryanie s konsekwentni, bo obdarli

religi z wszelkiej tajemniczoci, nie wiedzia jednak

zapeAvne, e najbystrzejsi z nich zwracali si ju prze-

ciw tym, którzy ich przecignli, przeciw kartezyaniz-

* Tame, str. 76: nec in rebus physicis seu naturaltbus, nec

in mathematicis, nec in moralibus, nec in mechanicis et artifi-

cialibus, aliguid esse pro vero aut falso habendum.

U Fouilleego. str. 187—188.
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mowi, który wyda Bayle'a piszcego wanie w Rot-

terdamie dzieo, majce skupi najostrzejsze zarzuty

przeciw wierze powszecinej, zarzuty zwaszcza aryan

i, jak oni, potpi, pod pozorami tolerancyi i pokoju,

w^szelk wiar jako rzecz niepewn i niegodn sporów^.

A dzieo Wiszowatego pisane stylem mdym i przesyco-

nym cytatami, cikie umylnie i bez dowcipu, nie mogo
powstrzyma prdu, który wkrótce zyska mistrzów sty-

lu za pionierów sceptycyzmu. Ale Wiszowaty by i mo-
ralist niepolednim i rónym od filozofów w rodzaju

Descartesa, którzy oddzielali etyk od teologii, od

wiary, od objawienia. Kartezyaska etyka czy si
raczej z hygien, Wiszowaty opiera j na wierze. Miaa
ta etyka zachca do cnót, wskazywa rodki duclio-

Avego udoskonalenia.

Rozmyla te nad ni do staroci i wnioskowa
w kocu, e przyczyn zego jest niewiadomo i bez-

mylno*. Wiedza poprzedza sumienie, cho brak jej

czsto mdrym. Celem mdrego jest zna siebie we-

wntrznie, swego ducha rozumnego, swój stosunek do

Boga, sw wyszo nad reszt stworzenia, potem zna
Boga, który jest najdoskonalsz substancy, objawia

sw wol a nie esency, praktycznie a nie spekula-

tywnie. Bogu za dobrodziejstwa naley si mio, któr
i zwierzta maj, chrystyanin zna te marno wiata
i tskni jedynie do nieba. Co si tyczy cnoty, jest ona

uosobieniem ducha prostego, powanego, rozumnego.

Ona rodzi rado, zyskuje pomoc Boga, daje zbawie-

nie, w obec którego wszystko jest tylko komedy a bo-

ja grzechu gówn trosk. Krótkiem jest bowiem
ycie, blisk mier, fortuna zych nie trwa nigdy du-
ej od nieszcz dobrych. Nie ma szczcia bez cnoty,

' U Lansona, str. 629.

- Andreae Vissovatii Stimiili Yirtutum, fraena peccaforum.

Amstelodami, apud Hen. Jansonium 1682, str. 4: primo igitur ad
zrtutem capessendam requiritur sapientia.
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CO 1 poganie powtar/.ali, w/oreni co naladowania jest

Chi ystus ^ A nie tylko jest wzorem ale i nad/iej, któn^

przez mody si uzyskuje i zdobywa unikaniem zych,

prac, czuwaniem, lektur biblijn, potem Cicerona,

Seneki. 1'lutarcha, Tomasza a Kempis, Erazma, Crel-

liusa.

Odrazu wida tu pokrewiestwo z l^otockim, od

którego by starszy o lat moe dwanacie, któremu po-

leca zapewne czytanie dopiero wymienionych auto-

rów a niewtpliwie i Erazma, z którym wieszcz pod-

górski nie rozsta si do mierci, którego wymieniany

przez Wiszowatego - Enchiridion militis christiani su-

y mu za to pierwszego moe utworu '^. Wiszowaty

nie radzi nikogo obraa, unika zmysowoci, dy
do cnoty, gardzi hipokryzy, by czynnym i zbrojnym

duchowo *, by omin sztuki szatana, nie dba na na-

gany zych, strzedz si pochlebców, dba o dobr sa-

w, co spotyka si nieustannie u Potockiego. Wiele

z myli Wiszowatego powtarza poeta ycie cae, stoi-

cyzm obu ma ródo chrzecijaskie, ale nie gardzi i po-

gaskim, który w^olny jest od surowoci i chodu.

Styl teologa staje si, gdy nie chodzi o dogmaty, take
cieplejszym, pociga bogactwem erudycyi, szlachetnym

polotem myli, barwnem przedstawieniem rzeczy. Wy-
glda z tego stylu czowiek ujmujcy, spokojny, zrów-

nowaony i, o którym monab}' powtórzy sowa Ta-

cytowe o Senece, e fiiit illo viro ingeniiun amoeniitn

1 Tame, str. 54: Sed excellentissimum ac perfectissimum om-
niiim ziirtittinn exemplar, attjue archetypus in terris fiiit Christus.

* Tame, str. 70.

* Ogród fraszek, str. SyS:

bogdaj nie najpierwsze

Zoone o onierzu Chrystusowym wiersze...

* Stimuli -oirtiitum, str. 33: ne sis ergo seciiriis ac negligens

miles in tam presenti periculo, sed... bene annatus ac tnunitiis.
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et temporis eius auribus accomodatum. Prawdziwa
szczliwo, wedle niego, jest tylko duchow, do czego

rozum i wola d, a nie bogactwo, zaszczyty, rozko-

sze nieuczciwe i ze, zmienno w^szystkiego. Wszystko
ma cel, rzdc, twórc, sama natura rzdzi si nie

moe, bo i ycie wieczne da Bóg a lektura biblijna

i rozmowy biblijne przygotow^uj do rzeczy boskich.

Kult bowiem ciaa nie przystoi chrystyanom, stroje,

których nie przestaje potpia Potocki, szpec rNxerza

chrzecijaskiego.

Nie obc, jak stwierdza Bock, bya te Wiszowa-
temu fizyka i logika, którym powica osobne dziea,

opowiada te dzieje sekt i wasnego zboru, jak dowo-
dzi opowiadanie zachowane u Sandiusa ^ Obchodziy
go mocno wywody Leibnitza, nie zaniedbywa nigdy

obrony upadej sprawy, jak niegdy przeciw Cichow-
skiemu i dysputatorowi ronów skiemu Rychowskiemu.
Wiersz musia go nci czsto, skoro rkopisy prze-

choway jego przekad poematu Przypkowskiego ^,

take zrczn satyr na historyczne fantazye Dbo-
ckiego, który upatrywa Polaków w Adamie, w Rzy-
mianach, wszdzie. Ironizowa pysznie pomysy pseu-

dohistoryka i wydrwiw^a jego etymologi, nazwisk,

które

Jedni grzecznili a drugie acnili,

Sia ich nawet i poydowili,

Ale ty ksie Dboecki grzeczy

Odkrywasz saw tych ojczystych rzeczy"

Podejrzywa go dyskretnie o widzenia i zachwyce-

nia i yczy wiecznych uciech w raju ^. Ascetyzm Wi-
szowatego nie mia w ogóle cech surowoci i sztyw-

noci, by ludzkim, pogodnym, swobodnym. Odzwier-

' Bibliotheca Antitrinitariorum , str. 209—217.

2 Wirydarz poetycki, str. 620—622.

' Tame, str. 1889—1900.
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ciedla si jej»o tempeianient w tern wszystkiem, co pi-

sze; teolog nie zabija w nim czowieka, wolnego od

goryczy i zniechcenia, które przeleway si na dnie

duszy nawróconego l*otockiego.

Wicej wiatowym i lunnanist Uy\ Przypkowski.

Polskij natur zdradzaa ywo temperamentu, take
wielostronno i mio ozdobnoci i byskotek stylu.

Zna Przypkowski jzyki, pisa listy zrczne i ozdobne,

mia zdolno oratorsk, frazes wyborny i obmylany. Ale

^y duszy musia by zacitym i stanowczym, czasy za
wojenne uczyniy z niego gonego obroc zboru. Pole-

mizowa ^ez wytchnienia, cho w stylu czu byo czo-

wieka agodnego, ale niezachwianego, dworaka, ale nie

gitkiego karku, usposol^ienie mie, ale nie oportunist.

Zaczerpnwszy w Lejdzie erudycyi teologicznej, któr
zadziwia powszechnie, zjedna sobie rozgos panegi-

rykami, co zyskao mu ask Janusza Radziwia i Wa-
dysawa IV. Nie brako go w obozacli, nie brako ni-

gdzie, gdzie trzeba liyo broni swoich, po których wy-

gnaniu wyniós si do Prus. Wuj Potockiego, doczeka
si od siostrzeca odprawy, ale, cho zadziwia stao-

ci, mia te talent najbardziej literacki z teologów

i zbliony do Potockiego. Nie dawszy si unie dwor-

skim syrenom, jak opowiada jego biograf, wywiczy
umys dowiadczeniem, okaza w pisaniu znajomo
rzeczy, mdro praw^dziw, rozsdek, erudycy K Zra-

zu zajmowa si kwestyami raczej wieckiemi, teologia

przypada mu do smaku dopiero na wygnaniu. Uzu-

penia tu Crelliusa i Szlichtynga utrzymujc, e wszy-

scy maj skonno do dobrego ale musz sucha
Chrystusa, by si nie zbkali. Chrystus nie stanowi

* Samuelis PrzYpcovii eguitis poloni et consiliarii electoris

brandenburgici Cocjitationes sacrae ad initium Evangelii Mathaei

et omnes epistolas apostolicas nec non tractatus varii argutuenti

praecipuc de iure christiani magistratu^. Eleutheropoli A. D. 1692,

str. 2. [Bibliotheca Fratruni Polonorum].
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pastwa \ bo szo mu o moralne odrodzenie ludzi,

stworzy natomiast pastwo duchowe, w którem na-

wet wrogom naley si yczliwo. Przeciwstawi po-

tg ducha ciau, kazay wedle ducha, co i urzdnik
uczyni moe, skoro jest wyrozumiaym na sabo
i ndz.

Zasania si Przypkow^ski powag apostolsk, ro-

zumujc bardziej ni komentujc, wysnuwajc wreszcie

cae traktaty polityczne z lektury biblijnej. Moment
polityczny wystpowa u niego ZAvykle, gdy zaczyna
dzieje prawdy od pojaw^ienia si aryanizmu, który nie

krpowa rozumu, nie ignorowa prawdy, trzyma si
symbolu apostolskiego. Nie przypuszcza w swej ogl-
dnoci, by poznanie byo dokadne, w zborze widzia
przecie zgod i wyrozumiao ^. Nie dba zbór o formy,

nie olniewa frazesem, przed trybunaem rozumu zwy-
cia a, gdyby nawet by w bdzie, nie szkodzi ni-

komu i nie popenia herezyi, bo chce zgody. Odpiera
te zarzut, jakoby ar}'^anie nie mieli adnych dogma-
tów, podnosi brak argumentów u rozsiewajcego te

zdania teologa Heynsiusa, broni protektora dyssyden-

tóws Janusza Radziwia, którego, zdaniem jego, nie-

susznie cigaa nienawi. Wszystkiemu winna nieto-

lerancya religijna, która zakrya oczy na niebezpie-

czestwa zewntrzne. Radziwi usiowa tylko rato-

wa spraw, która wydaa si zgubion, ratowa z roz-

wag i po naradzie z senatorami ^. Nie opuci prze-

cie kraju, co byo przymówk do króla, nie by zdolny

do zdrady i podzieli los najwikszych, których po-

twarz nie oszczdzia. Ideaem panujcego by dla

Przypkowskiego Wadysaw IV, za którego kwita

1 Tame, fol. B,

« Tamie, fol. Bbb 2.

' Tame, fol. Eee 3: in quo suprema necessitas, omni tunc

nexu solutos Magni Ducatus Lithuaniae Ordines, spem quae reli-

quae erat salutis publicae sequi adigebat.
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wolno, nie clo/nawala krzywdy szlachta oczywicie
dyssydencka, bya sia, klóra ronie ze zijody'. Wol-
nociij powikszyo si paiistvyo, zgoda rodzi wolno,
zgoda jest waem przeciw barbarzystwu, uspokoi-

cielkij wewntrzn.
Wedle Przypkowskiego, Bóg da wolno ludziom,

król jest te jej rozdawc i wspiera sam talenty kra-

jowe, czego nie czyni nastpca Wadysawa IV. Gro-

mi tedy orator zboru chwalcych ze rodki dla celu,

protestowa gorco przeciw opinii, jakoby aryanizm

by przyczyn klsk. Istnia on bez szkody od dawna,
ze spodzia dopiero nietolerancya, za któr mci si
Bóg 2, jak pomci zamanie wiary Warneczyka. Nie-

tolerancya oburzya prawosawnych, wytworzya ka-

tolików z koniecznoci, co stosowa si mogo do Po-

tockiego, otwara drog do naduy sdowych, wpro-

wadzia przeladowanie nawet krewnych aryan. Nie

t drog szli przodkowie, take wielcy politycy obcy,

jak Richelieu lub Mazarin. A przecie aryanie walczyli

dzielnie w obronie kraju, jeeli za przyjmowali pro-

tektorat szwedzki, mieli przedtem przykad w katoli-

kach. Pchaa ich, co jest argumentem doniosym, do
przyjcia protekcyi szwedzkiej, take czer chopska
napadajca domy szlacheckie. Stajc si w ten sposób

najwymowniejszym obroc swoich w przykrej a pod-

noszonej wtedy nieustannie sprawcie zdrady aryaskiej,

rozbija Przypkowski w py zarzuty Cichowskiego, na-

zywa konstytucy usuwajc jego zbór z kraju szkod
wolnoci ^ Nikt z aryan, zaznacza z naciskiem, do

Szwecyi nie pojecha, wszyscy cierpieli od obcych

wraz z katolikami, których nie wypdza si za winy
Radziejowskiego.

* Tame, fol. Eee 3.

2 Tame, fol. lii 3.

^ Tame, fol. Kkk 4 : ius tamen et potestatem abrumpendi ne-

xus pacis dissidentium piane non habuerunt.
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Wedle jezuickiej etyki, dodawa gorzko, wolno
i króla zabi, czego dowodzi spisek prochowy angiel-

ski, wojna religijna nawet Niemcom nie przyniosa ko-

rzyci ^. Na wygnaniu w^ Prusiech zwraca si do ele-

ktora brandenburskiego z przedstaw^ieniem krzywd
braci, których wyzuto z ziemi i kraju, gosi, e nie

o dogmaty, w^ czem myli si zupenie, zborowi cho-

dzi, ale o etyk, wypiera si zwizku z aryanami pier-

wszych w^ieków, protestowa przeciw gwatowi w re-

ligii, do której przywizania dowiód zbór przeniesie-

niem dóbr niebieskich nad ziemskie. Broni doktryny,

któr i w Prusiech poczli rugowa luterscy ministrowie,

dowodzi niepodzielnoci boskiej substancyi-, powtarza
w ogóle pogldy Socyna, którego charakterystyk pen
i wytworn umieci na czele wydania amsterdam-
skiego. Nie ma tu ju nic nowego, czegobymy nie czy-

tali daw^niej, to samo odpowiada Komeniusowi, który

oskara zbór o pogaski pocztek i racyonalizm prze-

ciwny wierze. Nie gardzi nawet matematycznymi do-

wodami, w^ ogóle jednak argumentowa sabo, powo-
ujc si na history dogmatów, teorye gnostyków,
symbol apostolski. Podczaszemu Niemierzycowi, który

porzuci aryanizm dla prawosawia, chwali równie
pierwotne chrzecijastwo ^, epok sw^obodnego dyspu-

towania o religii, liberalizm dogmatyczny poprzedniego

wieku. Religia, to wolne obcowanie z Bogiem, to po-

baliw^o na w^szelkie rónice teologiczne, które do-

wodz wzgldnoci i pynnoci prawdy, to wewntrzny
kult Boga, który nie ma dogmatów, nie ma staoci,

nie twierdzi ani nie przeczy niczemu.

By to ju deizm, który, jak u Przypkowskiego,

^ Tame, fol. LU 3,

* Tame, fol. Krr.

' Tame, fol. Yyy 2 : non sunt primitivae, sed primitivis repu-

gnantes.
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mia prawo oblec si nawet, stosownie do potrzeby,

w po/ory jakiejkolwiek religii i nie czyni sobie z tego

skrupuu K W przeciwiestwie do Wollzogena, i*rzyp-

kowski uznawa potrzeb wojny odpornej 2, widzia

przecie tylko we wasnym zborze lekarstwo na spory,

przeciwwag fanatyzmu, roztropno w kwestyach wt-
pliwych, ostoj etyki, która nie kae czy paiistNva

z religi^. Ale tego, mówi, nie pojm wszyscy, brak za
religijnego racyonalizmu \vytwarza cige wrzenie. Na-

wet w polemice z teologiem luterskim Zwickerem do-

wodzi potrzeby liberalizmu, co roznosio szeroko sa-

w oratora i obrocy tolerancyi, któr gosi zreszt

od dawna, gdy za Zygmunta III przemawia na sej-

miku proszowickim w obronie ogóu dyssydentów,

przestrzega przed naduyciami i bezprawiami, da
zniesienia postanowie uwaczajcych wolnoci sumie-

nia ^. Za Jana Kazimierza uala si, e wnam na grun-

ciech naszych, w domach naszych wasnych, wolnego

naboestwa zabraniaj, kiedy nas do cikich i nie-

znonych strat i upadku dostatków i substancyej na-

szej przywodzi usiuj« ^ Edykta redniowieczne od-

rzuca, broni konfederacyi warszawskiej, któr uwa-

a za najszlachetniejszy akt tolerancyi religijnej w Eu-

ropie.

Moe i nie myli si pod tym wzgldem, cho wy-

* Tame, fol. Ffff 3: Effo possum saha conscientia regimen

cuiusvis religionis christianae, absgue discriminibus in externis

me siibiicere.

' Tame, fol. Oooo 4.

8 Tame, fol. Sfff: neque igitur collidenda, negue confundenda

cum republica religio est.

* Concept mozuy J. M. Samuela Przypkozuskiego, któr mia
nomine diversorum in religione. Rkopis bibl. Jagiell. nr. 162, str.

3o6—307.

5 Braterska deklaracya na niebraterskie napominanie do au-

tora pod imieniem szlachcica polskiego ad dissidentes in religione

uczyniona... B. m. 1646, fol. B 2.
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wodów dogmatycznych jego nie przyjaby chyba a-
dna religia wiata. ))Bo có bdzie szlachcicowi wol-

no — rozumowa dosadnie — jeli mu tej, któr so-

bie by najblisz upatruje, do nieba drogi obra nie

wolno? Kto moe t niewol ka na wolnych ludzi,

eby abo zapomnieli tego, co umiej, abo przeciwko

rozumieniu swemu co czynic, przez wiar sumienia

Majestat Boy obraali? Jako si ta servitus, której

narody pod jarzmem Panów swych skurczone nie cier-

pi, zgodzi z tak wysok, która si nad insze narody

chlubimy, wolnoci ?« ^ Wolnoci nasze w dziecinnym

stanie byy, potem dojrzay zwolna jako niezbdne tam,

gdzie róne s narody i wiary. Wolno poczy tylko

niezgodne czci, bo inaczej nastpi rozam i ateizm

si rozszerzy. wNierówno snadniej — uzupenia swe
wywody — rozum nasz prawd pojmie i w niej wy-
trwa, nieli wolna wola nasza przyjmie cnot, a pogo-

towiu w niej wytrwa. I nie trzeba si tak bardzo oba-

w^ia, aby tam tak wielk gór miay wzi bdy,
kdy wolno wierzy i rozumie, jako kto chce, jako

wielk gór mog wzi zoci tam, kdy wolno y,
jako kto chce. Bo fasz nie ma tak skutecznej ponty,

eby mia rozum nasz na si zwali, jako grzech, eby
woln wol ukrócia ^. I tu trzeba zauway, e nawet

uchw^aa w sprawie zburzenia zboru rakowskiego za-

strzegaa nienaruszalno praw szlacheckich, któr pod-

pisali Tyszkiewicz, Radziwi, Szlichtyng, Leszczyski,

Kochlewski, Gorajski, Niemierzyc, Hulewicz, Czetwcr-

tyski, Czaplic, Abramowicz.
Przypkowski staje na stanowisku szlacheckiem, ale

nie zapomina te o innych stanach, w obronie których

przemawia ciepo i z zapaem. I susznie trzeba go uwa-a za czowieka niepospolitego daru sowa, za pisarza

1 Tame, fol. C 2.

2 Tame, fol. K 2.
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raczej p()lityc/nei;o ni teoloj^a, wy/nawc tych samych
poghjdów, które Uietly j^osi Moskorzowski. Unika
napiiszystoci, stroni od allegoryzinii, pisze acin;^ pic-

nij i penij poU)tii, polszczyzn czyst i woln od maka-
ronizmu. Jest charakterem niewtpliwie czystym, ma
szlachetno i prostot tonu, z któr trybunowi arya-
skiemu hyo do twarzy. Umia usun wszelkie trud-

noci, posiada zawsze peny arsena argumentów, od-

nosi tryumf sw retoryk powan i pen godnoci.
Wiar mia, ale podobn do l"ryczowej, nie zdoln do
ujcia, jak u Socyna, pen niepewnoci i wtpliwoci.
Nie napisa adnej ksiki, twórczo wypywaa u nie-

go z pobudek czysto praktycznych. By jednak arty-

st pióra, który zna na wylot staroytnych, ale cyta-

cye roztapia w tekcie, gubi je w toku zda napywa-
jcych szybko i nioscych argumenty, które uwaa za

niezbite. Jako moralista, jest stoikiem, który wielbi wol
i bohaterów woli, jako teolog, jest deist raczej, którego

chrystyanizm jakby dotkn tylko. Mógby y za Odro-

dzenia, gdzie wydaby si na miejscu; w tym wieku
wydaje si trudny do pojcia z sw intelligency, która

ma jak mdro nie bdc religi, utrzymujc %v du-

chu rakowskim, e nie ma prawdy bezwzgldnej, e
pra^vda zmienia si w kadem pokoleniu.

Urodzi si do pisania, wic i wiersze wychodziy
mu z pod pióra pene blasku i ^vykoczenia. Tu bya
te jego retoryka, byo jego wiczenie stylowe, moe
i próno, któr podziela z Pastoriuseni ^. Podróu-
jc wiele, ^vidzia duo i opisywa Wenecy panujc
morzu, w czem rywalizowa z Sannazarem, gdy po-

dziwia dzieo nadludzkie

:

Respicite Hadriacis extantia culmina in undis,

Neptuno fuerat dignior iste labor,

^ Wirydarz poetycki, str. no—112.
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Dordonium nomen terris fatale regendis,

Si fult, et Phrigiis imperium exulibus...

A podziw jego wzrasta na widok Alp, których

Culmina qua modicus coelo disterminat aether

Culmina vicinis proxima sideribus.

Suffectura oneri magnus quod sustinet Atlas,

Terrae novos fessus qui nequit Indigetes.

Umia pisa wiersze dowciwne, nagrobki wdziczne

i bez panegiryzmu, szybowa nawet wyej w uroczy-

stym i penym wyrazu przekadzie hymnu w. Ambro-

ego, w którym skada dziki i hod po zwycistwie

smoleskiem Chrystusowi, który

do podziemnych dostawszy si cieni,

Skruszy do straszliwie nieuytej ksieni '.

Gdy stan pokój oliwski, kreli rodzaj elegii po-

cieszajcej zasmuconych jego treci. Czy los, zapy-

tywa z rezygnacy, nie jest zmienny, czy poddawanie

si jemu przynosi hab, czy nie musiano walczy
wreszcie z potnym Gotem?

At non iniusta tibi desunt solatia luctus

Nympha, quod indigno salvabit tua fata pudore

Anxia qui nunc tibi extorquet foedera Gottus

Fatale Imperiis et formidabile nomen ^

I Potocki umieszcza ow elegi na czele swych
fraszek', przepisywali j inni. Uala si Przypkowski

nawet nad Ostend w popioach, które hiszpaski zwy-

cizca nie moe jednak uwaa za tryumf, pociesza

si, e, jak w naturze wstaje cigle nowe wiato, tak

i dla ludzi powraca szczcie niezmiennie. Czy Bóg

' Tame, str. 1162—11 65.

^ Rkopis biblioteki ks. Czartoryskich Nr. 1879, ^tr. l—4, po-

czem nastpuj fraszki Potockiego.

2 Rkopis Nr. 1879 biblioteki ks. Czartoryskich, mieszczcy cz
Ogrodu fraszek , str. 1—4.
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nie napenia bowiem wiata, nie czyni swego obrazu

z liid/.i ? I niotlli si^' piknie, by bosko wrócia na

ziemia :

Da l*attr illustieni pulchri coinprcndtrc lunnaiu

Sidereasque sacro componere igne faccs.

Nos lainmis accciulc tuis, non piilchrior ijjnis

Arseiit excclsa nohilis arce aiiimi

Efice ne tuipi mens fracta cupidiiie rursus

Caeca sit ad pioprium, lenta vel illa bonum '.

Chrystus opowiedzia bowiem zakryte rzeczy, zwy-
ciy mier, która otwiera odtd now^e ycie . . . Prze-

druko\yywano te wiersze przy dziele Wiszowatego,
gdzie znajdujemy te udatn parafraz Modlitwy Pa-
skiej i zwizy a poetyczny hymn >vieczorny 2.

Te i tym podobne utvyory zjednay mu u Lubie-

nieckiego nazw wielkiego, talentem literackim prze-

Avyszy istotnie wielu z aryan, cho ze swym niezwy-

kle uzdolnionym mistrzem mierzy si nie móg. Sy-n w^reszcie z wierszy, które wpisywa do swego wi-

rydarza Trbecki, l^astorius, który naley tylko w cz-
ci do literatury aryaskiej ^ Mieszczanin lski, le-

karz i podrónik, duchowny w kocu i obdarzony szla-

chectwem za panegiryki i dziea historyczne, nawróci
si do katolicyzmu w r. i658. Opisywa ycie Grelliusa,

sawi Stanisawa Lubienieckiego starszego, kreli wre-

szcie zwize dzieje Polski, które powica Sieniucie.

Nie mia wtedy dosy sów dla synnego rodu woy-
skiego, którego odrol opiekowa si na studyach

w Lejdzie*, nastpnie gani Kadubka za przywizanie
do Rzymu, zreszt streszcza Kromera do rozmiarów

* Stimuli virtutiim, str. 186.

' Tame, str. 187— 189.

* U Bocka, T. I, P. II, str. Sgt.

* Joachimi Pasforii Florus Polonicus sen Polonicae Histo-

riae Epitome. Lugduni Batavorum A. 1641, str. 2: iit a quibus vi-

tam hausisses, ab iisdein exempla vitae virtutuin acciperes.

Literatura Aryaska. 3o



466 TADEUSZ GRABOWSKI

minimalnych, ale acin gadk, cho bez blasku i siy.

Lakonicznie charakteryzowa królów, wród których

wyrónia oczywicie Zygmunta Augusta jako przed-

stawiciela tolerancyi. Podoba si widocznie mocno
maluczkim, skoro w^ychodziy prdko nowe wydania
pomnoone, które powica z kolei nowym patronom.

Sawi z kolei wierszem lub Jana Kazimierza z Ma-

ry Ludwik, rody magnackie, gimnazyum amsterdam-

skie, Lejd, gdzie cae pokolenia aryaskie ksztaciy

si niegdy

:

Lejda, Batavorum pulcherrima nympha sororum,

Deliciae Charitum, ThespiaduiTique decus

;

Cui non Socraticas Pallas praeponat Athenas,

Non iuga Parnassi Phoebus Apollo sui i.

Wychwala bibliotek i teatr anatomiczny synnego
uniwersytetu, potem róne miasta holenderskie, fran-

cuskie, angielskie, które zwiedza z ciekawoci. Po^va-

niejszej treci jest dzieo, ofiarowane radcy królewskie-

mu Guldensternowi, gdzie okrela stopnie i rodzaje cnót

^v sposób do pretensyonalny ^, take opisuje wojny

z nawiaa kozack i tatarsk, gdzie pochlebia grubo kró-

lowi, cho zastrzega si, e mówi prawd. Nigdy nie

siga gbiej, opisuje zdarzenia mdo i po kronikarsku.

Podpisywa si ju ab Hirtensberg, swoje dzieje Polski

przerabia w duchu odmiennym od dawnego, wreszcie

w pochwale Teodozyusza Wielkiego nazywa aryan

heretykami* i wielbi pokój oliwski, który jest zbawie-

niem wiata. Rozpyw^a si w pochwaach dla Mi-

chaa Winiowieckiego, dla którego odnawiaj si ta-

^ Joachimi Pastorii Heroes sacri, Peplum sarmaticum, Musa
peregrinans. Dantisci i563, str. 116.

* Character virtutum, Dantisci l65o, str. 166.

' Bellum Scythico-Cosacicum . . . Dantisci i652, fol. b.

^ Joachimi ab Hirtensberg canonici chelmensis et nominati

varmiensis de vita et rebus gestis Theodosii Magni. Gedani 1660,

str. 104.
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lenty K bo maj;^ kogo opiewa, bo luci /na króla a król

swój lud*. Nie zapomina te o (klaskii, który kocha nie-

zmiernie, clioe lubi le powtarza oklepan myl o mar-

noci wszystkiego,© yciu nie, o zmianach nieustannych,

które dla niego byy jednak korzystne, bo przynosiy no-

we godnoci i zaszczyty '. Mia przyjació wród uczo-

nych gdaskich Niemców, wiersze do nich sypay mu
si bez liku, ale wszystko byo dzieckiem okolicznoci.

Jest czczy, byskotliwy, obojtny do koca a i w histo-

ryografii nie zdoby sobie miejsca do wydatnego.

Ten rodzaj literatury uprawiali mao aryanie. Ma
ona najlepszego przedstawiciela w historyku zboru,

Stanisawie Lubienieckim modszym. Wynoszono jego

uczono teologiczn, któr rozsiewa w Rakowie i Ki-

sielinie, poczem z Niemierzycem za stypendyum od-

wiedzi Lejd i jzyków kilku si nauczy, by mini-

strowa zwaszcza w Czarkowie Moskorzowskich.

W czasie zajcia Krakowa pisa komentarze z Szlich-

tyngiem i Wiszowatym, wygasza kazania dla siedmio-

grodzkich aryan Rakoczego, nastpnie obra wygnanie,

przebywajc raz w Szczecinie, raz w Hamburgu, pdzo-
ny z miejsca na miejsce, póki samobójstwo, wywoane
przeladowaniem luterskich teologów, nie pooyo
kresu zamanemu yciu. Znaczny to talent pisarski, by-

stra intelligencya, entuzyasta religijny, który, jak stryj

Stanisaw, umia ukada pieni, mówi kazania, pisa

traktaty, stacza dysputy trudne dzi do odszukania.

A jednoczenie obchodzi go i astronomia, o której

dzieo powica Fryderykowi III duskiemu*. Ghwa-

^ Joach. Pastorii De praecipuis beneficiis et successibus . .

.

Gedani 1660, fol. G 4.

2 Diadema gloriae felicibus auspiciis... Cracowidie 1669, fol. G 2.

' Alea miindi seu theatrum, vicissitiidines et methamorpho-

ses... Gedani 1680, str. 2.

* Stanislai de Lubieniec Rolitsii Theatrum cometicum duabus

partibus constans. Amstelodami, A. i663, str. 6.

3o*
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li królewsk askawo i mio nauki, o sobie mó-

wi, e kierowaa nim tylko troska o dobro ludzi, któ-

rych Bóg ostrzega przez komety. Chcia da Lubienie-

cki nowe wiato filozofii i encyklopedy nauk, od-

uczy nienawici, która podzi krzywd. Dzieo poprze-

dzay wiersze do przyjació, poczem nastpowaa przed-

mowa goszca wolno woli i potrzeb cnoty, która

gardzi doczesnoci.
Umys, tumaczy tedy, musi wznosi si do nieba, oj-

czyzna ziemska znajduje si tam, gdzie jest wygodnie

dobremu czowiekowi *. Z kolei szy relacye o pojawia-

niach si komet, które interesoway ju Dudycza i z któ-

rych wynikao, e Polsce grozi niebezpieczestwo w po-

staci rokoszu, jeeli król nie zaagodzi sprawy. A i inne

nieszczcia wieciy komety, a wic zerwanie sejmu,

napady moskiewskie, spory religijne, gwaty nad su-

mieniami. Mio kraju, mimo kosmopolityzmu zboro-

wego, nie opucia widocznie wygnaca 2, skoro ba si
rozbioru i zamienia losów Polski, rozrzewnia si pami-
ci ustaw i wolnoci polskich. Wiedzia, e nie ma
jednak nieba na ziemi, e ziemiajestbd co bd wspól-

n ojczyzn wszystkich. Kto zamie w^iar, jak to uczy-

nio wielu, musi ponie kar; wypdzonym z Jerozo-

limy, za któr uwaa zapewne Lucawice, wypada szu-

ka innej ojczyzny. Te myli przeplatay relacye, li-

sty, odpowiedzi, zapiski uczone, te myli zapeniay dy-

skusye z przyjaciómi na temat jednoci wiary, upadku

Polski z powodu gwatu na ar^-^anach, wartoci nauki,

sprawiedliwoci Boej. Jeeli Polska nie odwoa wy-
gnaców, nie bdzie ocalon, to wniosek korespon-

dencyi z ministrem ksicia neuburskiego Rautenstei-

nem, po której nastpuj relacye Curtiusa o kometach,

* Tame, fol. A 2 : Patria quivis locus commodus bono viro est.

^ Tame, fol. D 1 : Ego guidern, guem nunc nec legibus uUis,

caritate tamen eius, quae omnes caritates in se complectitur, ut

rcctius sapientia docet, teneri me libenter meritogue fateor.
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Giierickego o próni, Heinsiusa o kwestyach najróno-

roclniejs/.Ycli, Heweliiis/a o kometach i wiele innych.

R/ec/ skrelona jest /. oj^ioninym zapasem eriidy-

cyi, wiadczy o diij»ich studyach astronomicznych au-

tora, o jej«o rozgaziony cli stosunkach i popiihirnoci

w wiecie uczonym. A jednak nie zrywa z dawn oj-

czyzn, sivoro kreli panegiryk na cze Jana III i ch-
tnie zwraca si do niej w niedokoczonych dziejach

polskiej Reformy. Rozumia doskonale trudno zada-

nia, chcia poda tylko prawd, któr opar na doku-

mentach, których dostarczyy mu protokoy, trdy
cye zborowe, dziea teologów. Nie dotyka, rzecz dzi-

wna, aryanizmu pierwszych wieków, potpi tylko so-

bór nicejski i Rzym, wychwala nastpnie dzieo Refor-

my, której stopnie rozwoju okreli, jego zdaniem, Frycz.

Opisywa dalej pocztki reformacyjnego ruchu w Pol-

sce, uwzgldniajc oczywicie gównie antytrynitaryzm,

wysawiajc si ducha Erazma Otwinowskiego ^ nie

pomijajc nikogo ze swoich. Podnosi mio wolnoci
szlachty, wielbi wystpienie Krowickiego przeciw Ze-

brzydowskiemu i wiar Bonara, wykazywa wpyw
obcych antytrynitar}aiszów^ i opowiada o pierwszych

teologach zboru, zwalczajc oczywicie Sarnickiego

i innych. Wymownie sawi Raków, zbory lubelski,

lucaw^icki i woyskie a urywa w chwili najciekawszej

moe, bo na latach ostatnich. Jasnego ukadu, cigoci,
wynikania jednych faktów z drugich tii nie ma. Jest

raczej szereg ustpów krelonych z mniejsz lub wik-
sz przejrzystoci, czasem wprost mtnie i chaotycz-

nie, zawsze ciepo i barwnie, co cechowao niegdy
i Andrzeja. Obla w ogóle swoich penem wiatem,
lutrów i kalwinów^ zasun w cie, charakteryzowa
ludzi i wypadki z ywoci i temperamentem. Pisa
je nieco dorywczo i bez daru kompozycyi, ale dawa

* U Lubienieciusa, str. 52.
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rzecz, w której czuje si czo>vieka o silnej woli, go-

rcem uczuciu, nastroju podniosym i kaznodziejskim.

Mia posiada bibliotek wielotysiczn \ któr znisz-

czyli napastnicy, erudycya nie obciya jednak lotu,

nie przymia barwnoci i wyrazistoci stylu. Otoczo-

ny obcymi, kreli je pewnie z myl o kraju; i uytku-
jc zapiski i protokoy Budziskiego, które prowadzo-
no póniej bez przerwy, myla o kraju, na który wa-
liy si klski adn sztuk ludzk nie powstrzymane.
I wtedy pisa monolog Polski umierajcej, która kocha
wolno, ale i nienawidzi herezyi, upada pod ciosami

zych obywateli, ginie od wrzodu rosncego nieustan-

nie. Wszystko daa swoim, ze wszystkiego j odarto,

niechybna zguba oczekuje nieszczsn, któr gubi sza-

lecy^. Za jedyny ratunek uwaa dochowanie wiary,

modlitw, cze dla króla, przywrócenie wolnoci, od-

woanie wygnaców, które, gdyby nie nastpio, nadej-

dzie zgon i mier.
Ale to nie koniec rad przygodnego statysty. U^vaa

on, e naley zaraz przedoy sejmowi rodki ratunku,

cho radzi zachowa wolno elekcyi i wiary, te dwa
klejnoty mistyczne, z których pierwszy radzi usun
nawet Potocki^. Jest zreszt Lubieniecki czowiekiem
uczonym i rozumnym, jak ogó udzi jego sfery, pisze

swobodnie po acinie, cho nie dba o styl i ozdoby.

Namitnoci, zapau ma wiele, co do niego pociga,

^ U Morawskiego, str. 336.

^ Moriens Polonia suos et exteros alloguitur. B, m. i r., fol.

A 4 : Oiiae ingrati atiimi coepit vaesania ? quae vos ad talia sti-

mulat Erinnis? O improbi et ingrati, quos heu! misera mao meo
peperi. Unum prope dolor memoriae exciisserat. Nam et dolor ni-

mius e.xcussit sensus mihi...

' Morientis Poloniae sewandae ratio certissima. B. m. i r.,

fol. B 4 : Ouippe ut per eas artes reipublicae servantiir, per qiias

partae sunt, ita per siiblationem eorum, quae eas ad periculum

ruinae adduxerunt, restituendae sunt...
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czyni j;() mniej sniowyin 1 oscliyni od teoloj^ów typu

Crelliusa lub jeniii podobnych. Kult wiedzy ma, bo J40

odziedziczy po Rakowianach, ijczy si on jednak

z pewnego rodzaju mistycyzmem, waciwym ludziom

tego czasu. Najwicej obchodzi go teologia, bo to nauka,

która porusza wtedy opini katolickij w nieskoczonych
sporach o ask, roznamitnia jansenistów, stwarza kwie-

tystów, wskrzeszajcych mistyczne doktryny reforma-

cyjne i pocigajcych nawet Fenelona, którego musi

w kocu wieku zwalcza Bossuet. Postp nauki le-

dzi, jak ogó aryan, cho nie dokonaa ona jeszcze

wielkich odkry Newtona i I^eibnitza, ani nie uzyskaa
dotd panowania nad umysami. Zna si z Heweliu-

szem, zna z Guerickiem, fizykiem magdeburskim i twórc
pierwszej maszyny elektrycznej, którego dzieo uzupe-

niaj Boyle i Mariotte ^ Uczono aryaska nie ogra-

niczaa si tedy na teologii, w wygnacu, jak wiad-
czy monolog umierajcej Polski, drgao te przywi-

zanie do kraju.

Najuczesza cz zboru udaa si oczywicie dó

Holandyi, która bya klasyczn ziemi sporów teolo-

gicznych i naukowych. Tu chronili si hugonoci fran-

cuscy, tu aryanie polscy, którzy i teraz nie zapomi-

naj powtarza za Rakowem, e nikt nie moe zdania

swego uwaa za prawd, e tylko stoicy, których dzie-

si zasad moralnych zamyka dzieo Wiszowatego, stali

niezachwianie przy swych pogldach, e w religii kady
ma mie wolno sdu zupen^. A jeden z nich, wnuk
zapewne kijowskiego posa Stefana Niemierzycza, który

wraz z rodzin opuci ogromne dobra woyskie i ukra-

1 Histoire generale du IV siecle a nosjours. T. VI. Paris iSgS

str. 417.

^ Stimuli virtutum, str. 190.

' Cafechesis Ecclesiarum Polonicarum. Stauropoli, per Eus.

Philalethem 1680, str. 2: ciiigue liberum esto suae mentis in reli-

gione iudicium.
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iskie ^ polemizowa jeszcze w kocu wieku z Bos-

suetem, broni wolnomylnoci religijnej ^ od której

do filozofizmu wieku nastpnego byo ju nader blisko.

Tam pozna ici mody Bayle, równie wygnaniec i szy-

dzcy ju z teologii, gdy Descartes odsuwa j tylko

od siebie. Uczony, jak oni, obojtny dla sporów, które

ich zapalay, nienawidzi dogmatu, jak oni, potpia
nietolerancy, jak oni. Moe i przej wiele od Wiszo-

watego, który te tezy rozwija nieustannie. Zajmowa
si nawet kometami, jak Lubieniecki, cho suyy mu
one tylko jako pretekst do filozofowania. Wyszed, jak

oni, z teologii a nie z nauk cisych, rozumia te, e
aryanizm móg wyda i wyda tylko wolnomylno
czyli niereligijno^.

Niejednokrotnie doktryny wi si razem i wypy-
waj jedne z drugich. I Bayle poszed po czci z nich,

jako skutek z przyczyny, jako ogniwo w acuchu re-

formacyjnej myli, która wydaa w ostatecznoci scep-

tycyzm filozoficzny Encyklopedystów . Jak aryanie, jest

Bayle racyonalist, któremu Descartes pomóg tylko

do odrzucenia teologii, do lekcewaenia polityki z po-

wodów czysto indywidualnych, gdy oni potpiali j
ze wzgldu na sw etyk, do obnienia etyki, któr
oni cenili nader wysoko. Ich bezdogmatyczno i jego

sceptycyzm schodz si tak blisko, e granica jest

prawie nieuchwytn. Tamci sdz, e rozum nie potrafi

stworzy staej prawdy, ten, e nie jest zdolny stwo-

rzy jakiejkolwiek. Filozofia zastpia u niego teologi,

tolerancya kadej prawdy bya ich zasad. Bayle by
tylko ywszym, swobodniejszym, otwartszym, zwilej-

* Dr. Antoni J.: Opozviadania historyczne. Warszawa 1882,

str. 25o.

* La verite et la religion en visite chez les theologiens en

y cherchant leurs filles la charite et la tolerance. B. m. iGgS, str.

29 i str. 182.

' Emile Faguet: Dixhuitieme siecle. Paris 1890, str. 12— 14.



LITEKATUKA ARYASSKA 7^

szyni /.\vas/.c/.a w pr/ypisUacli, klóiyiii nic brako nadlo

hiimuiu. Oni potopiliby go tlla ironii, on icli tak/e clhi

ich resztek skrupuów i twierdzenia w ogóle czego-

kolwiek, dla przyznawania si do etyki chrzecija-

skiej. Z rozumu, który oni uczynili nieopatrznie na-

rzdziem poznania, on uczyni nowii wiar, która pod-

kopaa ich fundament czyli tekst biblijny. Oi^.i posu-

nli si w przeczeniu tak daleko, e z dogmatyzmu,

który mia by odnowieniem pierwotnej wiary, nie

zostao nic; on uczy, by niczemu nie wierzy, bo nie

ma prawdy do pewnej, by o ni si spiera. W ten

sposób Raków dostarczy treci Encyklopedystom.



XI.

Ostatni polemista jezuicki. Wygnacy siedmio-

grodzcy.

Koniec panowania Zygmunta III nie przyniós ju
nowych obja^vów na polu polemiki wyznaniowej, która

ucicha, rzecz dzi\vna, take za panowania d^vóch ostat-

nich Wazów. Cho aryanizm trwa i \vydawa coraz

nowe siy na polu teologicznych docieka, Jezuici,

którzy objli niejako rol naczeln w katolicyzmie ów-

czesnym, woleli walczy inn broni, która w tym
wieku popacaa najwicej. Im wyraniejsze byo zwy-

cistwo nad rónowiercami, tem jaskrawszym by ton

szyderski, który przepenia pamflety rozchodzce si
daleko lepiej od subtelnych wywodów^ Smigleckiego,

Rociszewskiego lub Sawickiego. Piór nie brako u nas

nigdy, brako tylko wyszego poziomu umysowego, któ-

ryby miarkowa brutalno zaczepki, któr^^by uywa
take argumentów a nie inwektyw i obelg. Z Jezuitami

rywalizowali i inni, cho tamtych uwaano zawsze za

inicyatorów caego ruchu. Zwyczajnie wystpowano
przeciw ogóowi rónowierców, wród których aryan

pitnowano najsroej. Niekiedy jednak zwracano si
wycznie przeciw Rakowowi, póki istnia, przeciw

aryanom w ogóle, póki ich nie wygnano.

Za rywalizujcych monaby uwaa owego Marcina

z Kiecka, który zwraca si gównie przeciw kakozofii

kalwinów i tylko ubocznie strasznie nakaronizujcym
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Stylom wzajemne walki / sohij Biiilnego z Czechowi-

cem WYcIrwiwa '. Takim samym l)v maijister krakow-

ski Liszewski, któiej^o iiczoiio chwalono mnogimi
wierszami aciskimi. Rzecz szczeg(')lna, e sam Liszew-

ski dozna podobno losu WiIkowskiei>;o, j^dy przyzna-

wa si do dawnych sympatyi dla aryanizmu. Teraz

ostrzega przed indywidualizmem w wierze wierszami

nader niedonymi, które, jak zapewnia, zawieraj
skarly myli. Wskazywa zarozumiao heretyków,

którzy wszdzie nieskoczone klski sprowadzili a naj-

wicej u nas

Po Sinskach, po Rakowach, po Lubelskich stronach,

Po Podgórzach, po Litwie i indziej w zasonach.

Onych Socynów z Senny, cnych Smalciuszów,

Ze z Gothciej, to z Niemiec, to Statoryuszów

Ze Francyej, i z ind, có wiedzie tak wiele,

Którzy pismami Bogu bh»sphemuj:i niiele.

Po tym tu martwym morzu ci apostatowie

Sieci swe zarzucaj, rzek, apostoowie

Na nieostrone rybki, które strute jadem

Marnie, mizernie gin'-...

ali si dalej na swaNyol rakowsk, która o wol-

no si zastawia, ale do chopów jej nie stosuje, wy-

miewa nawet nieuctwo aryaskie, które cechuje zwa-
szcza ministrów, gdy ^y zborze

Kto umie czyta a ma jzyk wywiczony
Do zwodzenia subtehiie, to u nich uczony

Kaznodzieja, adnej tam nie pytaj godnoci,

adnej ni w witym pimie, ni w wieckim biegoci '.

* Proca na ministry i na zuszystkie heretyki z picia Daiui-

dowych kamieni zo tobole. Z której tak stary jako i mody czo-

wiek Kalwina, Lutra, Trydeit, Pikarda, Aryana etc. prdko poyje.

Przez ks. Marcina przedtem plebana keckiego, oraz proboszcza

w Miejskiej Górce nowo urobiona. W Krakowie 1607, fol. O 3.

2 ódka kocioa witego pozuszechnego katolickiego poka-

zujca bdy heretyckie i zoyzoodzca nozuych sektarzów z labi-

ryntózu martzuego morza. Przez An. Liszewskiego nauk wyzwolo-

nych i filozoliej mistrza uczyniona. W Krakowie l6l3, fol. A 4.

» Tame, fol. B 2.
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Po takiej ocenie najuczeszej warstwy polskiego

spoeczestwa, ostrzega Liszewski przed niebezpie-

czestwem lierezyi, lvtóra wiele ju krajów zgubia.

I tu powtarzao si jakby znów wyznanie Wilkow-
skiego, który radowa si ze swego nawrócenia, odkry-

wa wielko szkody wyrzdzonej przez zbór, widzia

w jego istnieniu przyczyn wszystkiego zego w kraju.

Nawet upadek wadzy królewskiej przypisywa Rako-

wowi, co daje wyobraenie o naiwnoci argumentacyi

stanowicej zreszt echo tego, co mówili polemici je-

zuiccy, na których si powoywa. Haniebna forma ce-

chowaa ten zbiór niedorzecznoci, do którego zblia
si te cytowany czciowo przez Maciejowskiego

pamflet przeciw Rakowowi. By to ju paszkwil ni-

ski i rubaszny, cho pisano go z temperamentem. Za-

wiera on, jak susznie zauway Maciejowski, bru-

kowe powiastki o aryanach i mieci ich uszczypliw
charakterystyk ^. ywioowa nienawi wioda pió-

rem, któremu chodzio wanie o podniecanie niena-

wici wzrastajcej zwaszcza za ostatnich Wazów po-

tnie. Nie brako tu temperamentu, który groma-

dzi szczegóy najdrastyczniejsze, nie brako humoru^,

który znamionuje te utwór pokrewny treci z r.

1612, dowcipnie wymiewajcy ponurzenie zboro\ve ^.

Byy to jednake tylko przygrywki do istnej orgii

nienawici, któr podtrzymywa bdzie jeden czo-

^viek. Ton przyzwoity znik zupenie od czasu poja-

w^ienia si pamfletu w rodzaju ogólnie znanego two-

ru Zrzenczyckiego. Teraz luteranie mieli przeciw so-

1 Pimiennictiuo polskie od czasózo najdazimiejszych a do

r. l83o. T. III, Warszawa l832, str. 164— 166.

^ Apendix albo zazuieszenie -wyznania niektórych aryanów
blunierskiego zboru rakowskiego na sentencyach z Pisma \v. zbu-

dowane. B. m. K. P. 1616, fol. B 3.

* Peregrynacja dziadowska zwaszcza owych jarmarczników

trzsigowów, w który spOsób zwykli bywa na miejscach witych.
B. m. i r., fol. a 2.
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bie Jezuit Chi|tzyskie«4o ', któremu nie brako naki-

dowców, kalwini Jurtjiowicza i Steanowskiejio, arya-

nie ziialc/.li w (^ichowskiiii chyba naj/.aci^'ts/.eg() prze-

ciwnika.

(idv jednak chodzi o polemik teologiczni], której

najwybitniejszym pizedstawicielem by teraz Cichowski,

nie podobna zapomnie te o postaci nader charaktery-

stycznej w obozie kalwiskim, która saw nauki zbo-

rów i szkó, zwaszcza litewskich, utrzymywaa, i trady-

cye Zarnowczyka i Kraiskiego do poowy wieku

w kraju i za granic przecigna. Synli z uczonoci

teologowie szkó kiejdaskiej i suckiej ^ skd sza mo-
dzie litewska i ruska do akademii zachodnich, z któ-

rych franeckerska w Holandyi nabraa szczególnego

rozgosu. Tu naucza syn wielkopolskiej ziemi. Makow-
ski, który nie ustawa te w walce z aryanami, któr

w kraju prowadzi Clementinus a za nim gównie w dy-

sputach staczanych w obrbie szkó, dla wiczenia

uczniów w polemice, kiejdaski rektor Storckius i le-

gion innych, znanych niegdy a zapomnianych dzi zu-

penie. Makowski przewysza ich wszystkich erudy-

cy i darem dyalektyki, cho o form nie dba i dzie

swych równie rozpowszechnia nie myla. Wydawa
je jego nastpca na katedrze Arnoldus, uczniowie opie-

wali jego chwa wierszami i roznosili j w najdalsze

strony litewskie. Z zamiowaniem oddawa si meta-

fizyce, z której radzi czerpa argumenty do polemiki ^

' Przewodnik naukozuy i literacki. Rok XXX, Z. I. Stycze

1902, str. 6o5.

- Miscallaneen zttr Geschichte der evangelischen Kirche in

Russland nebst Lasciana neue Folg von D. Hermann Dalton. IV

Band. Berlin igoS t6o5, str. 226—232.

' Joannis Macovii Metaj^hysica accedit eiusdem tractatus de

aninia saporata. Nunc primuni excusus. Lugdunis Batavorum l65o,

str. 3, hinc disputationuin fundamenta, hinc decisionum ac solu-

tionum fontes peti debent.
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wysawia uczono, bez której prawdziwy szlachcic

obej si nie moe ^, zwalcza indywidualizm religijny,

nad który wiksz jest powaga ogóu wiernych ^. Grun-
townie zbija wywody teologów rakow^skich, których

sprzymierzecami byli holenderscy arminianie.

Bywa wtedy wymownym, rozumowa jasno i z pro-

stot, któr przypomina najtszych polemistów tego

czasu, jak Dumoulin, Daille, Claude, Du Box. Broni
greczyzny w studyach, gdy ona tylko prowadzi do
autentycznego tekstu biblijnego ^, ucieka si te do
niego, gdy przyszo ciera si z Socynem, Smalciusem
i innymi. Broni wic wytrwale zaczepianej przez nich

predestynacyi *, protestow^a przeciw twierdzeniu, ja-

koby tekst sowo Bóg tylko do Ojca stosowa^. Jak
niegdy na dyspucie lubelskiej z aryanami, odrzuca
do koca wszelk myl zgody i uwaa odstpców kal-

winizmu za gorszych od mahometan ^, co doAvodzi sto-

pnia napicia ówczesnego wyznaniowego fanatyzmu.

Nie sdzi, by susznem byo zdanie Ostorodta i Vol-

keliusa, e naley wierzy tylko temu, co nie sprzeci-

wia si rozumowi '^, wiara, wedle niego stoi nad rozu-

mem i jest pen niezgbionych tajemnic. Ale logika

* Macovn S. Th. D. et Prof. Distinctiones et regulae theologi-

cae ac philosophicae. Amsterodami i656, str. 3.

2 Tame, fol, A 9, tamen maior est eius auctoritas guam pri-

vati cuiusvis.

^ J. Macozni Loci communes theologici. Amsterodami i658

fol. C 2.

* Tame, str. 2o5—6, gdzie przytacza na poparcie swej tezy

Dzieje Apostolskie r. IV, w. 28 i w. Augustyna De civitate Dei
1. XV, c. 1.

^ Tame, str, 255.

* J. Macovius redivivus seu manuscripta eius .. . Amstelodami

1669, str. 2o5.

' Tame, str. 55o, rationem ponunt supra scripturam.
* Tame, str. 5i7, scriptura non potest intzlligi, neque commode

resolvi sine logica.
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moe mle zastosowanie w teologii, w której ekstaza

i eiituzyazm mistyków moj^a tylko zamijci prawd.
A doktryna aryanska jest tylko tworem mózj^ii ', sze-

rzy jedynie ateizm, który nie by zapewne celem d-e Socyna. Na ogó polemika Makowskiego czynia
zaszczyt nauce kalwiskiej pierwszej poowy wieku,

>volnii bya od inwektyw i zaczepek godnych pamfle-

cisty, uderzaa za tylko w doktryn, która niegdy
pocigaa Giordana Bruna, póniej stanowia ulubiony

przedmiot rozmyla Hobbesa, gdy interpretowa tekst

biblijny tak racyonalistycznie, jak aryanie. Nie bya
te obc Lockemu, gdy odrzuca w kocu wieku mnie-

mania sekt i niedwuznacznie skania si do antytry-

nitaryzmu, co czyni za nim te Hume, który, przez

usta bohatera s>vych dyalogów o religii naturalnej ^,

nie chcia ju Nycale rozwizyw^a nierozjanionych za-

gadek wiary.

Co si tyczy Cichowskiego, nie stawa on ju do dys-

put, które w tym wieku byy nieliczne, gdy protokó ko-

loszwarski wymienia tylko jedn w Lublinie midzy Ja-

nem Stojeskim a Jezuit czyckim w r. i6i5 i drug
midzy tym samym a dominikaninem Grocholskim w r.

1616, po której ten ostatni podzikowa jednak ))piknie

wedle zwyczaju akademików^ Panu Stoiskiemu«^ Podo-

bne stosunki nie powtórzyy si ju wicej, cho na grun-

cie krakowskim utrzymyway si jeszcze uczone roztrz-

sania dogmatyczne, które przecigay niejako tradycye

Górskiego *. Ale by to tylko cie dawnych docieka,

typem polemisty sta si Cichowski, który czy w so-

bie kapana, publicyst, teologa, pamflecist, który naj-

* Tame, str. 7i5, substituunt quaedam monstra cerebri.

* Dr. Harald Hóffding : Dzieje filozofii nowoytnej, str. 5i6.

^ Rkopis koUegium unitaryaskiego w Koloszwarze.

^ Quaestio de hypostasi aeternae felicitatis, primoque medio

salutis, interno actu fidei a Martino Campio Vadovio S. Th. Doctore.

Cracoviae 1616, fol. A 4.
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dalej posun sztuk lenia przeciwników. Przypomina
francuskiego Garasse'a, bo mia jego dosadno, fanta-

zv, zapa, Garasse'a, w którym najszczersze przekonania

szy obok najokrutniejszych potwarzy. Pióro wojowni-

czego Jezuity nie przypominao adnego z poprzednich.

Ten, który je dziery, by misyonarzem ^ który pisa,

jak mówi; gromi niby krucyacie przewodzc, nie

mia ani erudycyi ani sztuki dawnych polemistów. By
szczerym, gdy mówi tak, na przeciwnika naciera

z prawdziwym szaem, który czyni z niego istnego

pogromc. Wród ogólnego podniecenia, które cecho-

wao te czasy wojenne, wydawa si podobnym do

walczcych ornie; nie byo mu te obcem ycie obo-

zowe, wród którego rós jego nastrój wojenny. Mia
zreszt wzory za granic, które bynajmniej nie zale-

cay si miar i taktem. I dlatego nie moe wydawa
si miesznym, skoro odpowiada tylko ogólnemu to-

nowi tych lat pamitnych.
Wstpem do krucyaty, która przetrw^aa nawet dat

wygnania aryan z kraju, by rozbiór wyznania wiary

zboru, z którym zwraca si do starosty bieckiego Wie-

lopolskiego. Sposobno do tego wystpienia, dawao
mu wyznanie wiary Szlichtynga, które porównywa
z pogldami Socyna i innych ^. Wynajdywa oczywicie

-w niem wiele sprzecznociju przy rozbiorze pierwszego

zdania, rosy one w miar dalszych uwag, a odkryy
ca dwuznaczno i ostrono wyrae aryaskiego
teologa. Przeciwstawia mu wiar ogóu ^, któr zacze-

pia raz Stojeski, raz Szlichtyng, notowa kade zbo-

czenie od niej, by setk argumentów broni nastpnie

* U ks. Zaskiego, T. III, Cz. I, str. il3.

' Credo Arrianorum seu confessionis Socinistarum, vel Samo-
sathenistarum, vulgo Arrianorum, symboli Apostolici vestem Lucla-

viciis frauduleter induitae. Imposturae detectae a P. Nicolao Cicho-

vio S. J Cracoviae 1649, fol. Cl — C 2.

' Tame, fol, C 4.
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bóstwa Chrystusa, którymi ju przed laty omiu w spo-

rze ze Stojcskim wojowa K Pomaga mu w tycli usi-

owaniach clobc/.ycki francis/kanin Wohin -, by zgnie
kupii|cy si^* koo lucawickiej uczehii, gdzie wanie
przewodzi Sziiclityng, ruch religijny. Tymczasem nad-

chotlzia inkursya kozacka, która nie przerwaa jednak

walki na pióra. Tym razem patronem dziea mia by
wojewodzie lubelski Taro, przed którym uskara si
Cichowski na ciemne glossy lucawickie ^ które jasno
wiary szpec i kraje podgórskie cieniem okrywaj.
I z zapaem zwalcza lucawicki wykad tylekro oma-
wianego pocztku Ewangelii w. Jana, który rozbiera

sowo za sowem. Nie pomin i innych objanie
Szlichtynga, by stwierdzi niezgodno jego rozumo-

wa z odwieczn tradycy caego chrzecijastwa.
Im bardziej za stosunki staway si niepewne, tem

wicej w Cichowskim l)udzia si ochota do polemiki.

Gdy j raz rozpocz, nie zatrzymywa si wicej i rzu-

ca ksik za ksik. Poleca swe suby kasztelance

radomskiej Lanckoroskiej, by ubolewa nad nieszcz-

liw jaskini rozbójników, któr sta si kraj przez

rozszerzenie si aryanizmu. On to sprawi, e kresy

wschodnie zapaliy si wojn ^, gdy rakowscy blu-
niercy na Woy si przenieli, on swym swobodnym
wykadem objawienia sprawi, e argumentami tekstu

zwalcza go nie mona. Wystarcza tedy wykaza tylko,

* Centuria argumentoriiTn pro summa et naturali Christi Do-
mini Divinitate eiusdemue divinis perfectionibus collecta a Samo-
sathenistis, vel Socinistis, vulgo Arrianis... Cracoviae 1649, fol. al.

^ U Morawskiego, str. 154.

' Wizerunek nieprazudy aryaskiej postrzeonej w rozbieraniu

wykadu na niektóre miejsca Pisma w.... W Krakowie l55o, str. 4.

* Trzydzieci przyczyn, dla których kady zbawienia dusznego

i poczciwoci swojej szanujcy, ma si odraa od zboru tego, który

aryaskim zowi. Z krótk refutacy katechizmu rakowskiego na-

pisane przez ks. Mikoaja Cichowiusa S. J, W Krakowie i652, fol.

A 2.

Literatura Aryaska. 3l
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e aryanie ten tekst faszuj, faszywie przekadaj,

wykrtnie objaniaj. Kateciizm rakowski potpi na-

wet Stary Testament, jego wyznawcy poczynaj sobie

najdowolniej z tern, co mówi Nowy, clio przytaczaj

miejsca nieustannie. Ma to ten skutek, e nic pewnego
w ici wierze nie ma^. Nie zbijaj nawet zarzutów, clio

icli wywody sprzeciwiaj si sobie wzajemnie. Wy-
nika z tego, e z c^lrzecijast^vem nie maj ju nic

w^spólnego, e szatanowi tak wadz przypisuj, która

ich jego wyznawcami czyni 2. Dali si uw^ie pysznym
jednostkom, cho wiat cay ich pogldu nie dzieli,

zeszli na bezdroa, któremi krocz sami w^ caem chrze-

cijastwie. Trzeba byo fantazyi Cichowskiego, by wy-
doby z lektury dzie przeciwników argument, który

sta si odrazu popularnym. Uchw^ycili go kaznodzieje

wiejscy, przej lud, by pomyle wnet o pogromie.

W ten sposób Cichowski zyskiwa rozgos, którego

nie mia nawet sucy mu za przewodnika w pole-

mice Smiglecki.

A pogromca nie ustawa w atakach, które przygo-

towyway grunt pod ogóln nagonk na aryan. Rzu-

cona iskra rozpalaa si w pomie, z ust do ust po-

daw^ano sobie z oburzeniem i za zgorszeniem zarzut, e
aryanie dyaba chwal. Gdy zbór odpowiedzia na niego

drwinkami z Jezuity', ten powtórzy zarzut, który

uku z czytania jakoby dzie Smalciusa, e form
bóstwa jest moc, któr i dyabe posiada*. Odmawia-
jc aryanom prawa do mianowania si chrystyanami,

* Tame, fol. E 2.

* Tame, fol. Dd 3, e jeli zechc sznuru si stoojej religie;

trzyma, musz si przyzna, e dyablom jako f>razvdzizvym Bo-
gom kania si i honor Boski oddazua pozoinni.

* Wyklcie ministrózu aryaskich, którzy chc si wykrci
z tego, co im zadano w Nowym Zawstydzeniu... W Krakowie 1 654,

fol. A 3.

* Tame, fol. D.
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przypomina, e ju Orzechowski domaga si niegdy
stosowania edyktów redniowiecznych do wykltych,
zbiera zarzuty z caego szeregu polemik dawniejszych,

Iy tylko usjjosobi opini wrogo przeciw potlejrzanym

o kult dyabelski. Wzywa tedy szlacht podgórsk, by
nie sza za ministrami szerzcymi ten kult i zaklina j,
e »to nieomylnie prawdziwa konkluzya, którm ja

z pomienionych propozycyi wniós« K A tymczasem
spada na kraj najazd szwedzki, który dotkn i reli-

gijnych uczu narodu. Wyzyska je Cichowski, by go-
si, e konederacya nie moga nigdy odnosi si do
aryan '-. Oni s przyczyn, e kresy wschodnie rozgo-

rzay wojn, oni podkopuj podstawy wiary, któr
utrvyaliy wieki ^. I wzywa na wiadectwo ca tra-

dycy kocioów wschodniego i zachodniego, by do-

wie prawdy wiary powszechnej, w której rozam
sprowadza tylko upadek pastwa wskutek najazdu

obcych ^.

Ta wiara zagrzaa wanie naród do walki z na-

jedc, ni rozpalony pragn te Cichowski napitno-

wa jeszcze odstpców, którzy pozostali w bdzie mi-

mo edyktu banicyjnego. Powoywa si na zdania daw-
nych polemistów, by okaza ca okropno wykluczo-

nej z kraju herezyi *, modli si o nawrócenie opor-

nych % z których wielu wracao do katolicyzmu. Wiar
ogóu porównywa z trbami, które strasz nieprzyja-

ció pastyya i wiary ^. Przeraziy si ich zastpy na-

* Nozue Zaiustydzenie Socinistózo abo jako ich pospolicie zo-

wi Aryanów... W Krakowie l655, fol. B 2.

2 Epistoa paraenetica ad gen. dom. Jonam Schlichting de

Bukozuiec. Cracoviae l655, fol. B 2 — B 3.

8 Tame, fol. M 4 — M 3.

^ Tribunal SS. Petrum Orientalium et Occidentalium. Cra-

coviae i658, fol. Ii 2.

^ Manes Slichtingiani seu trutina vindiciarum . . . Cracoviae

1659, fol. A 2.

« Tame, fol. K 2.

3i*
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jedców, sprzeciwiaj si im tylko aryanie, którzy od-

powiedzieli na ataki Cichowskiego dwiema ksikami
o dyable zakltym i neodkltym ^ Wic marszczyo

si czoo niestrudzonego bojownika, który wyjeda
na nowy pogrom. I znowu sypay si argumenty ma-

jce przekona, e aryanie dyaba czcz. ))Ze Bóg przez

tego rebellizanta Chmielnickiego — dodawa jeszcze

polemista dla aryanów, swemi blunierstwy Woy,
Ukrain i Litw zaraajcych, — karze, dowiodem gdzie-

indziej, tu si nie chc szerzy. To tylko rzek, dawny
to fortel samosatenistów sobie samym wiato prawdy,

krzecijastwu lepot przypisowa, niewinnemi si
czyni a wszelkiego kazania boskiego na prawowierne

krzecijany zwala. Ale wie Pan Bóg, czyj baran, czyj

kozio« 2. Wszystkie rokosze byy wynikiem odstpstwa
od wiary, na której zniszczenie zwabili aryanie szwedz-

kiego i siedmiogrodzkiego najedc ^.

I z luboci gromadzi polemista wieci o rónych
nawróceniach *, które przew^anie nigdy nie miay miej-

sca. Wytyka zborowi, e w czasie najazdu szwedz-

kiego dopuszcza si najsroszych gwatów ^, cho
o spowodowanych przez siebie zapomina. I wtpi sta-

tecznie, czy w ogóle wjeli komu, dlatego, e jest szla-

chcicem, wolno w dyaba wierzya ^. Maj prawo chrze-

cijanie na heretyków ostro nastpowa, o czem wiad-
cz dawne wieki, za którymi idzie obecny. Gosi, e nie

s apostatami ci, którzy aryanizmu odstpili, jak twier-

dzia odezwa kluczborska. Uszli bowiem tylko od zdraj-

ców kraju i wiary, by nie mie czstki z buntownikami.

* Pogrom dyaba aryaskiego albo odpis na dwie ksiki, które

aryani o dyable napisali... W Krakowie iGSg, str. 3.

* Tame, fol. I 3.

^ Tame, fol. I 3.

* Tame, fol. M 3.

^ Tame, fol. V 4.

* Tame, fol. CC 4.
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))Czy nie hyli zomowcy — zapytywa w kocu — któ-

rzy Króla Jcj;<) INloci onegdajszyiii Królem zwali, któ-

rzy o nim zelywe pisma rozsyali, którzy w Krako-

wie z katolików przeszytizali, którzy Jego Moci l^anu

Marszakowi palem grozili? Czy nie byli zoczycy
i cudzego pragncy, którzy stacye cisze ni Szwedo-
wie z szlacheckich wiosek wycigali? Czy w cudze

nie naghjdali, którzy skarby kocielne upili, którzy

po Koronie biegajc szpiegami szwedzkimi i wgier-
skimi byli, którzy sobie województwa i starostwa

i urzdy koronne rozdawali jako chcieli ?« ^ Nawoy-
wa wic stany koronne, by skazanym na wygnanie
nie folgoway, lio oni stali si przyczyn wszystkich

nieszcz ^. Gdy ich postanowiono rugowa, odwró-
cio si szczcie od nieprzyjació koronnych^, pocz
odnosi tryumfy I.ubomirski.

By za pognbi bardziej \vygnanych, wykazywa traf-

nie zgodno wiary wszelkich wyzna chrzecijaskich,

od której oddzielaj si tylko aryanie*. Nie waha si
tym razem podkrela obszernie wspólnoci dogmatów
katolików i dyssydentów, z radoci mówi o tryumfie

wiary powszechnej nad odstpcami, którzy jeszcze po-

konani i wygnani dysputowali na zamku ronowskim
kasztelana wojnickiego Wielopolskiego w r. 1660. Sta-

wili si tu ze strony aryan Wiszo^vaty, Jan Mosko-

rzowski, Wadysaw i Zbigniew Morsztynowie, Maciej

* Obrona zacnych i pobonych ludzi, którzy zbrzydziwszy si
blunierstwami sekty Aryaskiej albo Socyskiej do Kocioa si
. Katolickiego udali przeciwko Paskwilowi od jakiego ministra

aryaskiego przeciw nim napisanemu po Podgórzu rozsianemu.

W Krakowie 1660. fol. B 2.

* Namozua do Ich Mociózu Panózo Koronnych, aby przy Kon-

stytucyej przeciw Aryanom na dwu sejmach uchwalonej statecznie

stali i do egzekucyej przystpowali B. m. i r., fol. a — 2.

^ Tame, fol. a 3 — a 4.

^ Speculum samosathenistarum vel socinistarum vulgo ariano-

rum. Cracoviae 1662, fol. A 1. A 2, B 3 i nastpne.
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i Jan Przypkowscy z kilku innymi. Ich zwalcza Ci-

chowski, który broni wykadu objawienia przez ko-

ció, tradycyi, prymatu papiea a potpia chrystolo-

gi zboru i chrzest starszych ^. Nie zgodzono si na

nic, Gichowski odpiera wic tezy ronowskie wyczer-

pujcym wykadem odpowiednich iniejsc tekstu ^, który

zamyka niejako stuletni walk z najbardziej kraco-
wym obozem reformacyjnym. Ale w podgórskich stro-

nach, gdzie odbyy si ostatnie zapasy teologiczne,

gdzie argument Cichowskiego wyda te krwawe owoce
w formie napadów na dwory szlacheckie sfanatyzowa-

nego chopstwa, utai si aryanizm gboko w duszach

pozornie albo nie zupenie nawróconych pozostaych
czonkach silnie zjednoczonego niegdy zboru. A Gi-

chowski tryumfowa dziki zwycistwu wiary ogóu,
któr rozpali do fanatyzmu najpierw on sam a potem
bieg dziejowych wypadków.

Nie wiadomo tylko, czy wybuch wnet konfederacy
wojskow i zwycistwo rokoszan nad królem, uniemoli-

w^iajce korzystanie ze wieych zwycistw moskiew-
skich, uwaa te Gichowski za skutek dziaa arya-
skich. Ten sam Lubomirski, którego wielbi uprzednio,

podnosi bunt w chwili, gdy aryanie byli daleko za gra-

nicami kraju. Bd co bd by jednak Gichowski po-

staci godn uwagi. Jego polemika odpowiadaa rosn-
cej oddawna nienawici wyznaniowej, on mia tylko

energi i podno nadzwyczajn, by utrzyma t nie-

nawi i rozpali j do ostatecznoci. Nie by pamfle-

cist jedynie, erudycya jego zastanawia czsto, cho
popiech, gorczkowo, dorywczo zna u niego cz-
sto. Ma werw, ma zapa, ma fantazy, ma namitno,
ma przekonanie. Nie ma stylu, wybucha krótko a naj-

1 Andreae Wengerscii libri guatuor Slavoniae reformatae,

fol. Yyy — Eeee.

* Triumphus sanctissimae et ceterum adorandae Trinitatis.

Cracoviae 1662, fol. A i nastpne.
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czciej sypie argumentami be/ adu, jest trudniejszy
doczytania, ni ktokolwiek /. jej^o poprzedników. 0.er-
ni przeciwników, jak moe, wymyla rzeczy wprost
niemoliwe, byle tylko dopi;| celu. Ta okoliczno
zblia j>o do pamlecistów, ta okoliczno sprawia, e
czytano go chciwie tem bardziej, e swej tezy o kulcie

dyaba przez aryan trzyma si najuporczywiej, udo-
wadnia j najprzewrotniej i najzrczniej. Swem wyka-
zywaniem przyczyny klsk politycznych dowodzi, e
umysy polskie zamiy si niepospolicie, skoro tak
argumentacy przyjmoway, skoro jej kredyt rós z ka-
dym rokiem prawie. Wojowniczy Jezuita wyglda te-

raz jak anio z pomiennym mieczem u wrót kraju,

z którego usun aryan swemi nieustannemi wystpie-
niami. W istocie nie by ani ograniczonym ani zoli-
wym. By tylko takim, jak jego wiek, w którym nie

byo umysów wyszych nad poziom, w którym roio
si natomiast od gów pytkich, majcych wiele tem-
peramentu i namitnoci. Przewagi zmysów nad du-
chem, instynktów nad rozwag i tekstem by on te
wymownem wiadectw^em i objawem.

A tymczasem w dalekim Koloszwarze, z którym sto-

sunki nie zryway si nigdy od lat stu, wygnacy, którzy

wyszli z kraju w liczbie najwikszej, gdy obejmujcej
kilkaset osób rónych stanów i wieku, podzielili si
na trzy gminy, by nie wróci ju nigdy do ojczyzny.

Gmina koloszwarska, obok której istniay dwie jesz-

cze w Bethlenie i Adamoszu, wybraa starszych, któ-

rym poruczya prowadzenie spraw wygnaczego zboru.

Zjedano si corocznie na synody, kióre rozstrzygay
o sprawach ogólnych; kasa zborowa, na której fun-

* Lengyelek szamadasos kónyva l632—1792, która obok reje-

stru spraw zboru kisieliskiego i bereskiego, obejmuje urywki z kro-

niki zboru z r. 1684 i l685 oraz Sprazvy zboru polskiego exulants-

kiego koloszijjarskiego do koca wieku XVIII. Rkopis kollegium

unitaryaskiego w Koloszwarze.
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dusz zoyy si zapisy zmarej z zarazy w Preszowie

Sternackiej i Taszyckiego z Lucawic, suya za ró-

do zapomóg dla biednycli. Nim zwaszcza ostatni za-

pis dosta si w rce starszycli, biedniejsi cierpieli n-
dz ogromn, zapasy wyczerpay si do tego stopnia,

e trudno byo utrzyma ministra i ))ju prawie do ostat-

niej przybliyo si toni<(. Skadki w Prusiech i Holan-

dyi, dokd udali si bogatsi, zabiegay jednak najwik-

szym potrzebom. cznikiem midzy rozsianymi po

kracach Europy by Wiszowaty, który sam zapis Ta-

szyckiego wydoby i zwtpiaych wraz z ministrem

Giejanowskim pociesza.

Nie brako i teraz nieporozumie, które starano si
agodzi, by nie dopuci do ostatniego rozbicia. Biskup

unitaryaski, który rzdzi gminami siedmiogrodzkiemi,

nie zaniedba miesza si i do spraw zboru polskiego.

Synody gromadziy jednak starszych trzech gmin wraz

z ogóem wygnaców, którzy mogli uczestniczy osobi-

cie ^ Odbywano je uroczycie, gdy zagajaa zebranie

modlitwa, po której nastpoway wybory, czytanie listów

od braci pruskich i holenderskich, z których jeden

baga nie napróno, by strzeono odrbnoci i nie -
czono si z wspówyznawcami siedmiogrodzkimi ^. Wi-

docznie pojawiy si denia do pochonicia gmin pol-

skich wraz z ich funduszem, przed którymi miay bro-

ni jednoci wewntrznej i szkoy istniejce w kadej

gminie ^ Z pocztkiem wieku XVIII istnia nawet dom
zborowy, który mieci kas i archiwum; gminy w Ada-

» A Kolosvari Unitaria Lengyel Eklesia Jegyzó Kdnyva, len-

gyel nyelven irva 1719— 1763. Rkopis kollegium unitaryaskiego

•yi Koloszwarze.
2 Tame, synod z r. 1713, str. 5, gdzie Wilkowski radzi, by nie

wni do kocioa zugierskiego, póki tylko trzyma si motecie.

^ Tame, synod z r. 1733, str. 25, gdzie si poleca, by minister

w Bethlen bdce dzieci informowa tv czytaniu i -w pisaniu oso-

blizuie zu jzyku naszym.
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moszu i Bethlcnie iilci^ay jccInaU pi^tlko niatl/.iai y/a-

cyi. Zwaszc/.a inocl/.ic ch^t"'** przyjmowaa obcy

jzyk, brako te niiiiistrów. po którycli posyano do

Prus i Holantiyi. Na domiar zcj^o poyczono gminie

madziarskiej znaczne siimv, którycli oddania doczeka

si byo trudno. 1 na synody okoo poowy wieku

wdzieraa si madziarszczyzna, przeciw której prote-

stowali starsi czas jaki skutecznie.

I gminy na prowincri stopniay w kocu bez la-

du -, koloszwarscy bracia rozbijali si zwolna na dwa
obozy, z których jeden skania si do madziaryzacyi

do otwarcie. Psu si jzyk, wykoszlawiay nazwi-

ska, biskup unitaryaski zada w kocu, by proto-

koy synodów prowadzono po madziarsku '. I znów
napominali starsi mode pokolenie, by strzego odrb-

noci, by nie dao si uwie podszeptom dla zysku

i widoków wiatowych ^ Ale i gmina koloszwarska

malaa gwatownie, nie byo wreszcie wybiera kogo

na starszych °. Zbór polski dogorywa zwolna, by od-

da w kocu wieku dom i majtek archiwum madziar-

skiemu. A wnukowie wygnaców zmieniali nawet na-

zwiska rodowe na madziarskie, by rozpyn si w ob-

cym ywiole bez ladu.

1 Tame, synod z r. 1746, str. 140, gdzie brat Pan Sachnozuicz

starszy syszc, te rejestra po zvqgiersku bywaj czytane, zosta

z miejsca szoego i protestozoa przecizuko temu rejestrozi tycfi

sózv zayzvszy: jeszcze nasze dziatki bd tego aozoali.
' Tamie, str. 272, synod z r. 1749, gdzie postanowiono: ponie-

•wa ju zuszystkie zbory za cudozun Pask dyrekcy rozpro-

szyli si, cokolzuiek przed tym insze zoszystkie polskie zbory

miay, do koloszzoarskiego nale.
* A Koloszzoari Unitaria Lengyel Ekklesia Jegyzd-Kónyva

lengyel nyelven irva 1763—1782. Rkopis kollegium unitaryaskiego

w Koloszwarze.
* Tame, synod z r. 1168, str. 8, bo jeli kto miuje zuiat, nie

masz XV nim mioci ojcozoskiej.

5 Tame, synod z r. 1780, str. 23.
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Radziwi Mikoaj Czarny 18, 28,

32, 38, 46, 50, 82, 103, 'l40.

Radziwi Mikoaj Rudy 83.

Radziwi Janusz 457.

Rakowska 187.

Ramus Piotr 37.

Rank 40.

Raszewski 27.

Rehm Herman dr. 302.

Rej 5, 6, 20, 24, 36, 67, 70, 72, 83,

116, 143, 171, 172, 316, 320, 328,

336, 417, 436.

Reszka 253, 255, 257.

Ringeltaube 90, 104.

Rokita 42.

Ronemberg Szymon 56, 81, 247.
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Roscelliiius 9.

Roscius 135.

Rociszewski lii, 294, 475.

Roysius 38.

Ruarus Marcin 320, 822—324, 326,

328.

Ruarus Jan 323.

Rupniewski Joachim zi An-
drzeja Lubienieckiego 183.

Rybiski 185.

Ryniewicz Jakób (Trbecki Jan)
183.

Rzepecki Jan, dr. 347, 368—369.

Sainte-Beuve 328.

Sdecki, kanonik poznaski 252.

Sandius 55, 63, 133, 137, 208.

Sapieanka 201.

Sarnicki Stanisaw 16, 18—21, 26,

30, 31, 36, 42, 40, 62, 64, 197, 201.

SaYonarola 12, 155.

Sawicki Gaspar (pseudonim Ci-

chocki Kasper) 301, 475.

Scaliger J. C. 229.

Schezaeus 98.

Schlichtyng Zygmunt i Wolfgang
136.

SchHchtvng
Schlichtyng Jonasz 209, 325, 326,

345, 442—445, 451, 462, 467, 480,

481.

Schoman Jerzv z Raciborza 42,

55, 80, 103, 204.

Schwenkfeld 39.

Sebastyan z Szamotu, ks. 237.

Segedinus 198.

Seklucyan 37, 85, 193.

Servet Micha z Tarragonv 6,11,
IH, 16, 18, 28, 31, 46, 49,' 58, 64,

84, 94, 146, 147, 161, 199, 203.

Siekierzyski Jan 56, 248.

Siemianowski 57.

Siemianowscy 119.

Sienicki Mikoaj , podkomorzy
chemski i zwolennik Piotra
z Gonidza 35, 42, 57.

Sieniski Jan, kalwin, wojewoda
pod. 58.

Sieniscy 300, 846.

Sieniski, wojewodzie podolski i

arvanin od r. 1600 173, 307,

320, 331.

Sieniutowie 306.

Sierakowski 183.

Simlerus 25, 85, 90, 198, 199, 200.

Simonius Szvmon z Lukki 99, 164.

Skarga 80, 81, 130, 141, 171—173,
174, 176, 177, 179, 240, 251, 272
—286, 308—310, 328.

leszyski 57, 247, 249.

Smalcius Walenty z Gotha 104,

136, 171, 183-185, 208, 208, 285,

293. 305, 307, 317, 321, 322,326
827, 483.

Smiera J. 118.

miglecki 169, 178, 187, 258, 286
294, 301, 312, 315, 31^, 477,483.

Smoleski Tadeusz 313.

Sobieski Jan 370—371, 434.

Sobieski W. dr. 172.

Socvn Lilio starszy 12, 15, 18, 19,

60, 151,155, 200, 312, 316.

Socvn Faust modszy 14, 18, 58,

61, 88, 100, 101, 145, 146, 151,

158-169, 171, 173-175, 178,

179, 188, 190, 198, 199, 203—206,
207, 209, 243, 244, 259, 271, 282,

299, 300. 302, 307, 308, 316, 318,

320, 324, 325, 424, 434, 441.

Sokoowski 229-231, 246, 249,

276.

Sonerus Ernest, fizyk 322.

Spinek 57.

Squarcialluppi Marceli z Piom-
bino 100, 156.

Stadnicki 23-25, 65, 69.

Stankar 16-18, 22-26, 28-31,
50, 51, 57, 58, 61, 68, 65, 66, 69,

70, 71, 80, 85, 151, 194, 195, 202,

213-217, 226, 249.

Stanisaw ze Lwowa 211.

Stefanowski 294, 477.

Stegman Joachim starszy 320,

326-328, 434.

Stegman Joachim modszy 350.

Sternacka 489.

Sternacki drukarz 165, 171, 178,

185, 186.

Stojescy 171, 182-183.
Stojeski Piotr starszy (Statorius

P.ThonyiUanus 24, 28-32, 35-
37, 45, 65, 65, 83, 143, 200, 271,

812, 316.

Stojeski Piotr modszy 81, 160,

167-171, 173, 267—269, 282, 305.

Stojeski Piotr trzeci 170.

Stojeski Jan 170— 171.

Straszówna 100.



SIMS OSOI A'M

Siuli.ulolski 1S2

Siiclioilolscy 102.

Suchoilolsk:) H77.

SyiiH»m Sucki, knia 257.

Sz:ulit/ki Laios 98.

Szafraiutc 108. 109, 202, 203.

Szemiot 204.

Szujski, knia 1H7.

Szyszkowski iMarcin, kanonik 25(5.

Taszyccy 63, H45, 348.

TaszYcki Stanisaw z Lucawic
108, 182, 202.

Taszycki .\chay 346, 489.

Tclesio Bernard, filozof przyrody
T. 102.

Telwiski 57.

Thenaiidus 32.

Threcius 31, 58, 147, 198.

Tiraboschi 12.

Tradeln Jerzy 321.

Trechsel 18, "l9, 22, 49, 53, 118.

Trbecki Jakób modszy 388,

417.

Trbecki Stefan 366, 369, 377-
378.

Trzecieski Jan IH, 165.

Trzecieski Andrzej 38, 65, 71, 83,

l:!7, 141, 165, 197.

Turobinus 62.

Twardochleb (Artemij) 187.

Tymiska z Jasieca 137.

Tyszkowic Iwan 310, 400.

Uchaski 27, 35, 152-153, 214,

2.5.

Ueberyeg Fr. 8, 9.

Umiski 182.

Yaldes Jan 11, 12.

Yadoyius Marcin 165, 479.

Yalla 11.

Yanini 325.

Yergerio 12, 71.

Yermigli (pseudonim Martyr) 12,

26.

Yigandus 25, 193—194.
Yitrelinus Aleksander 57, 69.

Yives Ludwik, humanista 100,
135.

Yoetius 440.

Yoigt G. 10, 154.

Yolkelius Jan z Minii 290, 317
—320.

Literatura Aryaska.

Waliiity, krawiec 5(5.

Wargocki An. 24.

Warszewicki St. 45, 247.
Weigel 38. '

NYygierski An. II 4, 140,203, 208.

Wierzbicta 37, 66.

Wierzbowski T. prof. 27, 32, 94,
114, 152.

Wiktorowie 119.

Wilkowski Samuel starszy 57.

Wilkowski modszy, lekarz 80,

113, 129, 246- 2o2, 476.

Wilkowski Stanisaw i Jan 352.

Windakiewicz Stani.saw, prof.
dr. 45, 102.

Winiowski Stanisaw 117-126.
Wiszowaty An. 323, 347, 377, 384,

404, 419", 434, 451-457, 467, 471,
485, 489.

Wodzimierz W. knia 113.

Wadysaw lY. 334.

Wojciech z Kalisza (Calissius)
111, 1l, 132-134, 259—261.

Wolan An. 32, 158, 159, 163, 198,
203-205, 273.

Wolan, franciszkanin 481.

Wollzogen Jan I^ud., baron na
Tarenfelt 439, 445—451.

Woowicz 201.

Wujek Jakób 110—115, 161, 172,
2^4-227, 230-245.

Zaborowski Jakób 2U8.

Zacius 258.

Zabawska 126.

Zakrzewski Filip Zbozy, brat Je-
zuity ukasza, poeta i polemi-
sta znany Bockowi z szeciu
pism dzi zaginionych (T. I,

P. 11, str. 1039-1044) 57, 92,

251, 255.

Zaski St. ksidz 131, 173, 229,
480.

Zamojski kanclerz 108, 136, 141,
173, 253, 283, 299, 331.

Zanchi 12, 46, 198.

Zapolya Jan 55, 60, 61, 96, 97,
140,' 212, 229.

Zborowski 140.

Zebrzydowski Jdrzej, biskup
74—76, 140.

Zeltner G. G. 80, 316, 322-
325.

Zienkiewicz 288.

32
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Zizanja 142, 275. Zwingli 52.

Zygmunt I, 180. Zwolski ks. dr. 103-104.
Zygmunt August 38, 49, 55, 96,

146, 172, 351. agiel patrz Rociszewski.
Zygmunt III, 164, 173, 180, 230, Zebrowski patrz aszcz.
"242, 246, 257, 276, 330, 338. ytno 57, 259.



BKDY DRUKU.

Na str. 12 jest Yermigi ma by : Yermigli.

Na str. 33 jest w wierszu pitym wiere ma by : wierze.

Na str. 46 jest w dopisku ^ eclesiam ma by : ecclesiam.

Na str. 56 jest w wierszu dwunastym Budzyskiego ma by: Bu-
dziskiego.

Na str. 81 jest w wierszu pierwszym Rosenberg ma by: Ronemberg.
Na str. 92 jest Lisf Zakrzezuskici/o ma by: Kopie listóu) do u-

kasza brata Zakrzewskiego.

Na str. 56 jest Powinnoci dobrego tozoarzysza ma by: napom-
nie skadajcych si na Pozuinno dobrego tozua-

rzysh.ua.

Na str. 97 jest data wj'dania 1589 ma by: 1581.

Na str. 136 jest Ostrorodt ma by: Ostorodt.

Na str. 151 jest w dopisku ^ scriburis ma by : scripturis.

Na str. 168 jest Niemieryczów ma by: Niemierzyców.

Na str. 170 jest Niemieryczów ma by : Niemierzyców.

Na str. 179 jest Budzyskim ma by: Budziskim.
Na str. 182 jest Niemierycz ma by: Niemierzyc.

Na str. 201 jest w dopisku * te wite ksigi ma by: te wite
N. P. ksigi.

Na str. 204 jest w dopisku ^ in regno Polonike ma bv: in regno
Poloniae.

Na str. 294 odsyacz * ma by w wierszu dwunastym zamiast ^,

odsyacz ^ ma by w wierszu trzynastym zamiast ^, od-

syacz ' ma by dopiero w wierszu szesnastym po so-
wie : docina.

Na str. 301 brak w dopisku po tytule dziea: Cracoviae 1615.

Na tr. 302 jest w dopisku Whewall ma by: Whewell.
Na str. 348 jest Komiszowa ma by: Koniuszowa.
Na str. 432 jest w dopisku ' 809 ma by: 808, w dopisku * 916 ma

bv: 915.
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