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I.

Wstp. Modo i nauki Orzechowskiego. Wittenberga i Rzym. Pierwsze myli reformy katoli-

cyzmu. Powrót do kraju, wywicenie i proces z biskupem. Osoba Orzechowskiego. Pierwsze

pisma: pierwsza broszura polityczna w Polsce i mowa przeciwturcza. Wystpienie z reforma,

kocieln. Tre mowy contra coelibatum. Proces i odwoanie. Orzechowski broni si Dialrib.

Sawna mowa na mier Zygmunta I.

ycie i pisma tego genialnego ksidza wywary tak przewany wpyw
na umysy naszych praojców, e. nie wprowadzajc nowego wyznania, nie

dzierc w rkach swych najmniejsze] sprawy Rzpltej, czysto jako prywatna

jednostka, by powodem podwójnego przewrotu religijnego w Polsce: systemem

swym przestawi cae królestwo na inne fundamenty i wdroy caemu naro-

dowi pojcia, które przeyy wieki i dotychczas jeszcze patrz w przyszo.

Nic dziwnego, e w kraju, jak Rzplta, kierowanym przez 54 sejmików,

opinia ogóu moga wywiera przewany wpyw na prawo i wypadki, e czo-

wiek z wielk wymow, zdolnociami, nauk i odwaga., wadajcy piórem, jak

nikt podówczas, majcy duo suchaczy i czytelników, móg wpywa na opini

swego narodu, nie bdc u steru wadzy, e pojcia jego, jeli si wcieli mo-

gy w jedna, generacy, musiay przej w potomków i sta si potg, ele-

mentem, którego ani swój. ani wróg zwyciy nie potrafi.

Ten trybun maopolski stoi dzi na przeomie dziejów naszych i zasania

swoj osob trzy ostatnie wieki. Jego reforma katolicyzmu na podstawie na-

rodowych poj stanowi do dzi dnia pewne wymogi i. e si tak wyra,
pewn odrbno Kocioa polskiego. Jego kótnia z biskupami otworzya wrota

naszego kraju reformacyi zachodniej, która tak wany, ale mao uznany, wpyw
na losy nasze wywara; jego walka z rónowiercami i system teokratyczny.

wprowadzony przez Jezuitów w szko i pastwo, zostawi do dzi dnia lady

w naszem spoeczestwie, tak, e wiele poj politycznych i religijnych da si

odprowadzi do swego róda. Wkocu wpyw jego na rozwój Rzpltej i na

literatur polsk jest tak widoczny w samej iloci wyda, e bez znajomoci

pism jego historya XVI i XVII wieku jest ciemn, e bez nich ani przesanek
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2 LUDWIK KUBALA

oceni, ani wniosków wycign niepodobna. Nie zaley mi jednak na tern,

aby podnie jego osobisto, obj krytycznie wszystkie jego pisma i przed-

stawi cay tok dziaania: jest to rzecz niemoebn wzgldnie do podobnych

jemu ludzi, którzy piórem wojuj, a pisma swoje uwaaj jako rodek do do-

picia swoich zamiarów. Osoba i rodki takich pisarzy zmieniaj si równie

czsto, jak ich przeciwnicy i stosunki, w których si sami znajduj, a kto) iv

clicial dziea ich bra za ich przekonania, byby równie naiwnym, jak oni dla

niego niezrozumiali.

Prac niniejsz mam zamiar zwróci uwag na znaczenie Orzechowskiego,

[tobudzi do uwanego czytania wszystkich pism jego, poda stosowne obja-

nienia i przyczyni si do zrozumienia. Znajduj si tam róda naszej prze-

szoci, nie zamcone jeszcze obcemi pojciami, a kto je przeczyta, nauczy sit;

szanowa swoj history. prawa, instytucye i rozum swoich praojców, z czego

wiele korzyci spodziewa si naley, a w czem wicej pietyzmem, ni prze-

konaniami si rzdzimy.

Stanisaw Oksza Orzechowski, pisarz ziemi przemyskiej, oeni si z Ja-

dwiga. Baranieck, córk popa ruskiego, i mia z niej 7 synów i 5 córek. To

byo za duo na jego may majtek — przeto szóstego z rzdu syna. Stani-

sawa, przeznaczy zaraz po urodzeniu (w Przemylu, r. 1513) do stanu du-

chownego i wyrobi dziecku w pieluchach jeszcze kanoni przemyska, u króla.

.May kanonik, skoczywszy szkoy w Przemylu, wysany zosta w 14-tym

roku ycia do Wiednia po nauk, ale nie dugo tam bawi, bo za nastpieniem

Turków na Wiede kupcy, pod których opiek zostawa, uciekajc w gb
Niemiec, zabrali chopca ze sob i zawieli do synnej podówczas Witten-

bergi do Lutra.

Ten sawny mnich, który zamiast Ewangelii podniós przed wiat listy

w. Pawa 1
), sta wanie wtedy na szczycie swojej sawy. Cay wiat chrze-

cijaski o i iii ii tylko mówi, ze wszystkich stron zjedano si. aby go widzie

i sysze; Wittenberga przepeniona bya modzie, rónych jzyków. X Pola-

ków, prócz Orzechowskiego, znajdowali sic tam: St. Warszewicki, trzej Gorko-

wie, W. Marczewski, I. Krotowski. dwaj Ostrorogowie, I. Lipczyski, Tomicki,

< iindzinski i inni 2
i.

Szesnastoletni kanonik zosta przedstawiony Lutrowi. Przyjemny, sprytny,

ognisty i uczony chopak móg obudzi w reformatorze nadziej, e. powró-

ciwszy do kraju, dobije si niezwykego znaczenia i bdzie jednym z filarów

jego nauki. Wzi go wic na jaki< <zas do swego domu i do zaufania przy-

puci. Przez .". lala pobytu SWegO w Wittenberdze Orzechowski mao si uczy,

ale duo widzia i sysza. Wojny domowe w Niemczech, ligi ksit i miast,

bunty chopskie, ruchy po wszystkich ociennych narodach, wojna turecka,

kade nieszczcie publiczne, kade zjawisko niezwykle, kada, zbrodni, gdzie-

kolwiek popenion, wszystko kadziono na barki jego mistrza, którego z dru-

giej strony~nazywano Mojeszem, Pawem, zwycizc Antychrysta. Wród kótni
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i sporów Lutra, Melanchtona 3
), Zwinglego i Karlostada pozna] osobicie wszyst-

kich sekciarzy, sysza wszystko za i przeciw kademu, i nic dziwnego, e
miody chopiec, przypuszczony do bliszej znajomoci i obcowania z ludmi

wielkich przekona, nie bdcych / sob w zgodzie, nie wiedzia, gdzie ma

szuka prawdy, e przerzuca] si z jednego obozu do drugiego, a opuszczajc

Wittenberg na rozkaz swego starego ojca. wyjecha wprawdzie /. alem, ale

bez adnego przekonania.

ffe '̂^:v-
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Przemyl w XVI wieku.

Wyjecha do Wioch. W Bononii uczy si filozofii i wymowy od Ama-

zeusza i Bukazera, w Padwie od Paryseusza i Bonamiki, w Wenecyi sucha

Egnacyusza, a w Rzymie, znalazszy wzgldy u kardynaów Farnese, Gontarini

i Ghinuci, bawi w domu ostatniego, uczy si kanonicznego prawa, historyi

i rozpatrywa si stamtd po caym wiecie chrzecijaskim.

W stolicy Piotra, w kancelaryi kardynaa inaczej patrza na spraw za-

groonego katolicyzmu, inaczej zacz ocenia polityk kuryi. Na wielkiej mapie

kocielnej widzia mnogie narody i wiele milionów ludzi, którzy nic o Lutrze

1*



4 LUDWIK KUKAA

nie wiedz, ale czuj codziennie potne ramie kocioa, który ich chrzci, eni.

grzebie, karze i administruje ich nadzieje wiecznego ywota. Potga i ogrom

interesów kocioa, armie ksiy, wietno kuryi. bogactwa kleru, ten widoczny

argument jego potrzeby, wszystko to razem zrobio z Orzechowskiego katolika

z przekonania i jeeli czu potrzeb reformy, to tylko w tern, co mogo koció

podnie i przysporzy mu nowe miliony poddanych.

Dwie myli wyniós z Rzymu: popraw obyczajów kleru przez usunicie

celibatu i rozszerzenie katolicyzmu na wschodzie przez uznanie greckiego wy-

znania. Sdzi on. e papie winien by katolikiem w tern znaczeniu, iby

Ruinv zamku w Przemylu.

urzd jego ogarnia! bezwzgldnie interesy caego chrzecijastwa, a zatem

i tych, którzy si od kocioa wycz; iby opiek sw i mioci okrywa

i ogrzewa greck cerkiew zarówno i. choby go gdzie nie uznawano za ojca,

tam on .-we dzieci widzie powinien. Jako Polak nie móg niczego hardziej

pragn, jak ujrze Polsk polem zgody dwóch obrzdków, które dotd cigle

z sob walczyy. W domu rodziców swoich mia przykad i podniet do oby-

dwu reform, bo ojciec jego matki by ksidzem ruskim, matka, która kocha.

bya obrzdku greckiego, ojciec lacinnikiem, a w domu panoway spokój i mio
chrzecijaska.

Z lemi mylami powróci do kraju na rozkaz ojca p<> 17 latach niewi-

dzenia. Starzec wystara si dla niego tymczasem o dwie bogate plebanie

w urawicy i Pobiedniku i chcia jeszcze przed mierci swoja, widzie syna
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Kraków w XVI wieku.

oksionym, bogatym, sawnym, podpor swojej licznej rodziny. Ale syn ksi-

dzem by nie chcia. Na proby ojca godzi sic w kocu na obrzdek grecki,

jako nie obowizujcy do bezestwa, ale rozgniewany starzec rozkaza mu

pod bogosawiestwem jecha ze sob do Lwowa, zaprowadzi do swego do-

brego przyjaciela, arcybiskupa Starzechowskiego, a ten wesoy staruszek, który

patrza na prawo kocielne oczami swego dawnego przyjaciela,wywici modego

Orzechowskiego bez wiedzy dyecezyana, nie wymagajc od niego lubu czystoci.

Biskup przemyski Taro, dyecezan Orzechowskiego, czul si tym krokiem

arcybiskupa obraony, wicenia nie uzna za wane, a prócz tego wytoczy

proces modemu kanonikowi jako kortezanowi i posiadaczowi kilku prebend,

odsdzi go od plebanii urawickiej i do wykonania reszty wyroku zawezwa

wadze wiecka. Ale Orzechowski umia si broni. Przyjechawszy do Prze-

myla, trafia na kótnie kapituy z biskupem, staje po stronie kapituy, skary

biskupa we Lwowie i jedzie z sprawa, kanoników do prymasa i do króla, od-

prawujcego podówczas sejm i wesele w Krakowie.

Nie mona byo lepiej wyzyska czasu i miejsca, jak Orzechowski w Kra-

kowie. Urzdzi sobie tak. e wanie podczas sejmu pojawiy si z druku

jego pierwsze pisma, które zyskay niesychane powodzenie. Autor stan od

razu na szczycie sawy: zadziwi dwór i uczonych wietnoci stylu, nauk
i przebiegoci, a szlacht chwyci za serce swoja, odwag i ogniem. Spodoba

si Gamratowi, odzyska plebanie urawick i archidyakoni, zastanowi wyrok

biskupi, a powróciwszy jako zwycizca do Przemyla, rozkaza mimo zakazu

Taiy gwatem rozwali- kruganek katedry, o który spór sit; rozpocz. Wszystko,

co zrobi, uchodzi, podoba si, pisma jego czytane s z zapaem, szlachta

uwielbia jego odwag, dowcip i rozum, pieci go po zjazdach i sejmikach.

wozi po dworach senatorskich, sowem: Orzechowski staje si pojawem, mod,
potrzeb Maopolski.
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Mia wówczas lat 30, wzrost dobry, krucze, krcone wosy i wspaniae

sklepione czoo. Ogromna brew i due wilgotne oczy daway jego twarzy wy-

raz smutnego zamylenia, zupenie przeciwny ywoci jego usposobienia. Wy-
rzucona spodnia warga i silna broda zdradzay durne i gwatowno 4

), ale

swoboda, tatwo i uprzejma grzeczno w obcowaniu nie pozwalay pamita.

e ten sam czowiek w napadzie gniewu zabi swego poddanego w urawicy.

Ludzie, w których powierzchownoci i usposobieniu dostrzegamy wiele kon-

trastów, zwracaj na siebie uwag i budz ciekawo, a jeli maja. wielkie

zdolnoci, czaruj, tajemnica.. Przy przyjemnej powierzchownoci, dwornem
obejciu i ukadnoci, jakiej nabra na wietnym dworze rzymskim, umia
Orzechowski zrcznem pochlebstwem przypodoba si kademu. Nikt atwiej

nic potrafi zmieni od rki: dwornoci w rubaszn serdeczno, dowcipu w ser-

deczne grubiastwo, wiedzy swej w wyobraenia ogóu; i tak si umia nada
gminowi szlacheckiemu, e najdumniejszy i najkapryniejszy ten stan da si

mu wodzi na pasku. Inaczej patrzyli na jego duchowni koledzy. Zycie i po-

stpowanie jego nie byo wcale duchowne, sabo dla kobiet bya gorszc,

pojcia, jakie gosi publicznie, obraay cay kler. poczwszy od stolicy bisku-

piej, a do najmodszego wikaryusza, jego talent, nauka, sawa i zadziwiajca

czynno budziy zazdro. Orzechowski jednak nie wiele zwaa na kwane
i surowe miny swoich kolegów i przeoonych, y po swojemu, mówi, co

chcia, pisa duo i doskonale.

W tym samym roku, w którym powróci z Rzymu, wyszy, jak wspo-

mniaem, w Krakowie podczas sejmu i wesela Zygmunta Augusta dwa jego

pierwsze dziel: Wierny poddany i pierwsza .Mowa przeciwturcza*.

Fiddis suhdius s. Jcspublica Polona proceribas Polonis hi Convcnt. Crac.

1543 (anonim) drugi Fidclis suhcl. wyszed 1549. Oba wyszy pod tytuem:

S. Orich. dc ord. Pp. Disscrt. s. Fid. subd. siuc de institut. regia ad Sig. Aug.

1584. 1632 we Lwowie - W.K. 1698, 1763 w Warszawie i l. d.

Pierwsza broszura w Polsce bya jego pierwszym wystpem politycznym.

Wykaza w niej wszystkie bezprawia za rzdów Zygmunta I. a raczej królowej

Bony. Zebra je ze skar»- sejmików, z niezadowolenia caego kraju i krzywd

poszczególnych obywateli. Rzplta skary sic wobec zgromadzonych sianów. Sej-

mowi wyrzuca spiskowanie i bunty, nazywa go nie rad królewsk, ale jar-

markiem na urzdy, wymienia bezprawia i kradziee senatorów, kanclerzy

oskara o faszerstwo i przekupstwo, aje szlacht, e podatki zwala na Ind.

a sama paci nie chce. powstaje na duchowiestwo, e ostatni grosz z bied-

nego chopa wyciska, mnichów nazywa szaracza, i wyrzuca pewnej wysokiej

osobie, co urzdy i biskupstwa sprzedaje (królowa), zdrad kraju, e szpiegów

tureckich za pienidze iiwolnii- kazaa.

Broszur t rozrywano na sejmie, na którym oprócz zgromadzonych sia-

nów znajdowao sic wszystko, co tylko mogo przyjecha na wesele modego

króla. .Nikt jeszcze w len sposób w Polsce nie wystpi. Gdyby dzi w kraju
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którym podobne pismo si pojawio, drukarza wsadzonoby natychmiasl do

wizienia, autora poszukiwanoby policyjnie, tam za, gdzieby go prawo przed

kar obronio, pytam si, jaka ludzka sia potrafiaby go ochroni od zemsty

obraonej potgi? Orzechowski sta si przez to pismo ulubiecem .-tanu ry-

cerskiego. Karyer dworsk wprawdzie mia raz na zawsze zamknit, ale

mimo mnogich i potnych nieprzyjació, .jakich sobie narobi, nikt nie mia
dotkn jego osoby, chocia autorstwo jego byo powszechnie wiadome Jesl

to dowód, jak dalece poczucie osobistej wolnoci rozwinite byo u szlachty

Katedra przemyska w XVI wieku.

(Z »Albumu katedry przemyskiej . Przemyl, 190 0.

polskiej. W wieku tym mielimy ju zupen wolno druku 1 1539 i\). najzu-

peniejsz wolno sumienia (1556 r.i. a co wicej, nikt nie zapyta modego

czowieka, wystpujcego z podobnym listem do narodu: Kto jeste? od kogo

masz upowanienie?; By to wiek zoty owiaty i wolnoci osobistej, w któ-

rym reiormatorowie i agitatorowie umieraj w óku, i tylko w podobnych

czasach i w takim kraju, jak Polska, mogo si pojawi pismo, które jest

pierwsz broszur polityczna, u nas. a zapewne i w caej Europie.

Jako przykad podamy ustp, w którym Orzechowski wykrywa jeden ze

sposobów, jakimi partya dworska wymusza na szlachcie podatki.

»Zwouj pospolite ruszenie; zbieramy si: spisuj, nas i dziel na hufce.

Pytamy, gdzie nieprzyjaciel? Milcz. Mijaj tygodnie, zaczynamy si niecierpli-

wi. Wrzawa na urzdników, czemu nie wydaja, hasa do ruszenia albo nas



g LUDWIK KUBALA

do domów nie rozpuszcz. Milcz. Zgrzytamy i trawimy ywno, wypróniamy

kieszenie: sprzedaj konie, trwoni dziedziny; obóz zamienia si w jarmark:

pokazuje si gód, za godem rabunek, a za tym ogólny brak ywnoci. Wtedy

panowie ci zastawiaj sieci i rozstawiaj myliwców. Szepc nam w uszy,

aby sic nie szamota napróno. ale uda w pokor. Starszyzna niby lituje si

nad niedol braci, bka o zoeniu poboru, radzi odaowa grosza i kupi

sobie spokój: czy nie lepiej wraca do domu. do ony, do dzieci, ni godzi

si w wytrawionej okolicy? Obiecujemy, co moemy; nie przyjmuj., nie od-

rzucaj. Podwyszamy, milcz. Nakoniec trzeba da, co sobie zaoyli: skwierk

biednych chopów obmierzi wszystko...

Drugiem dzieem Orzechowskiego s dwie mowy, zachcajce rycerstwo

i króla do wojny przeciw Turkom. Nazwano je Turcykami .

Be bello adrersus Turcas suscipiendo... ad cuites Polonos oratio. Crac. 1543.

Druga: Ad Sigismundum Poloniae regem Tarcica secunda. Crac. 1544. Obie wy-

dane nastpnie w Bazylei r. 17)51. w Krakowie r. 1590. w Rzymie r. 1504.

w Wiedniu r. 1663.

Wojna z Turkami bya u nas spraw gorc, wywoan polityk dworu

rzymskiego w celu oderwania umysów od reformacyi, obudzenia gotowoci

dla wiary i kocioa i obrony krajów domu austryackiego. Na sejmikach 1542 r.

szlachta polska owiadczya swoj gotowo a prymas Gamral ofiarowa

skarby kocielne na t now krzyówk, która dziki mdroci Zygmunta nie

przysza nigdy do skutku. Orzechowski podj tlejca, jeszcze gowni i wyda

swoje Turcyki . które póniej naladowano wielokrotnie, zasilano si ich my-

lami, brano caymi ustpami, a nuneyusz Malaspina by tak odwany, e
przedrukowa jedna, z nich ca jako swoj na sejm warszawski 1596! Obie

s wzorem krasomowstwa. Tyle w nich zapau, tyle pojciom naszym schle-

biajcych spostrzee, tyle siy wyobrani i panowania nad przedmiotem, tyle

genialnych myli, e dzi po 300 latach kady z zajciem czyta je bdzie.

Oba wspomniane dziea zjednay mu od razu wielka, saw..', duo przy-

jació i nieprzyjació, mir u szlachty, wzgldy prymasa i ustaliy jego stanowi-

sko. Ale sawa pisarska i gone imi Trybuna Maopolski nie potrafiy w nim

przytumi starej dzy zreformowania Kocioa. Zaraz w nastpnych latach

wystpi z trzema drukami, w których zawar caa. tre swojej reformy.

Baptismus Buthcnorum. Crac. 1544. — Richard, Bid. Ecc. IV. 183. i Pos-

sewin przytaczaj to pismo pod tyt. Lisi do Gamrata i susznie, bo wiksza

jego cz jesl listem do Gamrata.

Zagrzewa prymasa do przywrócenia w kociele polskim braterskiej mi-

oci i zgody, zaczynajc <>d uchylenia niesprawiedliwych przeciw Rusi prze-

sdów, jakoby bya niechrzecijask i chrzci j naleao, ile e greccy nie

rzecz, ale sowami róni sic od tacinników. Druga polowa skada sic z bulli

Aleksandra VI. zakazujcej chrzci Ru po raz wtóry, i /. formularza przysigi

Rusina, powracajcego na tonu kocioa.
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USTANI
SLM ORZECHO
wski Rutheni' Ad Sigifinuii/

dum Polonix Regem
Turcica Sccun/

da..'.

CRACOVI£
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I Irugie pismo w spra-

wie kocioa: Pro Eccle-

sia Christi ad Sam. Ma-
cieiotum. Crac. 1547.,

byo wymierzone przeciw

bdom Lutra, a zara-

zem przeciw zepsuciu

i niedbaoci kleru kato-

lickiej

Trzecie o bezestwie

ksiy: De leg eoelibatus

contra Siricium in con-

cilio liabita oratio. 1547,

w Bazylei 1551, w Rzy-

mie 1783 po niemiecku.

To ostatnie pismo wy-

warli) stanowczy wpyw
na ycie Orzechowskie-

go. Jest to mowa do so-

boru trydenckiego. Autor

w imieniu wszystkich

ksiy oskara prawo

celibatu w i isobie papiea

Syrycyusza. W kadym
okresie tej mowy prze-

bija uczucie osobistej

krzywdy. Nie zbija ka-

nonów, nie walczy z po-

wodami, ale z caa. za-

ciekoci ksidza, chc-

cego si oeni, broni swojej ludzkiej natury. Namitno w kadem sowie.

Podaj tre caej mowy w gówniejszych ustpach, przetómaczonyeh z wy-

dania rzymskiego, dla zapoznania z pismem, które dzi rzadko komu wpadnie

pod rk.
...Ci, co broni celibatu, broni rozpusty; ycie ich wiadczy przeciwko

nim. To prawo sprzeciwia si Bogu i przyrodzeniu. Nie dobrze, mówi Bóg,

by samemu czowiekowi na wiecie, rozmnaajcie si i napenijcie ziemi

i podbijcie j dla siebie. Te sowa, mówione jzykiem Wszechmogcej -
.

prawem, które powstao razem z czowiekiem. Syrycyusz nazwa niedobrem

to, co Bóg dobrem nazywa, rozdzieli, co On poczy: jeli to nie jest znie-

sieniem prawa boego i pogwaceniem natury, powiedzcie, co mona zrobi

gorszego? Pod pozorem czystoci wtrci nasz stan w kau grzechów, w któr

Karta tytuowa drugiej »Turcyki«.
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wpa musi kady, niechby mówi, co chcia, o swojej cnocie, a przeciw prawu,

które natura na czonkach naszych napisaa... Kobieta jest pomoc naszego

istnienia, bez niej rodzaj ludzki nie mógby istnie nad jeden bieg czowie-

czego ycia, bez niej nie byoby nic staego na ziemi, nic, coby nas utrzyma

mogo w granicach sromu i spokoju. Dlatego przyroda ubraa ja. we wszystkie

pontv naszych zmysów. Kazaa nam kocha j i poda. Któ zdradzi taje-

mnice tego pocigu do mej, skoro ona posiada wicej ponty, ni my rozumu,

wicej piknoci, ni my udanego spokoju, którym si bronimy, aby si nie

da porwa samym marzeniom, zanim j sam zobaczymy... Najmdrsi i naj-

poboniejsi ludzie uznali maestwo jako jedyny sposób poskromienia chuci,

utrzymania rónicy pci i st.worzenia rodziny. To prawo Syrycyusza odebrao

nam prawo czystego i wstrzemiliwego ycia, przez nie yjemy bez domu,

bez rodziny, bez jutra, obcy wszdzie, bdzimy rozprószeni po caej ziemi.

aujc w skrytoci serca, e zwizek ten jest tak przyjemny Bogu. jak czyste

i niepokalane serce... Wkoo mnie stoj najpowaniejsi wiadkowie, najwiksi

prorocy i potakuj sowom moim... Oni mieli ony... My nie nosimy innego

ciaa na kociach naszych, ale takie, jak nasi ojcowie... Natura ludzka nie

zmienia si, jeli kto ksidzem zostanie... Bóg nie stworzy kobiety królom,

onierzom, ksiom, ale ludziom... Czowiek poda jej. jak poda jada i na-

poju, bo napój i jado jest na to. aby y i podzi, i wszystko je<t uomnem

i niezupenem i nienaturalnem, co jest bez popdu i co si nie rozmnaa. Na-

ley uzna szalonym tego, co walczy z przyrodzeniem drugiego... Powie nam:

ci. którzy nie maj daru wstrzemiliwoci, niech prosz Boga o niego; to

znaczy innemi sowy: daem wam prawo cikie, ale procie Boga, to bdzie

lejsze!... .My nie stworzeni do artów!... Có znacz dobra kocielne wobec

zych skutków tego prawa, które rozdzielio Zachód od Wschodu? Schowajcie

.-woje gosy, paragrafy, dekretalia; jesl napisano w umyle ludzkim, e ma-

estwo jesl .-witem: to maj ludzie za pewn prawd i adna powaga, a-

dna sia nie zdoa ich przekona inaczej... Dlatego ja (Orzechowski) powoany

przez Najwyszego, kapan w kociele przemyskim, odwayem si mimo za-

kazu poj on.- i wyswobodziem si tym sposobem od tysica grzechów...*

Wzywa w kocu wszystkich duchownych, aby go naladowali, napomina

papiea, aby by sprawiedliwym, przypomnia -obie swoje mode grzechy

i odda ksiom honor, a od zgromadzonych na soborze ojców da, aby to

prawo niesprawiedliwe, cikie i sromotne znieli, aby dozwolili ksiom by
ludmi, obywatelami, y w czystoci i dy do zbawienia.

Takie s przewodnie myli tego pisma, w którem, jak widzimy, duo

dobrego i piknego o kobietach, ale wicej zego o prawodawcach Kocioa

napisano. Dodawszy do tego statystyczne wykazy, iycza.ee zepsucia kleru, które

Orzechowski osobicie w Rzymie wynotowa, a w pimie niniejszem nie waha

ogosi, widzimy w mowie tej na kadej stronicy namitno autora, który

prawo celibatu zanadto stanowczo i Otwarcie jako zle. bdne i szkodliwe
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Królowa Bona.

dla Kocioa i ludzkiej natury potpi,

iby sir zechcia kiedykolwiek namy-

la,zanim je przekroczy. Kady ksidz,

czytajc t mow, tnóg] j uwaa za

publiczne zarczyny — zapowied

przyszego maestwa autora. Poda-

em gówniejsze ustpy, bo nosz na

sobie cech pewnoci i przekonania,

wobec którego kady czyn staje si

koniecznem nastpstwem i adna po-

waga nie zdoa we wmówi grzechu.

Mowa ta, która. ( Irzehowski prze-

sia swoim przyjacioom, jak mówi,

»do przejrzenia . rozbiega si z nie-

sychan szybkoci w odpisach po

caym kraju, tak, e biskup przemy-

ski widzia si zmuszonym z urzdu
swego przeciw autorowi wystpi.

X. Jan Dziaduski. nastpca Tary
na stolicy przemyskiej, by kreatura.

Bony: dworak bez wyksztacenia, czowiek leniwy, ksia.dz bez powoania.

Objwszy dyecezy, sta si kaprynym formalist, a powag swego tytuu

tern podnie usiowa, e przeladowa uczonych ludzi, a wynosi pochlebców.

Orzechowskiego lubi, bo by wesoym: ceni go dla dowcipu i ukadnoci,

zwa go wietnym czowiekiem . a towarzystwo jego zdawao mu si nie-

zbdnem. Przy niadaniu opowiadali sobie swoje drobne przygody, przy obie-

dzie bawili si nowinami, a biskup stawia caej kapitule za przykad modego
kanonika, który swoje nieregularnoci prowadzi zgrabnie, koczy bez haasu

i nie robi mu z tego powodu adnych nieprzyjemnoci"''.

Projekty w celu poprawy obyczajów, jakie mu Orzechowski zaraz po

przvbyciu jego poda, zby artem: zasady, jakie tene gosi publicznie, nie

przeszkadzay wesoej zabawie: pism jego zapewne nie czytywa, tak wic nic

nie zrywao dobrych stosunków — a do wspomnianej mowy o bezestwie.

I tu tre sama nie byaby go zastanowia: nie chodzio mu o to. e ksia.dz

z jego dyecezyi oskary publicznie cay stan duchowny o zamanie przysigi

czystoci, e dotkn osobicie samego papiea, e wystpi przeciw odwiecz-

nym prawom i deklaracy swoja, rzuci rkawic Kocioowi, ale o to mu
przedewszystkiem chodzio, e o tern pimie zanadto mówiono, e mu gono
potakiwano, e sarkano publicznie na biskupa, który winien by obawia si

moebnych nastpstw, zgasi poar w samym zawia.zku. ochroni Koció od

nowego reformatora, a siebie od wyrzutów kuryi i chrzecijastwa. Te byy
powody, dla których Dziaduski zdecydowa si wystpi przeciw swemu przy-
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jacielowi. Sam Orzechowski, widzc, e jego wszystkie dotychczasowe pisma

su za poparcie doktrynom Lutra, e mimo pism swoich przeciwko Lutrowi

uwaany jest powszechnie za jego zwolennika, przysta na proces kocielny.

umówi si z Dziaduskim i. pozwany przed sd biskupi (1547 r.), pisma swoje

odwoa: przysig, e Rusi broni nie bdzie i pokoju królestwa nie zakóci;

gdybym kiedy przeciw temu uroczystemu przyrzeczeniu wykroczy, przy-

sig i zarczenie zgwaci, poddaj si kltwie i utracie wszystkich dóbr

i urzdów kocielnych, tak mi Boe dopomó i wita Ewangelio .

Odwoanie jego wywoao ogólne zdziwienie — pogard — i mnóstwo

dotkliwych paszkwilów. Sprawa staa sic gon na ca Polsk, gdy Orze-

chowski myla, e zaguchnie w czterech cianach sali sdowej biskupa. Mao

bek bisk. Dziadaskiego w katedrze przemyskiej (Z »Albumu katedry przemyskiej*).

kto zastanawia] si nad powodami, jakie go do odwoania skoniy, wiedziano

tylku, e si wypar swoich przekona i odwoa) to, za czem gardowa] pu-

blicznie. Po 300 latach moemy patrze zimniej od wspóczesnych. Orzechowski

jaku gorliwy katolik obra niestosowna, drog, podajc pod ogóln krytyk

sprawy Kocioa w czasach tak niebezpiecznych dla niego. Jeeli nie chcia

zerwa z Kocioem, odczy si od instytucyi, której by] dusz i ciaem od-

dany, musia odwoa, powici jej -woja. .-law. swoje przekonanie i cierpie

za to, e nie znal znaczenia granic, miejsca i czasu. Komuby chodzio o to.

aby osdza jego postpowanie, nie powinien szuka plamy w jego odwoa-

niu jak to wielu czyni - ale tylko w lem. e nie dotrzyma tego, co przy-

sig. Ale sklcra. nigrissimi Eihiopi digitis dc »ionstrata, non nigrescunt. Te

trzy wspomniane pisma dadz jeszcze wielu ludziom do mylenia; zostay one

a do mierci przekonaniem autora, który przysig swa. i odwoanie uwaa
tvlko za demonstracye dla dobra Kocioa.
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Orzechowski znosi wyrzuty, siedzia cicho; móg tylko dzikowa Bogu,

e jesl lepszym w istocie, ni go ludzie uwaaj; trawi si i myla, jakby

zdj / siebie kajdany przysigi i wyj z pod caunu, którym go ludzka

wzgarda przykrya; myla i pisa swoj obron:

Diatribe St. Orichovii Butli, contra calumniam, ad And. Mildcium. Cracov.

1548, wraz z listem do Jabóba Przyuskiego, sekretarza Piotra Kmity.

Oto masz. pisze w hm licie, kochany Jakóbie, odpowied na potwarze

przeciwko mnie. nie przez wrogów moich, ale przez dawnych przyjació rzu-

cone za moj stao w posuszestwie dla Kocioa. Widz wszyscy, e nic

nie pochwalam, co si myli, rozumieniu i wyrokom jego sprzeciwia. Wolaem
narazi si im, ni ubliy memu przekonaniu. Obszerniejsze moje tómaczenie

wyczytasz w tern pimie, któremu tytu daem Diatriby, jak Grecy zwali mow.
rodkujc midzy ksig a listem. Wyniszczyem tam moje zdanie o Kociele.

aby kady wiedzia, czego si po mnie spodziewa moe... W umiejtnociach

wolno kademu mniema, jak chce. ale nie w wierze. Jeli nie znasz jednego

powszechnego Kocioa, jeli go podzielisz na kilka i okrelisz, naruszysz porzdek,

wyrzucisz papiea, nie poddasz si pod nauk biskupów, jeli nie przywiesz
si do jednego rozumienia Pisma— bdziesz obala i niszczy Koció Chrystusa.

Nie chodzi tu o pozorne sówka, ale o istot rzecze: rozum trzeba o niej prze-

kona'-, uj si jej i nie puszcza si od niej... Gotuj pobudk dla moich

wspóziomków w celu zagrzania ich do filozofii. Bd zdrów i kochaj mnie.

Dan w Kupnie, wiosce oj-

czystej. 1 czerwca 1548 r .

Nie dugo trwa taki

stan rzeczy, kiedy wany
wypadek krajowy wyrwa
Orzechowskiego z zaciszy

i zapomnienia. Król Zyg-

munt umar. mier jego.

jakkolwiek spodziewana,

zatrzsa caym narodem.

W uczuciach szlachty kraj

cay zdrobnia w katedr

krakowska, i wszystko byo
myl przy marach kró-

lewskich i gotowao si.

aby go z przepychem po-

chowa. Orzechowski po-

stanowi napisa mow
pogrzebn. podnie w niej

cnoty Zygmunta i utwo-

rzy idea króla polskiego. Zygmunt Stary (z medalu wspóczesnego).



14 LUDWIK KUBALA

Odwrotna strona medalu na cze Zygmunta Starego.

Treci mia pod do-

statkiem. Ten stary pan

by wielkim gospoda-

rzem: nie da zmarnie

niczemu, dwiga i pie-

lgnowa wszystko, co

miao ycie, umia uy
i korzysta ze wszyst-

kiego, a poniewa ceni

i szanowa kady przy-

miot, kada, prac i ka-

demu, który si w jaki-

kolwiek sposób przyczy-

ni do ozdoby lub po-

mylnoci ojczyzny, przy-

zwoita, wdzicznoci;).

z ramienia jej odpaca:

wzbudzi taka. gorliwo

i ochot po caym kraju,

e wielcy i mali przesa-

dzali si wobec Rzpltej

z popisem swojej pracy,

przemysu i przewagi, i nie byo nikogo, eoby si nie chcia odznaczy w swoim

zawodzie. By to król, jak matka pszczó, licz a.da — ulubione pojcie wadzy

królewskiej w Polsce - - bo tak wysoko ceni niepodobiestwo przekroczenia

swej wadzy, i j sam okreli granicami. Panowa tak lat 41. Ale w ostatnim

dziesitku staro i niedostwo zasiady obok niego na tronie; ona chwycia

za -ter: krzesa senatorskie, biskupstwa i urzdy wystawiono na publiczn

licytacy; opozycy zaczto wyzuwa ze czci i majtków, midzy pierwszymi

obywatelami rozbudzono zawi wzajemna, intrygami; powstay zwizki, prze-

ciw którym sia rzdu nie wystarczaa, pojawiy si po raz pierwszy hasa

sug i przyjació 6
). Izba poselska wobec zepsucia rzdu i senatu uczua si

w prawie opieki nad pastwem, staa si pani Rady i wdara si w wadz
wykonawcz; wielcy poczli agitowa, duchowiestwo zagarno sdownictwo

a z nicin nienawi aarodu, a poszczególni ludzie po ziemiach zaczli tak

przewany wpyw wywiera na swoich wspóobywateli, e sejmy stay si

pastw interesów prywatnych. Tym sposobem ostatnie 10 lat panowania

Zygmunta I. byy nasieniem zej przyszoci. Ale, skoro kroi zamkn oczy. za-

pomniano mu wszystko. Sabo jego zmienia si w askawo, askawo
w sprawiedliwo, sprawiedliwo w energi i trup królewski by w oczach

szlachty tym samym skrztnym i mdrym monarcha., który w pocztkach pa-

nowania skupia grosz do grosza, aby wykupie zastawione dobra, który kor-
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czowa lasy, obsadza! nieuytki, budowa wyniszczony kraj i broni! go od nie-

przyjació, Tatarów, Woochów i .Moskw zwycia, / Wgrami i Niemcami

si pokrewnia, a tak pilnie, pracowicie i ostronie pokoju szuka, i wród

ociennych wojen, jednajc zapaników, pastwa swego w adne zatargi nie

wmiesza. Do aoby po zmarym przyczynio si i to, e miody król by po-

wszechnie nielubianym. Milczcy, skryty, dum pokrywa niepewno. Niena-

widzono jego zwizków z Radziwiami, siano potwarze o nim i o onie jego;

mówiono, e jest rozpustny, mikki, trwoliwy, gupi i tyran, niegodny korony ojca.

Gaa przeszo, cala niepewna przyszo trzymaa si trumny starego

króla, którego miano zoy do grobu. Wród tych okolicznoci wystpi Orze-

chowski z mowa, pogrzebn.

Funebris oratio, Itabita ad cultes Polonos in funere Sigismimdi Ja-

gellonis P. R. w Krakowie 1548 - w Wenecyi 1548 - - in iisum almae

univ. Grac. 1668. — Znajduje si w wielu zbiorach historycznych i kraso-

mówczych, które Ossoliski (Orzech. III. 2. XXIV) przytacza.

.Mowa ta, która dwoma wydaniami obiega ca prawie Europ 7
), roz-

sawia imi Orzechowskiego i, jeli potga uczucia, wielko politycznego ro-

zumu, przepych formy, zjednay mu imi Demostenesa 8
) u wspóczesnych, to

my dzi jeszcze, majc j przed sob i porównywujc j z mow wielkiego

Ateczyka »za polegych, jeeli nie zwrócimy uwagi na to, e jedna bya

mówion, druga tylko

pisan 9
), jestemy

w stanie zapomnie,

który z nich obydwóch

pierwej si urodzi

.

aby suy za wzór

drugiemu.

Nazajutrz po po-

grzebie królewskim
poroni Orzechowski

mae. nic nie znaczce

pisemko — Pro exe-

uiis Sig. Jagell. R. P.

ad A. Q. 1584, z po-

wodu , e go kto

nazwa sofist ,
—

a w kilka miesicy

póniej wyszed Fi-

delis subditus II.

1549 r., wydany wraz

z pierwszym w 8 edy-

Królowa Bona (wedug medalu wspóczesnego). cyach.
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Jest to drugie pismo przygodne, jak zwano wówczas broszur polityczna.

Tre jej. równie jak pierwszej, godna zastanowienia i osobnego rozbioru.

Przytocz tutaj ustp z wstpu, jak obywatel wolnej Rzeczypospolitej odzywa

si podówczas do modego króla i jak motywowa swoje publiczne wystpie-

nie i gos doradczy wobec rzdu: Czemu si odzywam do Ciebie? Powiem:

masz mn rzdzi, ja mam by przez ciebie rzdzonym; masz wic by
mdrszym odemnie. Jeli nim bdziesz, wygraem: bd wolnym, bogatym

i szczliwym — jeli pobdzisz, zginem: nie pozostaje mi nic. jak dwiga
jarzmo, albo opuci ojczyzn. Twój bd nie kogo. jeno mnie gubi. Tedy

godzi mi si. pókim cay. uda si do ciebie, zakl ci na obowizki wite:

ucz si. nabywaj zdolnoci, sposób si i gotuj si do tego, aby mi w niebez-

piecznej porze zachowa swobody i ojczyzn. A e wiek mody nie dopuszcza

zna si na wszystkiem. moja yczliwo wymusza na mnie ponie ci szczera,

przestrog. Nie odrzucaj jej. pamitny na to, e, kto nie lubi sucha prawdy,

tego Bóg pochlebcami kirze .

Oksza, herb Orzechowskiego.



II.

Wrócona cze. Zofia Straszówna. Sejmik w Wiszni. Orzechowski ogasza, e si oeni.

Gniew i ogoszenie biskupa. Pocztek pitnastoletniej walki midzy stanem duchownym

a wieckim. Potga i wpyw duchowiestwa w Polsce. Sejm 1550 r. Mowa Orzechowskiego

w senacie. Sd w paacu arcybiskupim. Zgoda i porednictwo Tarnowskiego. Monowadcy

swataj Orzechowskiego z pann Magdalen Chemsk.

Z powrócon czci, bardziej gony ni poprzednio, powróci Orzechowski

do Przemyla. Wszystko si zmienio; co przeszo, zdawao si dotyka kogo

innego i nie obowizywao nikogo, bo sawa zapomina prdzej, ni nieszczcie.

kt.»re niesprawiedliwem zwiemy. Zdaje si jednak, e Orzecbowski nie byby

ju powróci do dawnych swoich myli i zamiarów co do reiormacyi kocielnej.

gdyby si nie by pojawi nowy nieprzyjaciel, który je na wiat z pod przysigi

wyprowadzi. T ra nie by to ani Luter, ani Syryeyusz, ani Chrzest Rusi.

ale moda i adna dziewczyna, p. Zofia Straszówna, na dworze Piotra Kmity,

w której si Orzechowski zakocha, owiadczy, zyska wzajemno i z któr

na dworze winickim odbyy si publiczne zarczyny.

Mio jest potg ycia; rewerend serca przyguszy nie mona. O jego

cikich walkach pod sutann milczy si. bo prawo celibatu weszo w obyczaj.

do którego nagilimy nasze pojcia: i zaloty i maestwo ksie byyby dzi

mieszne w oczach ogóu. Ale w onych czasach ksidz, znany w kraju, któryby

si oeni bezkarnie, panna z dobrego domu. któraby si odwaya pój za

ksidza, znaleliby tylu naladowców, e maestwo takie zachwiaoby calem

prawem celibatu.

Te prawdy skoniy biskupów, e listownie i ustnie pracowali caemi

siami nad Kmit, aby Orzechowskiemu panny nie dawa. Kmita napisa do

Orzechowskiego, radzc mu. aby si ksiom nie naraa i nie pozbawia si

samochcc korzyci i stanowiska. W odpowiedzi na ten list. zamawia sobie

Orzechowski pomoc Kmity w tern. co dla dobra Kocioa uczyni zamyla,

przekonany, e inaczej obyczaje duchownych poprawi si nie mog; ogasza
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obron proboszcza Krczonowskiego J
), który, omielony zarczynami jego w Wi-

niczu, pospieszy poj on, i, jakby si uwzi eni wszystkich ksiy swojej

okolicy, sprawia przyjacielowi swemu Krowickiemu, plebanowi a. w Wiszni,

w domu wasnym wesele z Magdalen Pobiedzisk, córk swoich kollatorów.

Podczas wesela dano mu zna. e Kmita take sprawia wesele — jego narze-

czonej. Spieszy na Winicz, ale tam. cho wieci okazay si iaszywemi, panna

przyja go ozible, a Kmita wypowiedzia mu dom.

Rozalony i zawstydzony w swoich zabiegach, podnosi publicznie spraw

swego osobistego uczucia jako spraw Kocioa i pastwa i na sejmiku w Wi-

Zamek w Winiczu.

szni wystpuje z piorunujc mow na zepsucie kleru; oskara si sam o spro-

ne, cudzoonicze ycic i ogasza publicznie, e dla wyrzucenia z Kocioa
porubstwa on dla przykadu wszystkim — oeni si. Owiadczenie to przyja

szlachta grzmotem oklasków. Wród ogólnej wesooci czekano, co powie biskup.

Dziaduski. uzbroiwszy si w ca powag, zapyta Orzechowskiego:

Czy w istocie, Orzechowski, zamylasz poj on§?
— Pojm j — odpowiedzia zapytany.

Ogólna aprobacya.

Owiadczam ci rzek na to biskup

—

-e od chwili, w której to uczy-

nisz, nie bd ci cierpie w mojej dyecezyi...

Nie dano mu skoczy.



Katedra przemyska od wschodu.

(Z »Albumu Katedry przemyskiej «.)
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— To niegodnie, to nie do zniesienia! — woano zewszd. — Cierpiae

go, kiedy cudzooy, a gdy si oeni, cierpie go nie moesz?

Biskup, widzc ogólne oburzenie, chcia ugaska i rozmieszy szlacht;

wyruszy wic z dowcipem:

Panowie bracia - - rzek - - tak nakazuj mi nasze demony, to jest,

chciaem powiedzie, kanony: zawsze si myl w tych sowach.

Dowcip przyjto pogardliwem milczeniem. Dziaduski. widzc, e sie nikt

prócz niego nie mieje, zawstydzony, wyszed z izby i wyjecha natychmiast z Wi-

szni, nie poegnany przez nikogo, miertelnie na Orzechowskiego zagniewany 2
i.

Scena ta miaa wane nastpstwa.

Zaledwie biskup przyjecha do Przemyla, rozesa natychmiast wszystkim

kocioom i urzdom nastpujce ogoszenie: Poniewa Orzechowski, niepomny

na obowizki, maestwo swoje przysze bezwstydnie po caej dyeeezyi roz-

gasza, co i nam na sejmiku w Wiszni wobec posa królewskiego i zgroma-

dzonych stanów publicznie owiadczy, a to w celu wprowadzenia herezyi

Lutra, przeto my. chcc zawczasu temu zapobiedz, gdy przysig sw przy

ordynacyi i drug, na wniosek prokuratora uczynion, zama usiuje, rozkazu-

jemy wam. egzekutorom, pud obowizkiem witego posuszestwa i pod eks-

komunik;!., abycie osobicie i rozlepieniem niniejszego pisma po drzwiach

kocielnych Orzechowskiego upomnieli, jak my go niniejszem upominamy: aby

poprzesta ogasza swoje przysze maestwo, nie zaprasza publicznie na

wesele, aby odstpi od sprawowania witych obrzdów i kaza realier et

cum effectu; gdyby zas w czem przeciw temu wykroczy, my go nie trzema,

ale za pierwszym pozwem, czy stanie, czy nie. wedle praw boskich potpimy.

maestwo uznamy za niewane '^'^i^ za. jako heretyka i krzywoprzysizc,

odsdzimy od czci. z dyeeezyi naszej na wygnanie skaemy, a dzie-

dziczne dobra jego zacigniemy .

Ogoszenie to oburzyo do ywego obradujce na sejmiku siany. Polecono

obranym posom, aby spraw Orzechowskiego na sejm koronny wnieli i nie

dopucili, aby szlachcic polski o maestwo by sdzony.

Orzechowski pozew biskupi urzdownie kapitule odesa, dopisawszy na

nim te sowa do biskupa:

.Miociwy ksie, j ja prosz, aby WM. na czesi- j targa sic nie

raczy, której, da Bóg, nic WM. nic uczynisz, ani mnie sdzi nie bdziesz.

Broni jej bd przeciw WM. ile mojej siy. a jeli si przytem co nowego

stanie, tedy ja nie winien . S. Orich. manu propria intrepida.*)

Taki by przebieg sprawy, która, wniesiona na sejm. staa si si powo-

dem 15-letniej walki midzy stanem wieckim a duchownym i otworzya wrota

Polski dla reformacyi Zachodu.

Duchowiestwo w Polsce miao w posiadaniu trzeci cz ziemi Rzeczy-

pospolitej, brao podatek ln% bruto. dziesicin;!, mesznem i t. p. nazwany.

i jura stolac. Doliczywszy do tego to. czego do skarbu nie pacio, miao stanowi



Gówna fasada katedry przemyskiej.

(Z »Albumu Katedry przemyskiej «).
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duchownemu poow ówczesnych dochodów kraju przysdzi mona. Piec udziel-

nych prawie ksistw 4
),
prawo wojny przeciw Moskwie i heretykom ^ kanclerstwo

lub podkanclerstwo, prezydentura i wice-prezydentura sejmu pruskiego 6
), krze-

sa w senacie, obieralno do izby poselskiej. veto stanu, otwarte miejsca w mi-

nisteryach królewskich, a przedewszystkiem sdownictwo, pod które wszystkie

niemal sprawy cywilne mona byo podcign: to byy podstawy politycznego

stanowiska, z których kler nie umia nigdy stosownie korzysta.

Jeeli zwaymy, e Wielkopolska bya zawsze pod wycznym wpywem
prymasa — zwano j zwykle: prymasówk — e od czasu bulli papieskiej

o niedopuszczaniu plebejuszów do wyszych godnoci kocielnych, jak prelatur

i kanonii "i. duchowiestwo wysokim rodem, stosunkami, pokrewiestwem
zyskao nadzwyczajn powag; e pojcia szlachty o potrzebie ksiy dla jej

chopskich poddanych równay si wyrozumowanej polityce panujcych dworów
do tego stopnia, e w 1565 r. izba poselska zoona prawie z samych róno-

wierców, gotow bya wotowa dziesiciny 8
); majc to wszystko na wzgldzie.

bdziemy mieli dowód, e wpyw i znaczenie kleru w Polsce byo wiksze
i bardziej uprawnione, ni gdziekolwiek w Europie, e grozio Rzeczypospolitej

niebezpieczestwem cienienia wolnoci osobistej, i tylko sabo wadzy kró-

lewskiej, majcej prawo nominowania biskupów 9
), bronia szlacht od despo-

tyzmu poczonej potgi króla i kleru. Ale pomimo nienawici, jaka. zwykle

ciga na siebie w wolnym kraju stan. górujcy zanadto swoj przewag,

pomimo potgi biskupów, ich arogancyij grubiastwa wobec szlachty, stan

rycerski nie byby nigdy dotkn bogactwa Kocioa ani znaczenia duchownych:

byo ono przecie otwart posad dla synów szlacheckich, podpor ich familii.

nadziej losem i marzeniem biedniejszych 10
). Jedn tylko rzecz nie do znie-

sienia, nie majc adnej podstawy — oprócz trwogi — byo sdownictwo

duchownych. Jurysdykcya ksiy objta z czasem wszystkie prawie sprawy

cywilne. Zygmunt I. chcc ja. ograniczy, okreli j statutem sejmu piotrkow-

skiego 1543 r. w ten sposób, i ktokolwiek ustaw uwanie przeczyta i uwzgl-

dni ówczesne stosunki, dostrzee z zadziwieniem, e z pod sdu duchownych

tylko te sprawy wyjte zostay, w których winnym nie chodzio o to, jakim

sdem bd sdzeni, ale o to przedewszystkiem, aby ich nie schwytano 11
).

Jesl pewn i wypróbowan rzecz, e aden ucisk nie jesl tak dotkliwym

i oburzajcym, jak krzywda, hipokryzya i grubiastwo duchownych. Niema

sdu twardszego, bezwzgldniejszego i bardziej nieludzkiego, jak sd ducho-

wnych celibatorów, jeli naduyje sprawiedliwoci. W Polsce sdzono tak do-

wolnie, tak lekkomylnie 12
), e najwiksza kara kocielna, pocigajca za -oba.

zebranie dóbr i utrat czci, a zatem wygnanie i mier, zostawiona aa dyskrecy

plebanów, uywana, bya za restaneye dziesicin albo pobicie kantora lub orga-

nisty 18
). Mona -obie wyobrazi, co -i'; dziao szlachcicowi, który si dowie-

dzia, e ssiad jego wyklty zosta o meszne, madral lub o pobicie graba-

rza; jakiem okiem patrza na plebana swoje] parafii! .Mona wierzy podaniom.
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e ludzie rogatej duszy ginli na apopleksy aa sam wie o kltwie we wsi

ssiedniej; ale taka bya powaga pleszów, rokiel i pastoraów, e nikt nie

omieli! si wystpi; ani mona byo mie nadziei, aby kiedy sdownictwo
ksie prawnie na sejmie skaone zostao, wobec ustawy, wymagajcej do wpro-
wadzenia nowego prawa jednomylnej zgody trzech stanów: króla, senatu i izby

poselskiej. Z tych powodów kady wyklty chowa zawi w gb swego serca,

godzi si natychmiasl z Kocioem i ani myla zastawia si przywilejem

Posiedzenie sejmu. (Wedug drzeworytu z r. 1570 )

jedliskim, który wraz z Konfirmacy Kazimierza Jagielloczyka nie mia adnej
wagi wobec zwyczaju, jaki przemoc duchownych do sdów swych wprowadzia.

Statut wieluski i konfirmacy jego 1458 r. (Vol 1.
f.

194 §. Ex quo.)

dozwalay duchownym kltwy w pewnych oznaczonych wypadkach i nakazy-
way wieckim wadzom egzekucy. jeli ukrzywdzonym przez wykltych zado-
sy si nie stanie. Kltwa odbieraa cze, infamia konfiskowaa dobra i wy-
ganiaa z kraju, banita przychwycony traci ycie. Ale przywilejem jedliskim
1433 roku szlachta osiada o adn win ani chwytan, ani karan by nie

moga, dopóki prawem przekonan nie bdzie. Stosunek jedynie prawny by
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ten: jeeli szlachcie osiady zosta prawnie wyklty, biskup obowizanym by

donie o tern stosownym sdom, a jeli w sprawie chodzio o cze, jak n. p.

u wykltych o herezy, naleao przedoy spraw kancelaryi królewskie], bo

tylko król w penym senacie móg osdzi szlachcica na utrat czci. majtku

lub ycia.

Po tych objanieniach widzimy ca nieprawnii postpowania Dziadu-

skiego. chccego sdzi Orzechowskiego, w razie gdyby si tene oeni, jako

heretyka, jednym pozwem, zaocznie, jednym sdem biskupim, na utrat czci.

a tern samem na strat majtku, na wygnanie i mier w razie, gdyby nie

wyszed z kraju. Oburzona szlachta pochwycia z upragnieniem spraw swego

ulubieca, aby natrze na tyle nienawistny kler. zemci si za ucisk i utrwali

swoje przywileje. Wielu tajemnych luteranów i kalwiców, obawiajc si podo-

bnego losu. spraw t musiao uwaa za wasn. Najwaniejsza, jej dwigni
byo kilku monowladców zreformowanych, którzy przez Orzechowskiego mieli

nadziej wywróci celibat, sdzc, e król. skarciwszy niesprawiedliwa, grob
biskupa, zniesie tern samem dc facto zakaz enienia si ksiy. Sdzili, e przez

zniesienie celibatu osabi Koció, podczas gdy Orzechowski mniema, e go

tym sposobem wzmocni. W tej formie, jakkolwiek w nadziei przeciwnych skut-

ków, sprawa ta przysza na sejm 1550 r., rzecz drobna zabiegami stronnictw

w wielka, urosa w narodzie, który dawno ju szuka okazyi, aby si stanu

duchownego zniszczy i do obowizków pierwotnych czasów sprowadzi. Gdy

nie mona byo zrobi tego za rzdów Zygmunta I. który ten stan z powodu wiel-

kich bogactw powaa, podaa sic za modego króla sposobno za powodem

Dziaduskiego biskupa.

Dozwólmy Orzechowskiemu mówi, co si dziao na sejmie piotrkowskim.

Kroniki Orzechowskiego: Orzechowski w izbie poselskiej zakaz biskupi

czyta 14
),

prosi posów, aby jego spraw przyj na siebie raczyli i nie dopu-

szczali biskupom na dobra i ycie ludzkie tak okrutnemi sroy si kltwami.

Posowie spraw Orzechowskiego jako niebezpieczestwo wszystkim groce
ii.-i siebie bior., id do króla i prosz, aby król biskupom królewskiej wadzy

nic pozwala; e samemu tylko królowi wolno przewiadczonych o wielkie

bezprawia wywoywa z ziemi i dobru ich na skarb zabiera. Nadto, jeliby

król tak wielkiej potdze biskupów zabiee me chcia, kademu z rycer-

stwa przeciwko sile ich na sposobach nie zejdzie. To mówili

do króla w peneni zgromadzeniu posowie: Boratyski, Krzycki i Sierakowski,

na których skarg biskupi z podziwienia zamilkli. Natenczas bowiem posowie

omielili sit.- pierwszy raz przeciw duchownemu stanowi bezpiecznie i jawnie

si odezwa, czego przedtem w Polsce nie bywao. Prosili te króla, aby Orze-

chowskiego sucha raczy, co z trudnoci wobec sprzeciwiajcych si bisku-

pów uzyskano.

Wprowadzono Orzechowskiego, któremu gdy pozwolono mowie ^l^ za

maestwem wogóle przemawia- pocz, za askawoci i wysuchaniem kró
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lewskiem wygraby by sw spraw; lecz, kiedy do celibatu przystpi, biskupi,

porwawszy si / krzese, mow mu przerywaj i prosz króla, aby nie sucha.
Zdawao si to wszystkim niegodziw rzecz w wolnem królestwie gos tamo-

wa bez wzgldu na wolno i powag królewsk; przeto wszyscy szemrali

Piotr Kmita.

tak dalece, e do dawnej nienawici jeszcze wicej zajtrzenia tern przerwaniem

duchownem przybyo. Gdy Orzechowskiemu mow przerwano, kroi zda si
na rad wkoo siebie i przez Kmit ogasza, aby Orzechowski tak spraw sw
opowiada, iby niczem biskupów nie urazi.

Orzechowski zamilk i nie wiedzia, gdzie zacz; przyszed bowiem go-



26 LUDWIK KUBALA

towy, lecz po przerwaniu mowy nic z tego co mia w pamici, powiedzie

nie móg. Ale blizko stojcy przyjaciele poczli go pobudza, aby przyszed

do siebie i nie zapomina si w tak wielkiem zgromadzeniu. On. nabrawszy

odwagi, dalej koczy o swem yciu i prosi króla, aby swoim wyrokiem zakaz

biskupi zniós. Król z rozsdzenia senatu odwlók roztrznienie biskupiego

zakazu, poniewa inne sprawy przeciw biskupom roztrzsa.

Biskupi, obawiajc si, aby za zniesieniem zakazu powaga ich nie zmniej-

szya si. zawezwali Orzechowskiego do rozmowy w sze osób ze swych

przyjació do arcybiskupiego paacu. Orzechowski, wsparty powag Jdrzeja

Górki, przybra sobie za towarzyszów: Mikoaja Radziwia wileskiego, Marcina

Zborowskiego kaliskiego, Mikoaja Brudzewskiego czyckiego. Rafaa Leszczy-

skiego brzeskiego wojewodów i samego Górk, z którym poszo dwóch synów.

ukasz i Jdrzej. Ci wszyscy w ubiorach lunych pachoków na pokoje arcy-

biskupie wraz z Orzechowskim na rozmow poszli. Rzecz podziwienia godna,

i tak zacni ludzie pusta podych ludzi z powodu Orzechowskiego na siebie

wzili: tak wielka, ask u nader godnych senatorów zjednaa mu nienawist-

na stan duchowny. Tymczasem arcybiskup z biskupami i licznym gminem

ksiy rónego rodzaju zgromadzili si w paacu.

Gdy zobaczyli Orzechowskiego, nadspodziewanie przychodzcego z tak

wielu zacnymi pany, zdumieni i zaledwie wydobywszy gosu, przemówili: i
nie chc i nie bd z Orzechowskim w podobnem otoczeniu <> sprawach, do

duchowiestwa nalecych, mówi. Na to Górka, jako by pan przy wielkiej

skromnoci arcy-wawy, spyta:

— Có tu zawadza, ibycie nie mogli mówi przy nas. których jest sze-

ciu z Orzechowskim, jakocie rozkazali?

— Nie takim rozkazaem — rzecze arcybiskup.

- Jakime znowu? — powie Górka. — Czy my nie wydajemy wam si

dosy zdolni stawa za naszym przyjacielem? To wam wolno bywa na na-

szych obradach, a nam na waszych nie wolno?

Wród tego zbiegli si pospolici Indzie i gwatem sic na pokoje cisnli,

i im odwierni poradzi nie mogli. Gdy biskupi przystpi do sprawy nie

chcieli, panowie ci. uraeni, bez poegnania odjedaj i al si przed wszy-

stkimi, e niegodziwie zostali od biskupów przyjci. Na to posowie dwunastu

z koa swego do arcybiskupa wysyaj z oznajmieniem, e szlachta Orzechow-

skiemu pomocy przeciw sile biskupów nie odmówi, ani cierpi, aby biskupi

w Polsce panami ycia i mierci zostali.

Wielkie byo zamieszanie i z bagatelnej sprzeczki wielka sprawa urosa,

z wielkim nie tylko wiary, ale i Rzeczypospolitej uszczerbkiem. Nakoniec Tar-

nowski wedug swego zwyczaju z ramienia króla powoa .-prawe przed siebie

^przybrawszy Piotra Kmit, odsunwszy innych, u Samuela Maciejowskiego

pokój midzy Orzechowskim a Dziaduskim zawiera pod tym zakadem, aby

Orzechowski wprzód si nie eni, aby mu papie pozwoli; i tak rozjechay
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si obie strony, zupenie pogodzone. Atoli biskupi, aby nadziej Orzechowskiemu
zupenie odjli, uprosili Piotra Kmit, aby mu panny oie dawa, co si te
stao. Na tej nadziei oschnwszy, Orzechowski gdzieindziej myl i mio sw
obróci, co mu si nadspodziewanie szczliwie udao. Albowiem, gdy Górka

i Zborowski na to si usadzili, aby, co zacz, dokoczy, pilno za .anem
Chemskim, szlachcicem województwa krakowskiego, listownie nadrobili, aby

córk sw, jedynaczk Magdalen, Orzechowskiemu dal za on .

Tyle Orzechowski. — Jak widzimy, monowadcy postanowili uniewani
kompromis, oeni Orzechowskiego i / biskupami na nowo rozpocz walk.
W Km celu ofiarowali mu si wszyscy ze sw opiek, zapisali dla jurgelty

i dodawali mu otuchy, aby poczu raz przecie swoje wasne siy i zerwa
wizy, któremi go ksia na cae ycic skrpowali, odesawszy go do soboru

i papiea, od których nigdy pozwolenia nie otrzyma. Tem. równie jak urod
i skromnoci panny zniewolony, zerwa umow, nie czekajc odpowiedzi

z Rzymu, w nadziei, e celibat uchwaa, sejmowa, obali.

Orze Zygmuntowski z pism Orzechowskiego.



III.

Orzechowski eni si. Kltwa biskupa. Król potwierdza wyrok. Pierwszy szlachcic odsdzony

sdem duchownym od czci, majtku i ycia. Poruszenie w caym kraju; sejmiki. Sejm w Piotr-

kowie r. 1552. Stronnictwa na sejmie. Przyjazd Orzechowskiego do Piotrkowa. Rozgrzeszenie.

Wyrok królewski w sprawie sdownictwa kleru. Biskupi zawieszaj sdownictwo mimo przy-

chylnego wyroku.

Wyjechawszy z Krakowa, zwoa Orzechowski do Przemyla wszystkieh

swoich krewnych i przyjació, wyzu si wobec nich publicznie z wszystkich

dostojestw kocielnych, plesz i kom biskupowi odesa i w par tygodni

po tym najszczliwszym dniu swego ycia wzi lub z wspomniana. Magda*

len Chemska, w Lcinie pod Jdrzejowem u Remigiana Chemskiego, stryja

panny, zapisawszy onie swej opraw na dwóch dziedzicznych wioskach: Ba-

raczycach i urawicach, gdzie mieszka idzi urowice pod Przemylem).

Wesele odbyo si hucznie Wie o niem obiega natychmiast caa Pol-

sk, bo imi pana modego i sprawa na ostatnim sejmie znane byy przez

posów ziemskich w caym kraju. Wielbiono go, zagrzewano, dodawano mu

otuchy. Xi<' stawao mu czasu na odpisywanie listów na wszystkie strony 1
).

Biskup Dziaduski nie wiedzia, co pocz. Osupia na to lekcewaenie

kompromisu z ramienia królewskiego, biskupów, kanonów. Rzymu i t. d. Prze-

straszony wystpieniem izby poselskiej i ogólnym poklaskiem szlachty dla czynu

Orzechowskiego, nie wiedzia, co robi. Wreszcie listami biskupów, namowami

kleru i kapituy omielony 2
), odway si na krok stanowczy. Pozwa Orze-

chowskiego przed sd biskupi z trzema towarzyszami, a sam zaraz wyjecha

z Przemyla do Brzozowa. Orzechowski dogania go w 300 koni. w towarzy-

stwie szlachty najpierwszych domów ruskich wedug niektórych w 5000

koni (patrz Grabowskiego Staroytnoci i
— w Brzozowie. Biskup nie chce go

sdzi w podobnem otoczeniu i na mocy dawnego zakazu ogasza dnia 8-go

kwietnia ló.~>l r. \wrok. moc którego maestwo Orzechowskiego uznane

za niewane, on za sam jako heretyk wyklty, od czci. dóbr duchownych

i wieckich, ruchomych i nieruchomych odsdzony, skazany zosta aa wygnanie.
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liy l(» krok nadzwyczaj miay ze strony Orzechowskiego, gdy w sam

czas uroczystego czytania kltwy na siebie wszed] do katedry w Przemylu

w otoczeniu swoich przyjació i krewnych. Przerwano natychmiasl naboestwo,

ale wyklty, zamiasl wyj z kocioa, wszed na ambon i tam zdziwionemu

ludowi pocz przedstawia krzywd swoj i niebezpieczestwo, groce Polsce

z powodu samowadztwa biskupów. Wród tumu ciekawych uda! si potem

na zamek i tam opis swojej czynnoci i protesl przeciwko wyrokom biskupa

do aktów grodzkich zoy. Wywód swój niewinnoci poda pod rozpoznanie

Akademii krakowskie] — (Epist. Orich. in Mss. Acad. Crac.) - - a do papiea

napisa ów sawny list. który suplikacy na/wal.

Supplicaio ad Jul. III 1551 w Bazylei, 1782 w Lipsku, po polsku i po

acinie.

W licie tym o potwierdzenie swego maestwa nie prosi, ale wystraszy

je usiuje. By to w istocie dowód wielkiej pewnoci siebie i swojej sprawy, kiedy

napisa: »Nie z Wochem, ale z Polakiem masz do czynienia. V nas prawo

ponad wszvstkiem. Nie powie mi kroi na twój rozkaz: Orzechowski, Juliusz,

papie, chce, aby szed

na wygnanie-. Prawa na-

sze zabraniaj mu w przy-

zwoitym sdzie ima i wy-

woywa. Ska mnie ty na

gardo . sprawa p ójdzie

przed sejm...

Dalsze miodowe mie-

sice nowego stada byy

cigym obchodem tryum-

fu. Orzechowski, który

przez on spokrewni si

mao nie z ca zachodni

Maopolsk, objeda no-

wych krewnych i przyja-

ció. Oboje byli przedmio-

tem powszechnej uwagi i

ciekawoci. Gdziekolwiek

przyjechali . wyprawiano

huczne zabawy, zjedaa
si okoliczna szlachta, a

kto tylko móg. wyprzedza

drugich, aby si gocinno-

ci sw zwiza z spra-

w tak gon, z ludmi,

O których tyle mówiono. Prezbiteryum katedry przemyskiej (po odnowieniu).
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By bardzo moe. e te pierwsze chwile szczcia, te objawy powszechnego

wspóczucia, rozgos i sawa ma, olniy moda, on Orzechowskiego tyle,

e nigdy w yciu swem nie ucznia niestosownoci swego zwizku. Posiadaa

ona zreszt w wysokim stopniu wszystkie przymioty, cnoty i waciwoci daw-

nych niewiast polskich, które, nie pytane nigdy o zdanie w sprawie najbardziej

serce ich obchodzcej, stay si z czasem podobne powojom, wijcym si

obok wszystkiego, co okoo nich postawi. Natura tych cichych istot, wycho-

wywanych na to tylko, aby by matk i gospodyni, tak cile zwizaa si

z ich obowizkiem, e pan domu w cichem ich sercu mia zawsze drugorzdne

stanowisko.

Podczas takiego objazdu, kiedy pastwo modzi bawili si w najlepsze

w domu Pienika, starosty nowotarskiego, wród tumnego zjazdu szlachty

ziemi sdeckiej, przyjeda z Przemyla goniec z nowin, e król w Wilnie

na przedstawienie prymasa potwierdzi wyrok biskupi i Kmicie egzekucy roz-

kaza. Skutki byy wiadome. Kmita mia dopilnowa, aby Orzechowski natych-

miast opuci kraj. w razie za. gdyby tego nie uczyni, mia obowizek ima
go i ci. Nowina ta spada jak piorun z pogodnego nieba. Tego si nikt nie

spodziewa; nikt nie przypuszcza, aby sprawa taki obrót wzia. Pierwszy raz.

odkd staa Rzeczpospolita, mia szlachcic polski za kltw ksi naprawd

i na wygnanie i traci dobra dziedziczne. Sdeczanie postanowili broni

Orzechowskiego; przewozili go taborem, gotowi z broni w rku odeprze

niepraw napa rzdu, a Kmita ani mia, ani móg, ani chcia egzekwowa

wyrok królewski i czeka, co powie sejm. zwoany na r. b. 1552, i sejmiki.

które si zbiera poczy.
Sejmiki wrzay, ksia nie mieli si nigdzie na nich pokaza, ale wy-

zwanie szlachtv przyjli. Rozzuchwaleni potwierdzeniem królewskiem. zwoali

w sam czas sejmików synod do Piotrkowa, na którym postanowiono: zniewoli

stan rvcerski do podpisania wyznania wiary Hozyusza. naoy na kler poda-

tek, w celu wystpienia przeciw tajemnym heretykom, obieca królowi dobra

po heretykach i tym sposobem zwizago z swym interesem: w dodatku synod

w celu zastraszenia szlachty wanie podczas sejmików wykl Stadnickiego

i Lasockiego, ludzi, majcych niemae wzicie w swoich województwach. Wy-
klci jed po sejmikach, czytaj wyroki biskupie, wzywaj, wspóbraci do

opieki nad yciem swem, czytaj uchway synodu, listy królewskie, oddajce

biskupom w zamian za koronacy Barbary 3
i heretyków - kupie tych listów

wydosta Mik. Lutomirski, kasztelan zawichostski *)— jednem sowem, pod kie-

runkiem Orzechowskiego potrafili do tego stopnia rozjtrzy opini i podburzy

sejmiki, e wszystkie bez wyjtku day obranym posom kartelusze: nie radzie

o niczem, nie pozwala na nic dopóki król wadzy biskupiej nie okreli, a wy-

roków zapadych nie zniesie. Oburzenie i gniew doszy do tego stopnia, e
szlachta maopolska bya ju gotowa rzuci si na klei-, wyrn % a na jego

miejsce obcych ministrów sprowadzi'-.
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podleni wraeniem rozpocz si 1552 r. sejm w Piotrkowie, który Orze-

chowski W Kronikach dosy obszernie opisa. Póniejsi wydawcy Kronik* opu-

cili wiele iniejsc. tyczcych si jego sprawy, z obawy, aby .-innem czytaniem

nie nauczono si' burzy Rzeczypospolitej. Znal on w istocie doskonale prawa,

obyczaje i usposobienia swoich wspóobywateli i tak zrcznie potrafi! z nieb

korzysta, e, widzc w póniejszych trybunach szlachty polskiej osobny typ

ludzi, osobn szko agitatorów, moemy Orzechowskiego przedstawi .jako ich

ojca i mistrza. Sejmiki i sejm 1552 r. s tego najlepszym dowodem.

Zebrany stan wiecki, senatorowie i posowie byli tak na biskupów roz-

dranieni, e najpowaniejsi i najstarsi

nie zdoali utrzyma si w spokoju

i równowadze. Hetman haniebnie przy-

j Dziaduskiego, który go przyszed

sam w jego domu powita: odwróci

si, nie podawszy mu rki.

Posowie demonstrowali przeciw

biskupom w kociele: wielu odwracao

si od hostyi, Rafa Leszczyski nakry

gow podczas podniesienia. Wszystko

to dziao sie w obecnoci króla.

Zaraz po otwarciu sejmu pokazay

si wyrane trzy stronnictwa: pierwsze

dao zniesienia sdownictwa kleru i

miao przewag w izbie poselskiej, dru-

gie chciao sprowadzi jurysdykcy

w granice prawa i miao przewag w se-

nacie, trzecie tworzyli przeraeni bisku-

pi razem z Kmit. Pierwszemu prze-

wodzi Rafa Leszczyski, obrany mar-

szakiem Izby, drugiemu Jan Tarnowski,

hetman w. k. — Orzechowski nalea przekonaniem do senatu G
). Kade z tych

trzech stronnictw starao si króla na swoj stron przecign, nie szo tu

bowiem o stanowienie nowego, ale o tómaczenie istniejcego prawa, co byo
atrybucy króla, który mia controversias inter status componere; przeto, gdzieby

si on przechyli, ta stronaby wygraa 7
).

Na zwyke przedoenie króla odczyta Rafa Leszczyski odpowied zby

poselskiej i zakoczy temi sowy: »Taka jest tre poselstwa naszego, M. P. r

abymy ciebie samego suchali, a nikogo wicej; to danie nasze, które wprzód

zaspokoi trzeba, zanim jak sprawr Rzeczypospolitej przedsiewemiemy«.

Po tym adresie izby kiedy przyszo do zda senatorów, biskupi, majcy
pierwszy gos, milczeli. Pierwszy z wieckich, kasztelan krakowski, hetman

Tarnowski, popar izb tern daniem, aby biskupi zoyli to, co sobie z wadzy

Kardyna Hozyusz.
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królewskiej p r z y w a szczyli; dopóki tego nie uczyni., adnej sprawy przed-

sibra nie nalev.

Marcin Zborowski, wojewoda kaliski, powiedzia:

— Jeli biskupi zostan przy swej wadzy, nie wypadnie nic innego, jak

opuci ojczyzn, zabrawszy ycie, on, dzieci i cze ze sob.

Jan Tarnowski, hetman w. k.

Najstarszy wiekiem senator, wojewoda poznaski, .1. Latalski, czyni! gorzkie

wymówki królowi:

Stan tu na ostatnim sejmie Orzechowski z krzywd swoj i, zaledwie

mowie pocz, m/kazano mu milcze. To nie obyczaj polski; M. 1\. to nie sposób,

jakim si»; w Polsce króluje. To woska przewrotno, to obca ozibo. .Mv mamy
króla na t<». aby nas sucha wszystkich i sdzi zarówno. Za có oni maja. by
lepszymi od na.-, panowa i narzuca nam rozkazy? Ta zuchwaa ich przemoc

-: wszystkie zwia.zki naszego spoeczestwa. Twoja to rzecz. M. \. nie do-

puszcza nikogo (),, wadzy majestatu.
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Kiedy sprawa ta cay senal rozdrania, powsta jeszcze raz stary hetman,

najarliwszy katolik, i wygosi piorunujc mow aa osupiaych biskupów:

Przywaszczylicie sobie - mówi prawa majestatu na mocy ja-

kich dekretaliów, które nic oie znacz u nas. a tem mniej u króla, co aa

nasze przysiga! prawa i przez nit- siedzi na tronie a nie z woli papiea

i dekretaliów. Rzucajcie sobie kltwy tam, gdzie si was boja.! .Mówicie, e
nam si dzi spodobao otworzy swobodn drog do królestwa herezyom;

mnie si to wcale nie spodobao, ale to. iby si wszystko dziao wedle

praw Rzeczypospolitej, to mi si gwatownie podoba. Wasza rzecz stara si

o to, aby herezyi nie byo, a jeli heretycy za napomnieniem waszem do zdro-

wia powrocie nie zechc, niechaj ponosz prawem przepisana, kar ale s-
dem królewskim, nie biskupim sdem. Tak nasze prawa rozkazuj. Nie bdzie

król trzyma miecza w rku na wasze zachcenia, ani my nie oddamy gów
naszych pod prawa, któremi okrutne skryby i ndzni faryzeusze wite Pismo

splamili. Gdy nadto w biecym roku do okruciestwa praw waszych doda-

licie nienawi, a któby was duej znosi? Pytacie, co zrobicie z waszemi

dekretaliami, jeli nic znaczy nie bd? My was pytamy, co si stanie z na-

szemi prawami, jeli wasze dekretalia co znaczy bd? Gardz ju niemi

wszystkie narody nie dlatego, iby si pobono na wiecie zmniejszya, ale

dlatego, e sobie ycie ludzkie, ojczyzn, cze i mienie nasze mao wa. e
podejrzenie robi u was heretyków, e dowodzicie winy oszczerstwami i szpie-

gami, e gwatem wymuszacie wyznanie. Czy W. K. M. chcesz ich uy na

nas i czy my ich znosi bdziemy? To jest pytanie. Wedug praw naszych

moecie sdzi herezy w senacie wspólnie z nami, na widoku caej Polski,

nie w piwnicach biskupich, polskiemi, nie rzymskiemi prawami — aby nikt

z winnych nie czu si ucinionym gwatem albo strachem, ale szed w prawo

swoje wobec króla, aby móg pyta gono i gono zbija zarzuty. Jeli no-

sicie pokój w piersiach i chcecie w wspólnej ojczynie y w spokoju i w zgo-

dzie z nami, nie sdcie nas o cze bez króla i senatu. Niema nikogo w Pol-

sce, coby nie czu, e na tym sejmie chodzi o wszystko, co posiada. Jeli ci,

których tu widzicie, odnios do braci, e wy na sejmie tym zostalicie panami

ycia i mierci swoich wspóobywateli, pytam si, jak wytrzymacie nienawi?
Pomnijcie na ydów w Budzie, skd ich w jednym dniu wymieciono, patrzcie,

aby i wam si co podobnego nie stao! Nie znios ludzie najwikszej wolno-

ci, abycie ich bezkarnie grabi i z kraju wypdza mogli. Mówi, co mówi.
na to, abym was ujrza wolnych od niebezpieczestwa. Nie podejrzywajcie

mnie o herezy ani o sprzyjanie herezyi. Wszystko, w com wierzy dzieckiem,

wierze i dzi na staro i, jak sam przy wierze mojej pozosta pragn, tak

nie chciabym, aby si inni od niej wyczali. Ale tu nie o wiar, tu o wolno
sprawa, którcie sdem waszym zgwacili...

Biskupi postanowili milcze, nie z poczucia winy— jak mówi Orzechow-

ski— byoby to naiwnoci, da, aby si cay stan wstydzi. Milczenie miao
3
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im nada powag, która obrony nie potrzebuje, miao zawstydzi i zaniepokoi

napastników. Ale có, kiedy po posiedzeniu zapomnieli roli swojej, radzili si

wieckich, kócili pomidzy sob, alili jeden na drugiego, zwalali wszyscy

win na Dziaduskiego. - Ty temu winien' — ofukn go prymas wobec

wszystkich. Jednem sowem, w postpowaniu ich wida byo tyle trwogi i nie-

pewnoci, tyle do niczego nieprzydatnych zachodów, i si zdawao, e praw

swoich ani obronie, ani utracie nie chc. Czegó wic chcieli? Bali si zwy-

ciy? nie chcieli si da pobi? Pooenie ieh byo w istocie draliwe: obo-

wizek, godno i urzd nakazyway broni tego. co mieli w rce, nie pozwa-

lay uledz lub odstpi. Przegrana ieh. to tryumf herezyi, wyparty katolicyzm,

wydarte dziesiciny. Z drugiej strony po tern, co hetman w senacie, co szla-

chta na sejmikach mówia, wygrana byaby niebezpieczestwem osobistem;

zwycizcy na sejmie, nie mieliby powróci do swoich dyecezyi. Nie pozosta-

wao nic jak tylko milcze i zwleka.

Wród tych opaów biskupich zjawia si Orzechowski w Piotrkowie.

wanie w sam por, kiedy milczenie króla i biskupów zdawao si, i upi

ca spraw i odbierze przyjacioom jego mono wznowienia jej w senacie

i wniesienia w izbie. Biskupi postanowili nie dopuci Orzechowskiego do

Piotrkowa; s poszlaki, e nakazano go pochwyci, gdyby na sejm wyjecha.

On. omyliwszy zasadzki, staje w pobliu Piotrkowa u krewnych swoich i stam-

td posya najpierw list otwarty do biskupów z owiadczeniem, e do obozu

ich przeciwników nie przejdzie, chyba zmuszony. Osobnym za listem podchle-

bi Zebrzydowskiemu, majcemu najwicej powagi w kole biskupiem, i po-

kóci ksiy pomidzy sob. Listami do Kmity, Tarnowskiego, do przyjació

swych w Izbie poruszy! na nowo swoja, spraw i. nawizawszy ze wszystkienh

stronami, odesa prymasowi list bezpieczestwa, który mu posano. Przybywszy

do Piotrkowa, uda si naprzód do biskupów, Ci okazali si nieuyci, dumni

i nieprzekonani. Zwróci si wic do Tarnowskiego i odda spraw swwjego rce.

Rozpocz si natychmiast atak na biskupów w senacie i w Izbie. Poso-

wie zaczli si domaga rozstrzygnicia królewskiego, nazwali wobec króla

biskupów wilkami, wami, które Bzplta na onie swojem ogrzaa. Stary het-

man nastpi tak na ksiy, e Zebrzydowski nie móg dotrzyma- milczenia

zawoa:

Gzeme ja bd w Polsce. Tarnowski, jeli mi heretyków sdzi nie

wolno? wonym czy biskupem?

Przyzwoicie] lobie. Zebrzydowski ofukn hetman by wonym,

ni mnie twoim niewolnikiem.

W kole biskupów zaczto radzi nad Orzechowskim. Zebrzydowski wy-

mawia kolegom, e odepchnwszy tego czowieka, sami go na pomoc nieprzy-

jacioom swym podali, radzi uagodzi go i przyj, dopóki nie bdzie po

czasie. Dziadiiskieimi wypowiedzia wrcz swoje zdanie, e poj ksidzu on
jesl grzechem, ale nic kacerstwem, za które Orzechowskiego osdzi i wykl.
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Kmita sam w kocu da] od prymasa, aby on Orzechowskiego Rzeczypo-

spolitej nie miesza] i stanu duchownego aa niebezpieczestwo nie podawa.

h;ili sic wreszcie przekona biskupi, e ksidz ten i sprawa jego grozi im

niebezpieczestwem, e zrczno jego i potna agitacya zdoa poruszy wszy-

stkich do wszystkiego. Zgodzili si wic na to, czego si nik nie spodziewa

powiecili Dziaduskiego.

Wezwano Orzechowskiego przed synod: uczyni! wyznanie wiary, zdjto

ze kltw i otrzyma] rozgrzeszenie na rok jeden. t. j. do ostatecznego roz-

strzygnicia Stolicy Apostolskiej, do której jedynie rozsadzenie spraw podo-

bnych naleao; co wicej, mimo ony zosta do sianu duchownego przyjty

i do tajemnych narad nad obron praw duchowiestwa przypuszczony.

Po zaatwieniu si z tym czowiekiem, którego sprawa bya najwikszym

politycznym grzechem duchownych i cigym wyrzutem i broni w rku ich

nieprzyjació, arcybiskup zwouje tajemna, rad biskupów i ksiy w celu osta-

tecznego rozstrznienia: colty wieckim ustpi naleao?

Na tej radzie przy zamknitych bramach paacu niszy kler woa jedno-

gonie, aby raczej ycie ni sdownictwo postrada; da od biskupów, aby

naladowali dawnych mczenników, n. p. witego Stanisawa, i obstawali

w obronie praw swoich, pozostawiajc przyszo woli Boga. Pod presy ni-

szego kleru biskupi postanowili si broni i zdali gos w senacie Zebrzydow-

skiemu.

Mówi dugo i niele zaraz na pierwszem posiedzeniu, ale bez skutku.

Oskara przeciwników, e po zniesieniu wadzy duchownej na królewsk tar-

gn si zamylaj, czemu nikt jeszcze nie wierzy, i wzywa do obrony praw

kocielnych króla, który milcza.

Po dwóch miesicach walki, ody wieccy zawsze przy prawie polskiem,

duchowni przy swojem obstawali, kiedy nie byo nadziei, aby dalsz zwok
umysy mogy si uagodzi, król, który przez cay ten czas tai si z zdaniem

swojem, zwleka i strony do zgody zachca, sam wac dugo, jakieby mia
wyda zdanie, czy wydrze- przywileje i obietnic swoj duchownym, czy ojczy-

stym prawom ubliy - przez kanclerza Ocieskiego obwieci rozkazuje, e
w sprawach kacerstwa sd do biskupów ma nalee.

Po ogoszeniu królewskiego wyroku zgromadzeni posowie i wielkoradcy

milczeli z uszanowania dla wadzy: cisza zalega senatorsk izb, nikt nie sze-

mra, ale taki al pad na serca wszystkich, e jakby po najwikszej klsce

z posiedzenia odjechali, mówic, i król wyda Polsk na up i zgub bisku-

pom. Zdawao si, e na prawodawczej drodze sprawa z klerem zostaa osta-

tecznie zaatwion i e nie 'pozostawao nic innego, jak z broni w rku do-

bija si potwierdzenia wydartych wolnoci. Zdawao si, e wybuchnie wojna

domowa — kiedy niespodzianie nai pierwszem posiedzenia Izby poselskiej po-

stawiono i uchwalono wniosek: prosi biskupów, aby jurysdykey sw zawie-

sili a do czasu, w którymby na sejmie lub narodowym soborze obmylono
3*
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sposób pogodzenia praw polskich z prawami biskupiemi. Wysano deputacy

do biskupów, a ci — na danie posów zezwolili i zawiesili sdownictwo na

rok jeden. wieccy za rozjechali si z sejmu z zajtrzonem sercem i jeszcze

bardziej na kler zawzici, ni gdy na przybyli.

Jakkolwiek wielu pisarzy, osobliwie nowowiereów, twierdzi, e wyrok

królewski brzmia zupenie inaczej, t. j. do biskupów ma nalee, czy kto do-

?/jW ////'j

Mikoaj Dzierzgowski, arcybiskup gnienieski.

brze, czy le wierzy, ale okoo poczciwoci nie ich sd (tak twierdz Górnicki,

Buyski, Piasecki, Lubieniccki. Wgierski, a za nimi Czacki. Krasiski, Bandtke)

trzymani si jednak opowiadania Orzechowskiego 8
),

bo ten nie mia adnego

powodu kama, ;i by! sam na sejmie i zna spraw, która go osobicie obcho-

dzia. Zreszt pewnem jesl i nikt temu nie zaprzeczy, e sdownictwo du-

chowne na ivm sejmie zawieszonem zostao. Potwierdzaj to listy Pawa IV do

Zygmunta Augusta (Raynald XXII ad an. 1556) i relacye Lippomana. Gdyby
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król wydal liyl wyrok przychylny wieckim, biskupi nie potrzebowaliby w do-

datku zawiesza swojego sadownictwa.

Gale zakoczenie tej sprawy byo widocznie uoone naprzód Dama-

lewicz oskara prymasa, e uleg Uchaskiemu i Drohojewskiemu biskupom

i przynioso nieobliczone straty duchowiestwu i religii katolickie], bo rok ten

wystarczy! zupenie Polsce, aby odmieni wiar. Gdyby biskupi ustpili byli

stronnictwu Tarnowskiego, byliby senat cay wcignli w prawa swoje; ale

mie nadziej, e ogromn wadz swoj, któr sami po tak silnych atakach

zawiesili, bd mogli kiedykolwiek odzyska, na to trzeba byo gowy prymasa

Dzierzgowskiego: uem virum guidem bonum setl rudem fnisse scimas, ut si

maxime voluisset, ca tamen, <pmc fuerant sui muneris, praestare minime potuisset °).

Orze Zygmuntowski z > Chimery « Orzechowskiego.



IV.

Starania w Rzymie o potwierdzenie maestwa. Arcybiskup cofa rozgrzeszenie. Pismo Orze-

chowskiego: Rozbrat z Rzymem i trwoga biskupów z powodu tego pisma. Orzechowskiego

stao przy Kociele. Sprawa jego podniesiona na sejmie 1559 — mowa posa Zbskiego.

Synod warszawski — zgoda z biskupami. Orzechowski rozpoczyna walk z rónowiercami.

Kiedy po skoczonym sejmie Orzechowski powróci] do domu, ujrz] si

niespodzianie sam jeden, bez pomocy i bez przyjació. Przekona] si dopiero

wtedy, e pomimo najenergiczniejszej agitacyi, pomimo pozornego tryumfu nie

uzyska] waciwie nic. Ba si i nie chcia walki z Kocioem: myla, e zmusi

Rzym, aby si do niego zastosowa; aa sejmie nie przyczy] si do adnego
stronnictwa, stal sam jeden, sucha ani rozkazywa nie chcia: czc si ze

wszystkimi, okama wszystkich, a. wymusiwszy rozgrzeszenie warunkowe, zosta

na asce biskupów z apelacy do Rzymu. Sprawujcy interesy Polski w Rzymie.

Krzyeki. dosta wprawdzie polecenie popierania jego sprawy, ale biskupi takiego

polecenia nie mieli, i owszem, starali si caemi silami, osobliwie za Dziaduski.

przeszkadza- Orzechowskiemu. Rzym ani obiecywa, ani odmawia. Zaczo sic

cikie ycie, dziewi lat troski i zachodów o prawo swego zwizku, honor

ony i imi swoich dzieci.

W czasie tym pisa mao. Pojawio si w tym okresie kilka prac jego,

które napisa albo poprzednio, albo zaraz w pierwszym roku:

In leges et statuta regni Poloniac ab Jacobo Prilusio digesta ad eguites

Poloi/os oratio. .Mowa o zacnoci praw polskich, 1553 w Krakowie. 1763

w Warszawie.

Panegiricus nuptiarum Sigismundi Augusti. P. r. add.Bonae laus 1553, 1605,

napisany w celu zjednania sobie aski królewskiej.

Annalcs Polonici ab excess» Dim Sigismundi I., wydane 1611 w Dobromilu

164:5 w Gdasku, 1712 w Lipsku, 1 7*17. tómaczone w Krakowie posane

królowi dla zyskania jurgeltu z up ruskich 1554.

Panegiricus nuptiarum J. ('Itr. Tarnorii comitis. 1~>5S, 1605.



Zygmunt August.
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Be baptismo chrisiano contra Luteranos baptistos liber Chichom sacromorati

w rkopimie Jeszcze w bibliotece Ossoliskich.

Koszty prawne w Rzymie byy tak wielkie, e strapiony czowiek upada
pod ciarem sprawy i ugi si z proba, o wsparcie do króla. 1

) do Radziwia 2
>

i do innych monowadców, którzy mu kiedy pomoc swoj przyrzekli. Upyn
rok: arcybiskup ponowi rozgrzeszenie na czas nieograniczony, zawsze z warun-

kiem ostatecznego rozgrzeszenia stolicy apostolskiej. Tak zawiedziony w nadziei

swojej, Orzechowski przyzwyczaja si ju bra milczenie Rzymu za zezwolenie,

gdy niespodzianie na synodzie w owiczu 1556 r. prymas na wniosek legata

rozgrzeszenie cofn.

>...Wie wycie mnie oszukali? zdradzali? zawiedli mój ród? zgubili moje

potomstwo? — Czy to nie jest srogo nieludzka wydziera dzieciom moim
imi. wyzuwa je z herbu, dobrej sawy, kazi poczciwo ich pieluch? Mówcie
sami. kiedy prawd mówilicie, czy wtedy, kiedycie zdejmowali ze mnie kltw
w obliczu eaego narodu, czy teraz, kiedy mnie ni na nowo okadacie? — Ja

nie podnios buntu, nowej wiary nie wprowadz, ale wytómacz memu narodowi,

e chytro rzymska jest szkodliwsza ni przewrotno Lutra. Przytul si do pra-

wosawnej cerkwi, tam z pokrewn mi Rusi bd wit spoeczno utrzy-

mywa i po zgonie zmartwychwstania cia i przyszego ywota oczekiwa.

Tak pisze rozalony do Dziaduskiego i koczy nie prob, ale baganiem:

»Racz, miociwy ojcze, uda si d<> prymasa o przeduenie mi terminu!

Zaklinam ci na rany Chrystusa, nie dopuszczaj, abym dla obrony wasnej

chwyci si musia ostatnich rodków! Chodzi tu o mnie i a was.

Prymas i biskupi zatkane mieli uszy na proby rozalonego czowieka.

.Mato sobie go ju cenili i aden z nich nie myla si uj za tym. który w tak

cikich dla Kocioa czasach okaza mu niewzruszona stao i wierno, mimo
cierpie i kopotów bolesnych, od których zmian obrzdku mógby sic by
uwolni.

Orzechowski przesta si prosi; zamkn sit- w domu i chwyci! na nowo

za pióro. Wkrótce rozbiega si po caej Polsce wie, rozniesiona ze zoliw
radoci przez innowierców, e autor mowy przeciw bezestwu zamyla przej
na obrzdek grecki i odda do druku pismo przeciw Rzymowi i papieom,

gorsze od wszystkich herezyi, zdolne wywoa skandal w caym wiecie chrze-

cijaskim. Pismo to miao tytu: Repudhun Jlomae (Rozbral z llzyiueiin.

Przelknieni biskupi donieli o tem natychmiast prymasowi. Przerbski, prawa

rka prymasa, wezwa listownie Uchaskiego, aby jako przyjaciel Orzechowskiego

namawia go do cofnicia tej ksiki, z której miay wypa gromy na koció
katolicki. Uchaski wzywa Orzechowskiego do Skierbieszowa, zaklina go na

mio bosk, zarcza sowem kapaskiem, e prymasa dian nakoni. Sam

Przerbski obiecuje mu listownie, e z ca gorliwoci zajmie si jego spraw;

zalec;i Krasiskiemu, aby przedstawi! prymasowi konieczno agodnego post-

powania 8
). Dziaduski pisze do i namawia, aby raz jeszcze uda si do Rzymu,



Barbara Radziwiówna.
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sowem, wszyscy biskupi owiadczaj si z najlepszemi chciami. Orzechowski

cofn pismo, ale papie Caraffa mao zwaa na przedstawienia i ani myla
posa mu rozgrzeszenia. Orzechowski zosta na nowo w zawieszenia. Wspom-

niane pismo ; Rozbrat z Rzymem- znane tylko z wypisów Modrzewskiego*),

miao by w istocie ju wydrukowane 5
i i skadao si z dwóch ksia.g. W pierwszej

dowodzi autor witoci dostojestwa papieskiego, w drugiej zastanawia si

nad wykroczeniami tej wadzy i stawia jako obowia.zek: odczy si od niej.

skoroby, skaona namitnociami i wystpkami, wysza z karbów i cay Koció

na bdn drog prowadzia. Wylicza bdy papiestwa w osobie Pawia IV-

zwie go tvranem. witokradzc, niszczycielem wolnej nauki, owiecenia — jdz
piekieln, wydan na zagad rodzaju ludzkiego, która wityni Pask obali

usiuje. Gdy obrzydy Karaffa .Mojesza i Chrystusa ruguje, chtnie wraz z nimi

i ja ustpi: kltwa jego bdzie moim zaszczytem . Uderza na kler i episkopat.

>trzod rzymsk, gotow na skinienie swego pasterza pokrwawi cala. ziemi .

Miociwy panic odzywa si do króla — przetrz klasztory i kapituy:

ile pleszów zobaczysz, tyle rachuj spiskowych! Naladuj Hiszpanów i Wenetów,

wygo z senatu rogate czapki; ich rady zgubiy Wgry. Niech chrzcz po

kocioach, ale w Rzeczypospolitej nie burmistrzuj! Jeli im sprawy wieckie

smakuj, niech zrzuc sutanny i albo ojczyzn opuszcz, albo rzymskiego

sutana!

Z powodu tego pisma, które wiata nie widziao, rónowiercy zacignli

Orzechowskiego w swój poczet 6
),

papie w regestr kacerzy 7
), a ogólne mnie-

manie a do naszych czasów zrobio go odstpc i niestaym w wierze. To jest

niesprawiedliwem. Samo pismo Repudium Romae — jeelibymy chcieli sdzi

Orzechowskiego z tego pisma, kinie, nie wydane na wiat, jest raczej myl
rozgniewanego czowieka, a nie czynem, który podlega krytyce — naley rozbiera

wzgldnie do czasu, w którym byo pisane. Pawe IV by postrachem caego

chrzecijastwa; podczas konania jego lud rzymski gwatem wypróni! wizienia

inkwizycyi i akta jej spali! publicznie 8
). Panowanie jego oburzao wielu ludzi,

którzy przez to nie przestali byt- dobrymi katolikami. Krew i gwal day wielu

ludziom do mylenia. Orzechowski, pomimo oenienia si, kacerzem nigdy

nie by. dajc on dla ksiy, kielicha dla wieckich i oczyszczenia ob-

rzdku z zabobonów, które sic z wiekami wkrady, domaga! si' tego, co byo

wówczas w mocy Kocioa dozwoli. Odszczepiestwa Rusi zaprzecza, ale

Greków nie broni, od pocztku do koca ycia swego jedno i to samo twierdzi.

Jego wyznania wiary z lat 17)47. 1552, l.~>61 obejmuj wszystkie jego doktryny

i w niczein si od siebie nie róni. W zatargach swoich z biskupami zawsze

owiadcza] si za papiestwem 9
). Sam owiadcza Modrzewskiemu, e by! dignus

notat. censur. dla pism ubliajcych i szkodliwych hierarchii, ale nie dla herezyi.

W" najwikszera rozjtrzeniu, piszc Rozbrat z Rzymem . pisa zarazem przeciw

Luteranom, heretykom i podtrzymywa zwierzchni wadzi; papiea; zerwa .-lara.

przyja z Krowickim i innymi odszczepiecami. Wobec postpowania z nim
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biskupów i Rzymu nie naley zwraca uwagi aa sowa rozalonego czowieka,

raczej si jego przekonania uznawa naley, e poród takich stosunków

nieporuszony dotrwa przy Kociele, który do mierci trzyma w zawieszeniu

spokój jego duszy, honor zwizku i prawo jego dzieci.

Stan jego by w istocie poaowania godny. Siat sam jeden, samotny jak

ruina domu gonego czowieka, o któr si nikt nie troszczy. Rónowiercy ni«-

mieli powodu ujmowa si za swoim wrogiem, Grecy nie chcieli si interesowa

czowiekiem, który ich chcia poczy / konajc na wiecie instytucy. Nieliczni

katolicy trzymali silniej ni kiedykolwiek z papiestwem, które go odpychao

ml siebie. Wród ogólnego ycia, ruchu i walki nic byo osoby ani sprawy.

któraby chciaa podnie pochylonego czowieka. Odsunity od wszystkich,

z poczuciem krzywdy, z alem do Ludzi, gryz si i szuka stosunków z Bogiem.

Dopiero na zjedzie piotrkowskim 1559 r. uj si za nim Zbski, i

sandomierski, z powodu podniesienia kwestyi narodowego kocioa i broni

Orzechowskiego w sposób, któryby dzi, w dwudziestym wieku, zjedna mówcy
oklaski najliberalniejszej frakcyi.

...kiedy si kapan odezwa z prawami czowieka, gosem rozumu i serca

ludzkiego, ukarano go jako zbrodniarza. Có to za prawo? Któ moe stawia

gmachy, które maj przey sam czas? naprawia dzieo, którego nie zna?

A jednak stworzenie omielio si poprawia Stwórc i. okazujc stan dosko-

naoci, odkryo wady w naturze czowieka, którego Bóg, chcc uzupeni,

podobnym Sobie uczyni. Mówi, e bezestwo jest cnot; ale mv czujemy

w naturze naszej zarody wszystkich cnót. Niechaj kto powie, zaczwszy od

pierwszego czowieka do ostatniego, majcego si urodzi, jeli byo jakie

stworzenie, któreby czuto skonno do bezestwa. Postanowiono, e. aby by
doskonaym, naley porzuci wszystko dla Boga i y w czystoci. Lud. kt<> _

nowo uderza, uwierzy, e pozbawieni najwikszej rozkoszy ycia wynieli

si ponad ludzi. Niech ginie ten blask faszywej cnoty, która rodzi odstpstwa

od wiary, podzi cudzoóstwo, rozpustizbrodnie!Ty, M.P., podobno przeznaczony

jeste zgromadzi pod berem twem, jak pod laska, pastersk, cala trzod do

jednej owczarni. Za twego panowania stanie si epoka w Kociele: zniesiesz

niesnaski midzy acin i Rusi, które tyle rozlewu krwi. tyle zamieszek

w Rzeczypospolitej byy przyczyn, a za to nie kamienne posgi, ale miliony

pokole bd ywemi pamitkami twojej sawy. Mówi, e wadza wiecka nie

moe stanowi- w materyi maestwa; ale zdaniem samych teologów maestwo
jest kontraktem cywilnym, a zatem z natury swej do wadzy wieckiej naley.

Wadza krajowa winna si opiekowa tym zwizkiem, bdcym pod bezpiecze-

stwem rzdu, jako szczególnie interesujcym dobrze rzdzony naród. Twierdza.,

e Orzechowski obra stan. do którego przywizane jest bezestwo i przyj

dobrowolnie obowizek. Nikczemny zarzut. Jeli nie wolno opucie stanu, kt<

prawa s uciliwe i niepodobne do wykonania, to spoeczestwo byoby

wiezieniem, a czowiek niewolnikiem. Urzd, którv Orzechowski wzi z rk
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biskupa, zoy w rce biskupa; odbierzcie mu to. eo wasze, ale zostawcie mu
to, co jest darem przyrodzenia: to winien samemu Bogu i miao moe woa
o pomst na gwacicielach praw boskich. Jak nie pozwala ludziom zarobku

jest tern samem, co zmusza ich do kradziey, tak zabrania on jest zezwoleniem

na wszeteczeiistwo. W tern adna ludzka mdro rodka nie znajdzie. Pamitaj,

M. P.. aby nie powiedziano, e za twego panowania nic wolno byo obywatelowi

by czowiekiem! Pomnij na czas. kiedy ci chciano rozczy z twoj maonk;
pozwól porówna si. mio jest jedna! Przez t mio, jak masz dla ony
twojej, nie daj upa pokrzywdzonemu!

Warszawa w XVII wieku.

Tak mówi katolik w owe czasy. Trudno byo wmówi w szlacht katolick,

/.< sakramenl jesl zbrodni, e maestwo, nawel ksidza, nic jesl wicie

i nietykalne. Widziano tylko z wol w surowoci kuryi w tak gronych dla

Kocioa czasach.

Umar wreszcie (1559) gówny przeciwnik Orzechowskiego, tyle zniena-

widzony w Polsce papie Kafaffa. Zaraz n;i drugi miesic po jego mierci

poda Orzechowski do aktów konsystoryalnych dawne swoje rozgrzeszenia

i wyznanie wiary, w Piotrkowie zoone 10
). Na danie króla i senatorów

upowani] nowy pupie/. Pius IV. legata swego w Polsce, Berarda Bogiovanni,

biskupa kameryskiego, do ostatecznego rozpoznania sprawy czowieka, kto-
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rego w instrukcyi dla legata midzy celniejszymi kacerzami w Polsce wymie-

niono z przypiskiem: ten ostatni pojciem ony tylko grzeszy, ale z heretykami

dysputuje.*

Zawezwano Orzechowskiego przed synod, który Przerbski w celu wybrania

posów na sobór trydencki zwoa do Warszawy 11
). Wyklty stawi siei zoy

przed legatem proces wraz z wyznaniem wiarj i wystpi! z .-widna mow
o zacnoci stanu duchownego, wyszej nad wiecki i maeski stan. Có, kiedy

w mowie tej mona znale wszystko, co kiedykolwiek pisa lub mówi. Nie

podobaa si te ani biskupom, ani legatowi. Synod mimoto uzna jego prawo-

wierno; kltwy zostay warunkowo rozgrzeszeniem uchylone, wano ma-
estwa zostawiono wprawdzie do wyroków papieskich, ale legat zrobi mu
wszelka, nadziej pomylnego zakoczenia caej sprawy. Znasz wyznanie moje.

pisze do Orzechowski, znasz wiadectwo biskupów, znasz moj stao dla

Rzymu, teraz od ciebie zaley, abym. oczyszczony z winy. sromotnych blizn na

sobie nie nosi.

Synod warszawski i poczenie z Kocioem byo dla Orzechowskiego

nowem yciem. Kamie spad z jego serca: byo mu jak winiowi, któremu

bramy otworz, rce rozwi, pozwol mówi; sta jak po habie obmytej.

jak po trosce minionej, jak po przebytej trwodze — odetchn — podniós

gow i uczu si wolnym. Jego gorce przywizanie do Kocioa byo zawsze

zagadk u wspóczesnych, tak jak zagadk jest mio przedmiotu, dla którego

si duo cierpiao, jak zagadk jest urok tego. co nas mimo przywizania

naszego od siebie odpycha. Stao Orzechowskiego dla katolicyzmu bya
przedmiotem drwinek. niedowierzania lub ironicznego zadziwienia i zostao tak-

a do dni naszych. A jednak nie trzeba by na to katolikiem, aby si do wielkiej

instytucyi, jak jest koció katolicki, zentuzyazmowa i przywiza. Dowodów
na to nie braknie. Najlepsze gowy i serca wyrobiy sobie stae przekonanie

o koniecznej potrzebie dla ludzkoci instytucyi takiej, jak Koció, instytucyi,

któraby staa na wiecie ponad mniemaniem czasów, namitnociami narodów,

ponad ambicyami poszczególnych ludzi, ponad korzyciami doczesnemi i jak

barwna tcza wizaa ziemi z niebem i nie pozwolia im oddala si od siebie.

Odkd wieki zstpiy na nasz ziemi, nie byo instytucyi. któraby tak wielk

si zdobya, któraby tyle korzyci ludzkoci przyniosa. Koció pobrata ludzi

na ziemi, a miosierdzie wprowadzi w obyczaje. On w chaosie Europy z wó-
czgów i rabusiów porobi narody: on ich broni przeciw gwatom jednostek, prze-

pisa królom przysig, która bya pierwsz konstytucy. on pielgnowa najszla-

chetniejsze zdolnoci i uczucia ludzkie, które rozeszyby si w sprzeczne pojcia

pod panowanie przemijajcych korzyci, a jeli wobec tego ogromnego wpywu,
jaki wywar na nasze stosunki, obyczaje, przekonania, na nasz organizm— jeli

mimo to rachujemy jego bdy i wykroczenia, musielibymy si sami niekocha

i nieszanowa, gdybymy go nienawidzie mogli lub pogardza nim byli w stanie.

Dodajmy do tego wiar ludzi, którzy z nim cz przyszo sw poza grobem,
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pietyzm, który go wie z pierwsza, przestrog matki, z ostatniem bogosawie-
stwem ojca, wdziczno, która wspomina ludziom najpikniejsze chwile ich

ycia, a nikt si dziwie nie bdzie, e kiedy y czowiek, który bardziej kocha

Koció, ni siebie, a kochajc namitnie swoj Rzeczpospolit, pomiesza! i po-

czy j w sercu i gowie swej z Kocioem.

Ju od kilku lat wyrobio si w Orzechowskim przekonanie, e katolicyzm

jest nieodzown potrzeb, warunkiem istnienia Rzeczypospolitej i e szerzce

si w Polsce herezye wiod j nieochybnie do upadku. Zdawao mu si, e,

pochwyciwszy t prawd, powoany jest od Boga do bronienia ojczyzny i Kocioa.

Od czasu, gdy powzi to przekonanie, charakter jego pocz si zmienia

w dzik nieczulii na wszystko, co go otaczao. Gaa namitno i gwatowno
jego usposobienia przeniosa si w t jedn myl. Zrodzio si w nim poczucie

wyszej wadzy, mówicej jego ustami, uywajcej jego osoby za narzdzie -

uwaa si za proroka.

Od roku pisa i dysputowa z nowowiercami 12
), ale, bdc sam pod kltw,

nie mia nawraca drugich. Pogodziwszy si z biskupami, ogosi si natychmiast

jako zbkana owca. powracajca do pasterza, wyda drukiem swoje wyznanie

wiary 13
) i wród oklasków i panegiryków ksiy i katolickiej rzeszy postawi

zaraz na synodzie warszawskim konkluzye. t. j. sze punktów, które kady
katolik w Polsce obowizany by podpisa, jeli nie chcia by uwaanym za

kaeerza. Miao to by rozczenie owiec od kozów -- pierwszy krok do walki

z rónowiercami. Konkluzye byy nastpujce: li Stan duchowny jest od Chry-

stusa postanowiony. 2) 3la wasny charakter i moc rozwizania i wizania.

3) Sprawuje sani sdy trdu i krwi: sdzi stan wiecki, od którego sdzonym
by nie moe. 4) Prawnie zgromadzony synod nie bdzi. 5) Sprawowana ofiara

za grzechy nasze jest prawdziwem Ciaem i Krwi Pask nie w znaku, ale

w istocie. 6) Papie Pius IV jest namiestnikiem Chrystusa; piastuje klucze nieba

i kady winien mu posuszestwo.

Od tego czasu przez pi ostatnich lat ycia swego y ten czowiek, jak

prorok starego zakonu. Gromi kacerzy, króla, biskupów, monowadców i szlacht,

grozi królestwu zagub, kaza, pisa, dysputowa z caa zapalczywoci swego

uczucia. Gdyby mona zebra wszystko, co robi przez te lala. pokazaoby si,

ze kada myl jego bya Kocioem i Polska.. Postrada jurgielty, pozrywa

z starymi przyjaciómi i. znienawidzony, obrzucony botem przez ksiy i róno-

wiercow. wymiany, okrzyczany za obkanego, zawieszony w kla.twie kocielnej.

niepewny prawnoci swego zwizku, imienia swoich dzieci, walczy przeciwko

wszystkim sam jeden w caej Polsce, jedn myl, trawiony: By rozkroi <cvfc

moje nie znalazby nic jeno jedno sowo: zginiemy.

Takie byy ostatnie lala tego wielkiego katolika, który chcia kuryi rzymskiej

przysporzy pot Europy wyznawców, oczyci Koció z zabobonów i celibatu,

i postawi Polsce jako warunek istnienia katolicyzm, zasad, która sic staa

po nim dogmatem Rzeczypospolitej.
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Wszystkie pisma jego z tego ostatniego okresu nosz aa sobie cech
religijno-polityczn: w kadem przeprowadza i uzasadnia swój teokratyczny

system. Ale ani pism jego, ani systemu nik zrozumie nie jesl w stanie, kii»

cho po trosze nie jesl obznajomiony z przebiegiem reformacyi w Polsce.

Nie znajcym motorów i doktryn, które Orzechowskiego do wystpienia skoniy
nie znajcym stosunków, w których y, poj, które go poprzedziy, pisma jego

mog si wyda dziwaczne i raczej miechu, ni gbszej uwagi godne. T;ik

te niestety wielu je oceniao i nic dziwnego. Niemiec, któryby nie zna prze-

biegu i podstaw swej reformacyi, któregoby nie nauczono za modu, e Luter

by! wielkim i witym czowiekiem, którego pami szanowa ;i dziea / uwag
i czci czyta naley, zostawiby reformatora / jego legend o dyable i anty-

chrycie na uboczu, jego sposób korespondowania z ludmi uznaby*a niesmaczny
dowody za jaskrawe, a sama posta wydaaby mu si grubiask i kótliw.

My, Polacy, znamy dokadnie przebieg reformacyi w Niemczech i w innych

krajach Europy. Humanici, Alumbrados, Purytanie, znani s w kraju naszym.

Nie wiele jednak wiemy o askim, Modrzewskim, Przypkowskim, Gonidzu,
Budnym, Orzechowskim, a jednak ci ludzie nie maymi strumieniami zasilili

fale czasów, które obok nas pyn i mdro ojców naszych na grzbiecie

swoim nios.

Herb Orzechowskiego.
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Stan katolicyzmu przed reformacy w Wielkopolsce, w Litwie i na Rusi. Stosunek Rzpltej do

cerkwi wschodniej. Maopolska. Duchowiestwo, lud i szlachta. Stronnictwo reformy: tajne

szerzenie si obcych wyzna. Skutki sejmu 1552 r.: caa niemal szlachta zmienia obrzdek.

Legat Lippoman. Wolno wyznania zaprowadzona sejmem 1556 r. Ilo i rozkad sekt w Polsce.

Niebezpieczestwa z powodu rónicy zda w religii, denie ogólne do jednoci obrzdku.

System askiego i Zygmunt August. System Modrzewskiego i prymas Uchaski. System Orze-

chowskiego. Donioso, sia i popularno systemu Orzechowskiego.

Bd si stara przedewszystkiem przedstawi rozwój reformacyi w Polsce

w ten sposób, aby przyjcie, chociaby chwilowe, nowych wyzna nie wydao

si nikomu kaprysem naszych praojców. Nikt nie zmienia wiary swojej, ani nie

poprawia obrzdku bez powodu; aden lud nie przyjmie nowej religii w kilku

lub kilkunastu latach, nie majc do tego przygotowanych umysów i sumienia -

i tak, jak w XVI wieku nowe obrzdki miay tylko w pewnych miejscach Polski

przygotowan gleb i do pewnych stanów wolny przystp, tak i dzi pod

powierzchni katolicyzmu i wschodniego obrzdku zachoway si z onych cza-

sów odrbne pojcia w rzeczach wiary, które moemy dzi nazwa wyobra-

eniami mniej wicej poetycznemu z któremi jednak w danych razach rachowa

si trzeba.

Przed wybuchem reformacyi poowa Polski bya katolick, poowa gre-

ckiego obrzdku. Katolicyzm sta bardzo sabo, sabiej, ni w którymkolwiek

narodzie.

Gay obszar Rzeczypospolitej, graniczcy z zachodem, zachowa wyrane

lady hussylyzmu. Mimo ustawy wieluskiej, wydanej na mocy breve Marcina V 2
),

mimo potwierdzenia jej przez Kazimierza Andrzeja i wprowadzenia inkwizycyi,

nauka Hussa, zgodna z pojciami naszego narodu, szerzya si przez lsk
i Prusy tak silnie 2

), e jeszcze w XVl-tym wieku liczya w Polsce nie mao
wyznawców. W roku 1503 spalono ksidza, rozdajcego komuni czesk 3

),

w roku 1500 szlachta wielkopolska, zgromadzona w Poznaniu, daa gwatem

przywrócenia wieczerzy pod obiema postaciami, groc broni i odjciem dzie-
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sicin 4
), r. 1504 wyszo w Krakowie pismo o prawdziwym obrzdku i <» ma-

estwie ksiy, a w caej Wielkopolsce przed reform Lutra mnóstwo byo

heretyków 5
).

Na pónocy dawne wojny i kótnie z Krzyakami, w których papiee

czuli si w obowizku bronienia interesów Zak byy nieustannym powodem

napronych stosunków pomidzy Rzymem ;t Polsk. Czynnoci apostolskie

tego zakonu /jednay imieniowi Krzyaków nienawi i wzgard, ;i tem samem
prowadziy pewn ozibo Litwy dla wiary swoich dawnych kaznodziejów.

Ta cz W. Ksistwa, w które] mówiono po litewsku, bya przez poow
pogask. Na mudzi, bdcej jedna, pit caej Litwy, w r. lós" po Chry-

stusie nie byo ywej duszy, pisze biskup Gedroi do Jezuitów, któraby si

raz w yciu spowiadaa, nie byo ezowieka. któryby si umia przeegna
i zmówi Ojcze nasz. mudzini czcza delty i Perkuna.«

Chrzest zmieni spoeczestwo, obyczaje i pojcia; szlachta litewska dostaa

wraz z religi wolno i wasno, ale prosty lud nie dosta przy chrzcie nic,

prócz nowych sukien. Byo zreszt niemoebn rzecz, aby katolicyzm móg
by silnie zakorzenionym w kraju, w którym dopiero przed pótora wiekiem

przyjto chrzecijastwo.

Druga poowa Litwy, mówica narzeczem biaoruskiem. bya ju za Jagiey

obrzdku greckiego, ale manichejsk. to jest przyjmowaa dobr i z natur

bóstwa 6
). Na czele jej stali ksia ruscy, których aden biskup nie wici:

prawem dziedzicznem siedzieli w swoich kocioach i sprawowali obrzdki bez

dozoru. W calem ksistwie szlachta bya przewanie katolick, ale lud skada si

albo z grubych pogan, albo z zabobonnych chrzecijan. Czci Matk Bosk Perku-

natel. dzieci swoje chrzci w kocioach i zanurza w rzeki wite, umarych grze-

ba starym obyczajem obok mogi swoich przodków, chwali chrzecijaskiego

Boga razem z swymi dawnymi bogami, a dyabu pali wieczki na otarzach.

Duchowiestwo katolickie nie miao w tej czci Rzpltej najmniejszego pojcia

o swoich obowizkach. Biskupstwa i kanonie rozdawano laikom, alchemistom.

doktorom, a czsto dzieciom; zastpców pacono le; w czasach godu, wojny

lub zarazy pasterze uciekali od swoich owieczek, a lud nie widzia w nich

opiekunów, ale bogatych i pysznych panów w zotogowiach i w wietnych

pojazdach, do których nie omiela si przystpi T
). Taki by stan religijny na

Litwie, e nie byo adnej ustalonej religii prócz mnóstwa ydów i. Tatarów,

którzy mieli stay obrzdek.

Caa poudniowa cz Polski, t. j. obie strony Dniepru po San i Wieprz

z podnóem Karpat, gdzie wooska cerkiew miaa swoich wyznawców, bya
obrzdku greckiego. Polska bya placem boju. na którym cieray si dwie

potgi, dzierce sumienie Europy. Pioruny Watykanu, nienawi Carogrodu

nie dotykay skutkami swymi Greków, Rzymian, Niemców ani Francuzów, ale

paliy i grzebay si po naszej ziemi, gdzie na caej linii od zatoki Rygajskiej

a do Czarnego morza stykay si dwa obrzdki z odrbn cywilizacy
4
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z odrbnym charakterem ludnoci. Stoj do dzi dnia spiczaste wiee i kopuy
obok siebie - ale nienawi kleru bya i jest hab chrzecijastwa.

Ilu ludzi pracowao nad uni ! Zawsze napróno 8
). Napróno szukano

do dzi dnia powodów tej wielkiej schyzmy. Historya rokowa w celu po-
czenia obu kocioów powinna ju bya przekona o bezskutecznoci zuytych

dotd rodków. Pokazao si dowodnie, e nie ów znany dogmat by i jest przy-

czyn rozdwojenia, bo si na czsto godzono — nie prymat, bo tego nawet

Caerularius nie zaprzecza, a Armeczycy
przyjli go jako wolne zdanie — nie patryar-

chat, bo tego Rzym nie odrzuca — nie hie-

rarchia, jak wiadczy unia florencka i brzeska,

ani rónica obrzdku nie bya schyzmy po-

wodem, bo Koció dozwala wikszych odmian

Jakobitom, Koptom, Maronitom i t. d. — ani

maestwo ksiy, bo istniej ksia ruscy,

którym dozwolono on — ani dictatus Grze-

gorza VII, ani dekretalia, których papiee

nawet na Zachodzie przeprowadzi nie byli

w stanie, ale jedynym i ostatecznym powodem
rozdwojenia, odsunwszy wszelk sztucznie

wywoan nienawi, jest i bya, mojem zda-

niem, ta drobnostka, e ani rzdy, ani narody

wschodniego obrzdku nigdy unii z Rzymem
nie chciay. Rzd Carogrodu lub Moskwy nie

widzia powodu, dla któregoby swoj najwi-

ksz potg, wadz nad sumieniem poddanych,

mia odda pod wadz rzymskiego biskupa,

narody nie czuy potrzeby tego.

Niech ta leaa w naturze rzeczy. Nie-

podobna nie dostrzedz, e patryarchat równic

przewany wpyw wywar na uksztatowanie

si pastw i narodów na wschodzie, jak pa-

piestwo na zachodzie. Patryarchowie nie rozdawali koron ani ziem w lenno,

nie okrelali granic pastwom, nie odbierali od królów przysigi— ale, dziaajc

zawsze w interesie swojego rzdu, byli powodem, e kade nowo powstajce

pastwo musiao si stara o swego wasnego patryarch, jeli nie chciao

dosta si pod panowanie ssiada, pod którego patryarchat naleao. Tym
sposobem ustala si wiekami zwizek midzy religi a rzdem, a wzgldnie

narodowoci, i sta si tak silnym, e w naszych czasach jeszcze, mimo upadku

wielu pastw, istnieje w pojciach ludów niewzruszony, niby zawizek przy-

szoci, nawet tam, gdzie istniay niezawise metropolie. Dzi jeszcze Nestorya-

nin nie czuje si kim innym, jeno Chaldejczykiem, kady Jakobita, niechby

Karta tytuowa >Roczników « Orze-

chowskiego.
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by jakiej chce narodowoci, uwaanym jesl za Syryjczyka, Moskal uwaa
kadego ortodoksist za Moskala, ;i Rusin nie uzna w katoliku Rusina, choby
by jego rodzonym bratem. da unii od Greków, od Moskali, <>d Rusinów,

to znaczy da zmiany ich narodowoci, ich charakteru, to znaczy poruszy

spraw, która zaczepia o ich obyczaje, wspomnienia, uczucia, ich history, ich

przyszo.
Lud ruski w czasach, które nas zajmuj (1520), nie tylko pogardza

obrzdkiem taciskim, ale z powodu swego wyznania mia powody, aby by nie-

przychylnym samemu pastwu, samej Rzeczypospolitej. Byo to w 80 lat po

unii florenckiej (1439). której Moskwa, choby i chciaa, przyj nie moga
z obawy przed Tatarami, a która, patryarclia carogrodzki zerwa dla zachowania

swej niepodlegoci, przedewszystkicm za z obawy przed Turkami, ci bowiem,

zdobywszy Konstantynopol, kada, myl o unii za zdrad poczytywali: unia

grozia im krucyat. Tylko na obszarze Rzpltej przyja si unia florencka

i szlachta ruska zostaa zrównana ze szlacht polska., biskupi weszli w przy-

wileje aciskiego kleru 9
). Ale kler niszy i lud unii nie przyj, uznawa

patryarch carogrodzkiego, a nie majc wasnego greckiego metropolity, ulega

metropolicie moskiewskiemu, swoich biskupów uwaajc za odszczepieców. Z tego

powodu Zygmunt I. odda metropoli kijowsk schyzmatykowi, ale zarazem

wobec cigej propagandy zaborczego ssiada i knowa patryarchy, którym si

Turcy posugiwali, gnbi wrogów wewntrznych 10
) i pragn wzmocnienia unii.

Ta jednak w tych czasach saboci katolickiego kocioa mao miaa obroców
i nika. Zostay tylko jej lady w zmienionym obrzdku, który przez dugie

czasy stanowi rónic midzy cerkwi moskiewsk a kijowsk. — Takim by
stan katolicyzmu na Rusi, takim stosunek Rzeczypospolitej do wschodniej cerkwi,

e powszechna opinia podejrzywaa patryotyzm Rusinów, a duchowiestwo

katolickie nie uznawao ich za chrzecijan. Rodzina Orzechowskiego, jego oto-

czenie, ziemia, na której si urodzi, znajomo ducha i jzyka wschodniego

obrzdku, stan jego, patryotyzm i przywizanie do kocioa katolickiego, robi

ze bezstronn powag w sprawie ruskiego kocioa. Pierwszy te postawi

stosunek obydwóch narodowoci w sposób sobie waciwy i odpowiedni swej

doktrynie i przekonaniom. Pierwszy podpisywa si na dzieach swoich: Orze-

chowski Rusin, zostawi swój przydomek: gente Ruthenus, natione Polonus tradycyi,

poda najmdrzejsze rady Kocioowi co do postpowania z Grekami, a wewntrz
Rzeczypospolitej stara si zniszczy niesprawiedliwe przesdy, podejrzenia

i obopóln niech — majc to suszne przekonanie, e uznanie si obopólne

i bratnia zgoda sprowadzi powoli wszystkich do jednoci.

W zachodniej Maopolsce i na Mazowszu lud by katolicki, ale ksia
nie mieli tam adnej powagi z powodu gorszcych obyczajów. Zepsucie kleru

byo wówczas kwesty wieku. Cay wiat chrzecijaski woa o popraw gowy
i czonków Kocioa — ale napróno. Nie pomogy dobre chci maej garstki

biskupów na soborze Lateraneskim IV.; reforma kleru staa si przedsibior-
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stwem finansowein (1514 r. 9 posiedzenie i i wywoaa nowe niezadowolenie

i skargi 11
). Proponowano nowe prawa zamiast zachowywa stare ustawy

przeciw zbytkom, chciwoci, skpstwu. Niema wród nas sprawiedliwoci i po-

bonoci: wiksza cz praatów, którzy powinni by pochodniami narodów,

nie ma adnej religii ani wstydu. Sprawiedliwo zamieniona w rabunek,

pobono w zabobony, z wystpków zrobiono cnoty: owczarni Chrystusa strzeg

drapiene wilki, co witociami wiary swojej handluj.- Tak mówi Picns

Mirandola przy zamkniciu soboru— i w tym samym roku wystpi Luter, posta-

wi nowy obrzdek, zniós hierarchi i odczy miliony od Kocioa.

Duchowiestwo w Polsce nie byo wyjtkiem 12
). Cytatem na zepsucie

kleru jest katalog wszystkich pisarzy naszych w XVI wieku. Ale i tych dowodów

nie potrzeba, gdzie sam rozsdek wystarcza. Jaki bowiem powód ludzki mie-

liby ojcowie nasi. aby zmieni tak nagle religi, w której wzroli od szeciu

wieków? Czy wiara katolicka jest z i faszywa? czy wyznanie Lutra. Kalwina.

Zwinglego byo dla nich lepszem? czy odmiana obrzdku przynosia komukolwiek

w naszvm kraju takie korzyci, iby dla nich móg powici swoje przekonania ?

Czy Polacy w XVI wieku byli tak lekkomylni, e chcieli próbowa, który

obrzdek jest lepszym, lub tak dziecinni, iby ich nowo lub moda do

odmiany skonia? — Nie - - lekkomylni s tylko ci. którymby si podobne

powodv nasuway i którzy, bronic lub tajc winy kleru. Kocioowi i wierze

szkod przynosz. Wiara nie przychodzi z wiatrem od zachodu lub poudnia,

ale tak. jak dugich wieków potrzeba, aby si wdroya w organizm ludzki.

tak potrzeba kilku generacyi. aby si z pod jej wpywu uwolni. Nie wady

zatem wiary naszej, nie prawdy Lutra, nie lekkomylno przodków naszych,

nie korzyci lub moda. ale powodem odmiany byo to. e administracya kocioa

bya u nas przez dugi czas w rkach zych, leniwych, zepsutych i mao gorliwych

w obowizkach swoich ksiy. Tym samym sposobem, jak w piersiach zego

czowieka zarody najszlachetniejszych uczu wyrodzi si potrafi, e wiara

przejdzie w zabobon, mio obierze nikczemne przedmioty, nadzieja stanie si

gupot, sprawiedliwo srogoci, lito bojani i saboci— tak i religia zepsu

si moe w rkach zepsutych ksiy i to. co niegdy byo witem, zbawiennem

i poytecznem, staje si w zych czasach przyczyna, zepsucia, potuch zym
namitnociom, nikczemnem i brudnem — a ludzie, którzy bardziej czuj ze,

które dokucza, ni pamitaj dobre, co mino, lepiej wiedz, czem co jest, ni

czem co by powinno, którzy wielkich instytucyi od zych rk administratorów

odróni nie potrafi, sdz rzeczy po ludziach i za pogard ksiy idzie

pogarda obrzdku. Za czasów Orzechowskiego byo tak le z obyczajami kleru,

e w Przemylu wadza miejska zabronia mieszczanom wszelkich stosunków

z duchownymi, odsuna tych ostatnich od ognia i wody z powodu nikczemnych

obyczajów 13
i.

C ludu prostego doktryny i dogmaty kocielne, podobnie jak dzisiaj, sabo

byy zakorzenione. Jest pewnem, e tylko kwestye sporne wyrabiaj, szczegóowe
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przekonania i wdraaj doktryny w umysy ludzkie. V nas sporów religijnych

nie bywao, katolicyzm wprowadzono bez rozlewu krwi. »lud chwali jednego
Boga, wszystk nadzieje pokada jedynie w mierci Chrystusa i miosierdziu
boskiem wedug sów chrztu i ostatniego pomazania... 14

). Dzi jeszcze dogmaty
wiary katolickiej s u ludu kwesty pamici, sakramenta uwaane s czsto
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jako obyczaj, o wasnociach boskich panuj wyobraenia pogaskie, modl si

z poczucia obowizku, a caa religia polega na ksiach. Jeli dodamy, e dzi

jeszcze znajduj si w miejscach, od parafij oddalonych, doroli, którzy » Ojcze

nasz nie umiej, a w kociele nigdy w yciu nie byli— mona sobie wyobrazi,

jak silnym by katolicyzm u ludu przed 300 laty.

Szlachta bya wtedy - - jak Koció nazywa — religijnie indyferentn.

Wyrobione pojcia o wolnoci i wysokie klasyczne wyksztacenie nie dozwalay

zbytniej gorliwoci. Prócz dobrych szkó krajowych, kadyjmajtniejszy wysya
synów do najlepszych uniwersytetów za granic 15

). Owiata, polor, uprzejmo,
powiadczone przez obcych i swoich 16

), nie puszczay religii"poza obrb kocioa.

Dogmaty zostawiono ksiom, a duo rozprawiajcych w sprawach religii

jeszcze przy kocu panowania Au.uii.~ta kaznodziejami Rzpltej babiskiej nazy-

wano. Wysany od Leona X Zacharyasz epp. Gard. z wadz rozdawania

odpustów zasta ludzi mao o nie dbaych i wywióz puste skrzynie.

Tak staa sprawa katolicyzmu w naszym kraju, kiedy si pojawia refor-

macya. Stówo to nie oznacza ogóu nauk Lutra, Karlostada, Zwinglego, Ana-

baptystów, Konformistów. Kalwina. Trynitarzy i t. p. Nauki te wszystkie ra-

zem i kada z osobna byy skutkiem, nastpstwem ogólnego ruchu umysów,

wywoanego sprawa, poprawy Kocioa. Byo mnóstwo ludzi, którzy dali
reformy, nie odstpstwa, nie schyzmy. Naley pamita, e do r. 1561 — ostatni

okres soboru trydenckiego - - kady czowiek móg gosi zdanie swe co do

naprawy Kocioa, nie przestajc by katolikiem i to gorliwym katolikiem, skoro

go Koció obchodzi. Wystpienie Lutra rozbierano u nas swobodnie, chwalono,

co dobre, ganiono, co ze lub nie na czasie, i byoby le na wiecie, gdyby si

nie byli znaleli ludzie, popierajcy go w tem, co im si podobao; w przeciw-

nym razie aden czowiek nie mówiby prawdy, coby nie wiele korzyci

ludzkoci przynioso. Mylano, pisano 17
) i mówiono o reformie, nim jeszcze

usyszano imi Lutra w naszym kraju. tak. jakby to robiono dzisiaj na caym
wiecie, gdyby papie zwoa sobór w celu reformy kocielnej. Byo duchem

czasu zajmowa sic sprawa, religii, krytykowa'' istniejce doktryny, obrzdy,

teorye i stawia nowe na ich miejsce. Stronnictwo to stronnictwo reformy

rozszerzao si bardzo szybko po caej Polsce, tembardziej, e mnóstwo mo-
dziey, zwiedzajcej zagraniczne uniwersytety, a osobliwie Wittenberg i Goldberg

na lsku, przynosio co rok z zagranicy najnowsze doktryny. Po klasztorach

ijpo kocioach poczli ksia i mnichy, zaraeni duchem czasu, gosi nowe

pojcia 18
); zgromadzenia uczonych ludzi rozbieray nowe nauki 1 ''!: magnaci

zaczli si opiekowa- ludmi, którzy /. powodu rozruchów w ociennych pa-
stwach zmuszeni byli emigrowa; uczonym wychodcom dawano bez trudnoci

katedry gównych szkol Królestwa -°i: kobiety po miastach aczek sic UCZV

piewników Lutra i Sprettera i przyszo do tego jak mówi Krzycki 81
)

e niewiasty i szewcy o rzeczach wiary publicznie dysputowa zaczli. Nowiny.

ksiki, piosnki, tu i owdzie posyszane zdania, pogróki, tajne schadzki, nienawi
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dla kinu. ozibo dla obrzdku wszystko to budzio obaw, e Polska pójdzie

w lady ociennych narodów.

Duchowiestwo stara') si edyktami królewskimi] ustawami synodalnemin
)

zapobiedz grocym nastpstwom, odeprze szerzc si reform. Mimo jednak

widu ostrych praw i przepisów nie pochwycono nikogo, prócz jednej starej

etniej Wajglowej, spalonej na rozkaz Gamrata w Krakowie. Nieprzyjaciel

]>yl jak robak w drewnianym kocióku: syszano, e go toczy, ale wydoby
g

nie mona byo. Reforma sza prawie z wiatrem od zachodu, /. nsl do ust,

z ca potg nowoci tak. i synod w Piotrkowie 1547 r. nie waha si wy-

powiedzie, e Kocioowi w Polsce grozi wielkie niebezpieczestwo, e herezye

zagniedziy >ie po wszystkich dyecezyach. Ale sdom duchownym brakowao

istoty czynu. Mimu tak wielkiej potgi stanu nie mogy spali polskich Alum-

brados na stosach, trudno im byo ukara kogo, tem trudniej, odkd ló:;9 r.

zniesieniem edyktów królewskich z r. 1520, 1523 zaprowadzono wolno druku

i kademu wolno byo pisa i mówi, co zechcia. Reforma bya tajnym spiskiem:

mówiono, pisano, ale nikt nie wystpi! jawnie z odszczepiestwem, prócz kil-

kudziesiciu ksiy, którzy, upuciwszy klasztory i probostwa, pobrali ony
i w najwikszej tajemnicy poczli rozsiewa" nowe wiary, które si ju od

- doa oddzieliy 23
^. To byli pierwsi apostoowie 24

! Lutra. Kalwina. Zwinnego,

dopóki sprawa Orzechowskiego nie wywoaa caej tej kwestyi na widok

publiczny.

Widzielimy, jak grob, uczynion jednemu ksidzu, nalecemu do stanu

rycerskiego, caa szlachta wzia do siebie i omielia si pierwszy raz w Polsce

powsta jawnie na sejmie przeciw duchowiestwu. Zaagodzono, jak wiemy.

spraw, ale na tyme sejmie 155 lebrano ksiom jus patronaus, które

osobom podejrzanym o wiar odebrali 25
, a król zakaza podkanclerzemu wyda-

wa z kancelaryi królewskiej mandaty na szlacht dla sdów duchownych 26
).

Po tym sejmie Olenicki z Piczowa wystpi pierwszy w Polsce z odmian

wiary. Za porad Stankara odebra mnichom koció i przyj nauk Zwinglego.

Oskarony przez biskupów, sdzonym by wedug praw polskich, prawnie przez

króla w penym senacie i otrzyma przebaczenie winy pod warunkiem oddalenia

Stankara i oddania mnichom klasztoru. Podobny wyrok na pierwszego jawnego

heretyka, puszczenie pazem gwatu, niesychanego dotd w Polsce, dao biskupom

do mylenia. Zatrwoeni o kocioy, obraeni do ywego, postanowili nie koro-

nowa Barbary, dopóki im król nie wyda uroczystego zapisu 1550, grudzie .

e osdzonych i doniesionych heretyków egzekwowa kae i praw duchownych

broni bdzie 2:
i.

Widzimy teraz, skd czerpa odwag Dziaduski i synod piotrkowski 1552 r.

Zwizany sowem królewskiem. Zygmunt August nakaza Kmicie egzekwowa

wyrok na Orzechowskim, rozkaza odsdzonego od czci i majtku pochwyci

i zabi, a równoczenie wyda podobny nakaz do wszystkich starostw na

wykltych i osdzonych heretyków 28
). Na sejmie 1552 r. groono wyrniciem
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k^iv. Król dotrzyma sowa, ale przestraszeni biskupi zmuszeni zostali, mimo

przychylnego wyroku, zawiesi sdownictwo swoje na rok jeden.

Rok ten okaza wiatu dziwne zjawisko.

Naród z rozbudzonemi. nowemi pojciami, tumicy w sobie nienawi do

kleru, niech do obrzdku, naród, który przez 32 lat nosi mask i udawa
katolicyzm przed groz praw staroytnych i potg biskupi, zrzuci j teraz

i pokaza zupenie zmienione oblicze. Mao nie caa szlachta polska w przecigu

roku porzucia katolicyzm. Szybko, z jak spieszono zmieni obrzdek, nie

ma przykadu. W jednym roku od Odry do Dniepru 29
) zaczto gosi Ewan-

geli . sprowadzono kaznodziejów i ministrów 30
i z zagranicy, oddano paace

na zbory, pobudowano szpitale, szkoy i domy gocinne dla nowowierców. Jako

szczególny objaw usposobienia caego kraju przytocz fakt. e Mik. Radziwi

zaraz po skoczonym sejmie wióz modego króla publicznie przez Wilno do

nowo zaoonego zboru kalwiskiego, chcc go tym krokiem popchn do

reformacyi, a zarazom pokaza, e króla dla niej pozyska. Wtedy — mówi

Kojaowicz - - Cypryan Dominikanin, chwyciwszy konia królewskiego za uzd,

zawoa: - Nie tdy droga, któr przodkowie WKM. na naboestwo jedzili,

ale owa! — i wskaza na koció katolicki, do którego król zawróci.

Ten rok zawieszenia sdów duchownych trwa lat cztery 81
). Soce katolicy-

zmu zaczo si mie ku zachodowi, cie jego rós na ca Polsk. Stao si moda..

obowizkiem zmieni obrzdek, a mie swoje wasne wyobraenia. W senacie

i w izbie poselskiej nie byo prawie katolików 32
i. Na sobór trydencki wysyano

jawnych odszczepieeów w oczach Rzymu, chcc wysa osoby pewne a za-

razem graine: Frycza Modrzewskiego i bi-kupa Uchaskiego. Tak si rozmnoyy
rozmaite herezye, e byy domy. gdzie kady inaczej wierzy. Taki stan zdawa

si wszystkim niedogodny i niepewny: przeto w celu uoenia stosunku wyzna,

pogodzenia spraw polskich z duchownemi i ustanowienia czego pewnego

wzgldem wiary zgodzono si w r. 1555 w Piotrkowie na zwoanie soboru

narodowego w roku nastpnym.

Caa Polska gotowaa si na sejm 1556 r.. zwoany do Warszawy, podczas

którego mia si odby wielki sobór narodu. Kroi wysa do Rzymu St. .Macie-

jowskiego, marszaka koronnego, z daniem od narodu polskiego piciu punktów,

a midzy nimi: komunii pod obiema postaciami, mszy w jzyku polskim

i soboru narodowego. Zatrwoone duchowiestwo wysao ze swej strony do

papiea prob, aby wysa natychmiast nuncyusza do Polski, któryby pogodzi

porónionych biskupów, przeszkodzi] zwoaniu soboru i broni sdownictwa.

Rónowiercy zaczli si krzta okoo poczenia si ku wspólnemu dziaaniu

przeciw katolikom i po /jazdach w Chcinach, w Gouchowie nastpi! zwizek

Braci <'./.<'-ki<-h w Wielkopolsce z Kalwinami Maopolski w Kominku. Radziwi

i ksi Olbracht pruski sprowadzili z zagranicy synnego Wergeryusza, zwa-

nego oprawc papiey, w celu bronienia reformy wobec gronie zapowiedzi

nuncyusza. Szlachta, bojc si powrotu sdów duchownych i zwycistwa
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biskupów, miaa sobie za najpierwszy obowizek powyrzuca z reszty kocioów
proboszczów i przesta paci dziesicin. Takie byy przygotowania na sejm

1 556 roku.

Papie Karaffa, który wyprawianiem na drugi wial heretyków postanowi

dowie im naocznie, e nie wejd do królestwa niebieskiego, nie lubiany dla

swej srogoci w caym wiecie chrzecijaskim, wysa do Polski podobnego

do siebie nauczyciela, a na poselstwo królewskie grony starzec zachmurzy

si i odrzek smutnie, e obmyli rodki na chorob ludu polskiego. Byo to

bardzo zrozumiaem, o jakich rodkach myla. Przybyy nuneyusz, biskup

Werony, Alojzy Lippoman, czowiek stary, surowego oblicza, paskich obyczajów,

mia saw bardzo uczonego

praata. Nie mia jednak spo-

sobnoci, by pokaza w Pol-

sce, e jest uczonym, ale

postpowaniem swojem do-

wiód zadziwiajcego braku

taktu, okrutnego serca 33
), zu-

penej nieznajomoci kraju

i nieporadnoci w prowadze-

niu interesów. Ju samo uspo-

sobienie tego praata mogo
tylko zaszkodzi sprawie Ko-

cioa. Ito nie majc rodków
aby si go lkano, traci co-

dzieri na powadze. Na pier-

wszej zaraz audyencyi radzi

królowi, aby dla przykadu

ci kaza 20 moniejszych

rónowierców ; na synodzie

w owiczu zada od kano-

ników i kapitu osobnego sprawozdania, czem nisze duchowiestwo poróni
z biskupami, a na dobitek przysza mu nieszczliwa myl dowiedzenia cudu na

swoje przybycie — krwawicej si hostyi, któr ydzi ukrasi- mieli — rozkaza
wic spali jak najniewinniej, jak si pokazao, mod dziewczyn chrzecijank
i kilku ydów w Sochaczewie. Tern bezprawiem tak oburzy cay naród, e
papie by zmuszonym odwoa go z Polski. Rozrzucano na paszkwile, roz-

puszczano faszywe listy, niby od niego do papiea pisane, i kady, katolik czy

ronowierca. czul si w patryotycznym obowizku okazywania mu swej pogardy

i ubliania mu. gdzie si udao. Kiedy wchodzi do sali sejmowej, powitano go

okrzykiem: Salue. progenies mperarum!

WtaJriem usposobieniu narodu sejm warszawski 1556 r. (sobór nie przy-

szed do skutku) zaprowadzi w Polsce wolno sumienia 34
),

podstaw praw

Herb biskupa Uchaskiego.
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dyssydentów, potwierdzonych konfederacyami 1573, 1632, 1648, 1674, 1697 r

i ustawami z lat: 1575, 1587. 1627, 1638, 1650, 1654, 1655, 1667, 1685 —
a do potwierdzenia ukadu warszawskiego 1717 art. miedzy Piotrem i Augu-
stem II. w którym ta wolno zgwacon zostaa.

Zgrzybiay papie czyni z powodu tej uchway ostre wymówki królowi.

» Pozwolie - pisa - - ustaw sejmow kademu mie u siebie kaznodziej

i zaprowadza- obrzdek, jaki si komu podoba... « — jakby to od króla zaleao,
stanowi prawa Rzpltej, jakby to byo obowizkiem królewskim broni bisku-

pów, którzy siedzieli niemi, kiedy posowie mówili do nich: »Nie mamy was
za to. czem si by sdzicie; nie chcemy was. nie brak nam seniorów, opatrz
nas ministrami. Dzisiaj si zacz ten dom wali - wyszepta Orze-

chowski, schyliwszy si za krzesem Jana Tarnowskiego w senacie, na co stary

hetman, wejrzawszy na biskupów, westchn i rzek: Ci ludzie wzili Ducha
sw. ku poytkowi innych: dla siebie go uy nie umiej. < Ca obron biskupów

byo to. e uzyskali w kancelaryi królewskiej mandat, który, powoujc sic na

konst. z 1552 r.. zostawia! sprawy, tyczce religii, w dawnym stanie, t. j. przy-

znawa im nadzieje odebrania kiedy jurysdykcyi i kad tam dalszym zaborom
klasztorów i kocioów 35

».

Gdy w ten sposób potga biskupów zupenie zachwian zostaa, warowano
na przyszym sejmie 1557 r. pokój i wolno obcym ministrom dyssyden-

tów 36
), a kiedy po dugich kótniach w r. 1562—63 wyklci zostali przypuszczeni

do praw 37
) i mimo kltwy mogli sprawy swoje zaatwia po sdach ziemskich

i grodzkich, czego im dawniej statut nie dozwala — nikt ju w sdach bisku-

pich stawa nie chcia i konstytucya ta bya dla ksiy jak gdyby pszczole

do wyj mówi Lubieniecki. W kocu r. 1565 zabroniono starostom

wszelkiej egzekucyi wyroków duchownych 88
), czem zupenie obalonem zostao

sdownictwo kleru, które si ju na pierwszym sejmie piotrkowskim chyli

poczo 39
). Biskupom zostay tiiezabrane kocioy, tytuy i walka o dziesicin.

Nie byo ju adnego sposobu do powstrzymania odszczepiestwa "'i. -Mao

nic wszystkie wyznania wielkiej relormacyi szerzyy sic w Polsce, przyjmoway
si i kwilv. jak nowe nasiona, stosownie do tego. jaki grunt dla siebie znalazy.

Wielkopolska, w której, jak widzielimy, nie zaginy siady hussytyzmu, przyja
prawie caa, pod przewodnictwem .lak. Ostroroga, ulubieca królewskiego,

obrzdek Braci Czeskich 41
). .Maopolska za domem Zborowskich przesza na

republikaskie wyznanie Kalwina 42
), a na synodzie w Kominku poczya si

z wyznaniem czeskiem i utworzya obrzdek Braci Polskich z maemi odmia-

nami. .Miasta z niemiecriemi tradycyami przyjy pod opiek domu Górków
i Olbrachta pruskiego 43

) luteranizm. Rusini bronili swoich kocioów i. podbu-

rzajc rónowierców na katolików, niszczyli ostatki unii 44
).

W Litwie najznakomitsze domy przyjy obrzdek helueeki i:
'i. W r. L559

liczono zaledwie !

1000 katolików l6
), a lud prosty po wypdzeniu ksiy przez

kollatorów znaglony zosta do przyjcia kalwinizmu 1T
i



Ksi Mikoaj Radziwi Czarny.
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Ta zadziwiajca atwo, z jaka. Litwa przyja obrzdek helweeki. a nie

inny, nie dowodzi republikaskiego usposobienia szlachty, ani usilnej pracy

ministrów, ani obudzonego ducha reformy, dzy nowoci, nienawici do kleru

i t. p. — Powodem tej szybkiej zmiany obrzdku w W". Ksistwie bya potga

i charakter osobisty monowadcy, który sobie wzi za zadanie nawróci ca
Litw 48

) i monaby bez przesady twierdzi. /.> W. Ksistwo dlatego tylko nie

pozostao przy religii katolickiej, bo .Mikoaj Radziwi by kalwinem.

Czarny Ksi, pan na Oyce i Niewieu, wicekról Litwy, wojewoda

wileski, marszaek W. Ks. L. etc. etc. zaprowadzi ju w r. 1553 na caym
obszarze ogromnych swoich dóbr swoje nowe wyznanie. Jako najpotniejszy

pan w Rzeczypospolitej i bral stryjeczny Barbary mia zanadto duo znaczenia

w kraju, aby mu ktokolwiek zechcia przeszkadza- w tern, en zamierza. Natura

stworzya go takim, jakim musi by czowiek, który jest w stanie zniewoli

sumienie kilku milionów ludzi. Nieugitych przekona, agodny jak niemowl

w obcowaniu, pokorny dla sug i przyjació, gwatowny i dziki w gniewie, umia

sobie postpowaniem swojem nada tak powag, e. kiedy wchodzi do senatu.

król powstawa z tronu i szed mu naprzeciw i obok siebie sadza - kroi

ma oczy dla czarnego, a dla rudego serce . mówiono o Radziwille — a kiedy

dosiada konia, pierwsi panowie katoliccy trzymali mu strzemiona. Blada twarz.

duga czarna broda, czarne suknie, milczenie na obliczu otaczay go tajemni-

czoci, wzbudzay dla uszanowanie i trwog u pospolitych ludzi. Pokarmem,

napojeni, darami, agodnem i uprzejmera napominaniem nci do odszczepie-

stwa: przeciwników swego obrzdku przeladowa do mierci i nikt si nie

opar jego sodkiej dobroci lub elaznemu gwatowi. Cala Litwa ulega jego

wyznaniu, minio, e ono byo tak przeciwne jej naturze, jak augsburskie dla

szlachty polskiej.

Ale w r. 155ó pojawia si nowa. samorodna doktryna, bardziej zgodna

z pojciami Litwy, która si zrazu nadzwyczajnie szybko rozesza, a któr

z powodu podobiestwa do herezyi Aryusza aryask, a póniej socyniask

nazwano. By to produkt krajowy, liczcy dzi wielu wyznawców po wiecie,

a czekajcy jeszcze swojej historyi. Ojcem tej nauki by Piotr z Gonidza,

Podlasianin 49
), m, chodzcy z drewnianym paaszem, przeczcy bezwzgldnie

potrzebie rzdu, sdu i wojny. Uczy, e Bóg Ojciec jest jedynym Bogiem, e
"/v,:. sowo niewidome Niemiertelnego, zamienione zostao w ciao Chrystusa

i tym sposobem Chrystus ma jedn natur-, ale nie wspóistno z Bogiem; e
w Odkupicielu Xoyo; zmienio si w czowieka, a len czowiek w Boga. Nauka

jego zachwiaa w wielu umysach wiar w Trójc w. i daa powoil do powstania

rónych doktryn, które si w ten sposób rozwiny. W" r. 1559 wystpi Remig:

Chemski i zaprzeczy wprosi bóstwa Duchowi w.; to samo zrobi Stankar

w r. 1561 z Chrystusem. Nazwano ich antitrynitarzami, przeciwnikami Trójcy

sw. Nastpnie Grzegorz Pauli pocz uczy 1562 roku, e Chrystus nie by

przed Mana. a Duch sw. jest fikcyjn osoba., ze zatem lid- jest jeden w jednej
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osobie. Tak powstali Unitaryusze, wierzcy w Boga w jednej osobie, t. zwani

Pinczowianie, Rakowianie, Sandomierzanie, Socynianie. Marcin Czechowicz gosi,

e Chrystus by przed stworzeniem wiata, ale Duch w. jesl tylko darem boym.
Nauka ta rozesza si w Kujawach, zwano jej prozelitów: Dwuboanie. Par-

nowski doda, e Duch w. jesl czem ywem, istniejcem, ale nie trzeci osob
jednego Boga. Znalaz posuch w ziemi sandeckiej i nazwano wyznawców tej

doktryny Trynitarzami, Trydeistami, jakoby wierzyli w trzech Bogów, nie z-
czonych w jednej osobie. W ten sposób rozrastaa si w Polsce ta nauka,

liczca wicie wyznawców, wiciu ludzi uczonych, pisarzy 60
) i pierwszych w na-

szym krapi filozofów. Zwano ich Aryanami, Trynitarzami, Antytrynitarzami.

Hozyusz nazwa ich biesami, biesi wiara., a oni w odwet Trójc w. cerberem

trójgowym przezywali.

Na Litwie caa cz W. Ks. z pozostaemi pojciami Manicheuszów

przylgna do nauki Gonidza, przyjmujcego boska, i ludzka, natur w Chrystusie;

tam za. gdzie najsilniej stao pogastwo, przyja si nauka trzech Bogów
z subordynacy. Nauka Trynitarzy rozszerzya si w mgnieniu oka na mudzi
i w województwie nowogrodzkiem i brzesko-litewskiem na Litwie 51

) pod opiek

Jana Kiszki z Ciechanowca, starosty mudzkiego, pana na 700 wsiach i mia-

steczkach 52
!. Ten Gonidza do Wgrowa zawezwa i w dobrach swoich nauk

jego zaprowadzi, kalwinom kocioy poodbiera, nowe zbory i drukarnie poza-

kada. Nauka sama cisna si z taka. si do kocioów obu wyzna, e
duchowni kalwiscy dla warowania czystoci swego wyznania przyjli formu
Trójcy w. i mówili j podczas kadego naboestwa: Hi tres simt. siutt nnum
et hi tres sunt unus.

Licz gównie cztery wyznania: Lutra, Kalwina, Braci Czeskich i Tryni-

tarzy. które si rozeszy po obszarze obrzdku aciskiego i greckiego, po

miejscach zakaonych pojciami Hussa i Manicheuszów, po gowach pogan.

ydów i Tatarów w Rzpltej. Te i mnóstwo pomniejszych, których nie wymie-

nialimy, j. t. Sakramentalne. Zwinglianie, Nurki w Gdasku, na Spiu i Kuja-

wach, Menonici, Konformici. Antinomy, Ossiadrzy, Stankarzyci. Szwenkfeldyanie,

Dawidycy, Strembergeny i reszta napywowych, miay mnóstwo odmian i latoroli.

czono kilka w jedno, wypeniano, zmieniano stosownie do miejscowych stosun-

ków, i tym sposobem powstaa ta niezliczona mnogo wyzna, obrzdków i sekt.

o której mówi Lubieniecki, e »byli tacy, co sakrament Ciaa i Krwi siedzc,

inni, co go klczc lub stojc przyjmowali chlebem, opatkiem lub przanemi

plackami, i tacy byli, co Pismo wite martw liter, czernidem by powiadali.

a mienie wasnego zdania co do naboestwa i zbawienia za najpotrzebniejsza.

rzecz rozumieli, pozwalajc sobie grzechów wszystkich, których prawo pospolite

nie broni; bywali w kocioach, cerkwiach, bonicach i mówili, e to nie szkodzi

czyni co ciaem, kiedy dusze czyste mamy. Byli, co usugiwanie w naboestwie
ganili a twierdzili, e si nie godzi uczy kogo, chybaby kto mia objanienie

z nieba, cuda widzia, lub je sam mia moc czyni. Byli. co plugawo chodzili,
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legali i za upodobanie boskie udawali, a nadawszy si. inne od ywota~wiecznego

odsdzali. Byli. którzy urzda porzucali, bro odpasali, prawowania i przysigi

zakazywali. Byli. co Chrystusa nie uznawali i stary zakon z ewangeli pomieszali

(Budny). Drudzy zakon nad ewangeli przekadali, ydostwo wprowadzali

(Judaizanci); z tych wielu sabatowao...«

.Ministrowie wilescy (Relacya ministra kalwiskiego Simona, któr Bened.

Herbst w opisie swej podróy przytacza), ministrowie wilescy od roku 1562

trzymaj z Aryany i Nowochrzczecy: wita Narodzenia i Zmartwychwstania

i witki wymiataj, miast kaza prorokuj, maja. sny. widzenia, maj wiele

on i gardz urzdem, sdem i stanami. groby nie dbaj; do panów i urzdów
pisze, poddani tytuu braterskiego uywaj i do zrównania stanów wiod.
(Jadano o tern. majli by przypuszczeni do Wieczerzy Paskiej, którzy nie-

wolniki swe wolnemi nie czyni. Jeli tak dalej bdzie, buntu obawia si

trzeba.

«

W tym chaosie mniema i doktryn, z doktryn rosncych, zdarzao si

bardzo czsto, e w jednym i tym samym domu kady czonek rodziny inaczej

wierzy, a innego by obrzdku 53
) i bezpiecznie powiedzie mona razem z ks.

Subkowskim: -e od pocztku wiata nie byo przykadu, aby w tak krótkim

czasie, jak w ostatnich 10-ciu latach panowania Zygmunta Augusta, tyle razem

byo naboestw, jak w kraju naszym. Samych heretyckich byo na on czas

kilkadziesit i do potnych, co miay uczonych i zacnych ludzi po sobie.

«

Obev czowiek, któryby wyjecha z Polski 1552 roku, a powraca do niej

1561 r., znalazby po omiu latach na drodze z Krakowa do Wilna zmiany,

któreby mu duo day do mylenia o naturze naszego usposobienia i o wpywie,

jaki religia na umys poszczególnych ludzi i ogó narodu wywiera. Ale wolno
polska, jak powietrze polskie, bya w stanie pomieci i obj sob wszystkie

mniemania, religie, obrzdki i sekty. Rzplta bya jak jeden wielki dach uczci-

wego domu. w którym kady czonek rodziny czu si u siebie, uywa bratniego

spokoju, wstydzi si zakóca zgod i wznieca nieprzystojne zatargi, a kiedy

w ociennych narodach o mniemania wielkie toczono wojny, kiedy zacni ludzie

bratni krwi, rce swoje pokalali, kiedy kocioy i miasta burzono, wolno
tracono, u nas wzów krewiestwa narodowego dla mniemali wolnego sumienia

nie rozrywano i bogi pokój panowa.

Przemowa ksidza podkanclerzego kor. Myszkowskiego na sejmie 1505 r.

pyna jakby z pod serca caego narodu polskiego. Jakby w niebo powiedzia,

kiedy wyrzek w penym senacie: »Ja zaiste ycz sobie, aby kady dobrze

wierzy, jeno aby te i o mnie rozumia, e i ja dobrze wierz— a rychlejbym

gardo da, ni wiary odstpi. Wspólnie tak o sobie rozumiejc, nie targa

nam zgody i mioci, która z wiary pochodzi. Kio mio targa, wiary nie ma.

Róne rozumienie Pisma niech nie mci mioci midzy nami; niechaj nie

urga jeden drugiemu, a kady przy swojom rozumieniu zostaje. Dajmy pokój

dysputom a o zgod publiczn sic starajmy!*
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I któ si móg wówczas spodziewa, e w kilkanacie lal póniej nastpi

przewrót w przekonaniach, e katolicy odzyskaj zupen przewag polityczn,

e jakby zrzdzeniem samego losu szlachta polska wróci na ono Kocioa

w takich masach, w jakich ode odesza, e obce wyznania bd uznane za

niezgodne / istnieniem Rzpltej, e, kiedy wszystkie narody szuka bd sposo-

bów zblienia wszelkich wyzna pod jedno prawo, u oas rozpoczn .-i'.- nieto-

terancya i przeladowania i trwa bd a do ostatniego drgnienia Rzpltej,

kiedy caa zdrowa cz narodu gotow bya zabezpieczy protestantom wyko-

nanie religii bez restrykcji, ale nie byo jednego Polaka, któryby si nie

sprzeciwia] przypuszczeniu ich do udziau w sprawach rzdu i sdownictwa

i wszyscy gotowi byli walczy caemi siami przeciwko tym pretensyom.

(Wroughton res. ang. Warszawa. 1766.)

Jakie powody tej odmiany? Tumaczono j niegdy tern. e katolicyzm

zanadto gboko by zakorzeniony w sercach naszych przodków, aby go lada

przechodnia doktryna wytpi zdoaa. To nie jest prawd. Kiedy pytano

Komendoniego chorego w Berlinie, czy nie przykroby mu byo umrze w lie-

retyckiem miecie i by pochowanym w heretyckiej ziemi, wielki ten dyplomata

kocielny odpar zrcznie: » Gdyby na pó okcia tylko kopano mój grób, leabym
ju w katolickiej ziemi. « Widzimy, jak Kommendoni pomyli si w Berlinie.

Katolicyzm nie wraca samorzutnie. Jedna generacya, która potrafi umrze bez

wiatyku, zniszczy go w kraju swem wszerz i wzdu, od nieba a do rodka

ziemi. Twierdzili inni, e 00. Jezuici nawrócili Polsk na ono Kocioa. By
moe — ale có spowodowao zreformowany i odszczepiony naród, e Ojców

przyj, tolerowa, e im stawia klasztory, e im odda synów swoich na

wychowanie, e najlepsze gowy weszy do tego zakonu, któremu w ramiona

rzuci si cay naród? Twierdzono take, i to powszechnie, e istnienie Rzpltej

wymagao katolicyzmu. Zasada ta. uznana w prawie politycznem polskiem.

umieszczona w edyktach królewskich, jest udowodnion dostatecznie history:

e ze zmian religii nastpuje zmiana formy rzdu — ale dlaczego u nas nie

zmieniono formy rzdu, skoro zmieniono wyznanie, lecz przeciwnie, przywrócono

dawne wyznanie, aby zachowa form rzdu?

Powysze pytania s powodem, e bd dalej prowadzi rzecz o reformacyi.

dopóki nie dojd do wystpienia czowieka, który Rzplt i patryotyzm poczy
z katolicyzmem, który wyobraenia, stworzone przez czas i stosunki, zebra

i uoy w system, zgodny z uczuciem i deniami kadego szlachcica polskiego

i który osobistem wystpieniem odda tyle usug Kocioowi. Powstanie tego

systemu jest wynikiem nastpujcych pojawów:

Widzielimy, jak drog ustawodawcz wprowadzono do Polski reform

i jak t drog obwarowano wolno sumienia. Widzielimy, jakim sposobem

i gdzie powstay, rozszerzyy si i ustaliy nowe nauki, jak kada z nich potrze-

bowaa stosownej gleby dla siebie : jak Bracia Czescy rozszerzyli si w miejscach,

hussytyzmem dotknitych, Nurki w Kujawach, na Spiu i okoo Gdaska wród
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ludu najbardziej zamonego, Kalwini wród republikaskiej szlachty, Luteranie

w zniemczaych miastach, Unitaryusze wród mylcej inteligencyi, Trydeici

wród ywego pogastwa, jak w ziemiach, dotknitych manicheizmem, przyjto

stosown nauk i jakim sposobem Ru wrócia pod wadz i wpyw carogro-

dzkiej i moskiewskiej cerkwi. Ta róno wyzna i mnogo sekt prowadzia

za sob polityczne nastpstwa. Religia wywiera silny wpyw na ycie i stosunki

pojedynczego czowieka i tym samym sposobem wpywa na losy pastwa,

osobliwie tam, gdzie bya czynn w jego zawizkach. Religia, która stworzya

pastwo, jest dusz jego, jest jego treci; pastwo jest form jej. Oboje

wpywaj obustronnie na siebie i ze zmian religii zmienia si forma pastwa,

któr ona stworzya, a czsto i odwrotnie. W Polsce kada kwestya religijna

wzruszaa podstawami Rzpltej. Kade wyznanie stawao si zawsze mimowoli

party polityczn, dyo si natury rzeczy do rugowania religii panujcej

i na podstawie poj spoecznych, jakie kada, nawet najczystsza religijna

doktryna wraz z sob przynosi, brao si do reformy rzdu i spoeczestwa.

W takich stosunkach, w czasach, o których mowa, dawny gmach Rzpltej by
ze wszystkich stron burzony; kady chcia go mie w innym ksztacie, na inny

sposób: obcy albo swojski. Bracia Czescy nieli wraz z swojem wyznaniem

sowiask patryarchaln gmin, obrzdek bez hierarchii i despotyczny rzd
wieckiej wadzy, a nie namaszczonego króla. Kalwin odda koció i teologi

w rce republikanów, Luter w rce panujcego; obaj wzmacniali potg wadzy
wieckiej. Niemiecki ywio po miastach, przyjwszy »luterstwo-otrostw<>

jak mówia szlachta - - ciy do zachodu. Miasta nie miay wogóle powodu

yczy dugiego ycia Rzpltej, w której byy bez praw obywatelskich. Obce

jzykiem, obyczajami, prawem, a teraz wyznaniem, zawizawszy na nowo

stosunki ze swoj dawn ojczyzn, zwróciy nadzieje swoje ku ksitom swojej

wiary i narodowoci. Trynitarze i Anabaptyci ruszali lud z pod jarzma, gosili

niebezpieczne nauki, grozili buntem poddanych i obaleniem szlacheckiego stanu.

Litwa pod wadz Radziwiów dya do samodzielnoci i uywaa religii, aby

si odczy od korony. Czyniono to tak wyranie, e Radziwi, pierwszy

kalwin w Litwie, przeladowa kalwinów w dobrach swoich w Koronie. W Wilnie

tracono jawnych zdrajców za stosunki z Moskw, a pozór religijny, z jakim

w \ stpowa grony car podczas kadej wyprawy na Rzplt, ciy ca potg
moskiewskiej cerkwi na poudniowe ziemie Maopolski. Prócz tego kada z tych

licznych sekt tworzya wiksz lub mniejsz party polityczn; miaa swego

naczelnika, któremu suya karnie i ochotnie w interesie jego wasnym lub

swego obrzdku, mao za kiedy miaa na wzgldzie dobro Rzpltej, którego

wobec rozbudzonych namitnoci nawet oceni nie bya w stanie. Przyszo do

tego, e w r. 1564, w kwiecie wieku panujcego króla Zygmunta Augusta,

monowadcy jawnie w sprawie nastpstwa wchodzili w stosunki z obcymi

dworami, obce pany swemi miociwemi nazywali, twarze ich na szyjach

swoich nosili, jurgelty brali, i woajc na przyszo, mówili: nie chc króla
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papisty! ów za: nie chc króla ewangelika! 54
)* Na sejmie piotrkowskim 1565 r.

mimo opinii ogóu, która stosunki podobne jako zdrad kraju pitnowaa, senat

i izba poselska wyrzucay sobie wzajemnie praktyki, a kiedy izba daa
dochodzenia i sdu na winnych, cay senat wypar si pod sumieniem i owiad-
czy, e nie wie o tern, co byo publiczn tajemnic. Komendoni naliczy sze
znaczniejszych stronnictw zagranicznych monarchów w Polsce: wojewody sie-

dmiogrodzkiego, domu austryackiego. brandenburgskiego, ksicia pruskiego, w.

ks. moskiewskiego i landgrafa, alc si, e biskupi polscy rozdzielili si po

wszystkich stronnictwach, zamiast si w jednem poczy.
Byo niepodobiestwem w tak rozerwanem spoeczestwie utrzyma silny

i jednolity rzd, nie oparszy si na jednem wyznaniu i nie dajc baczenia na

drugie. Ale na którem wyznaniu? Na pozostaych katolikach? To nie dawao
adnej podstawy politycznej. Rzym jako wadza polityczna nie przedstawia

adnych korzyci. Uwaa rzd polski zawsze jako narzdzie, niós gwat i prze-

ladowanie za sob bez wzgldu, czy to Rzpltej szkod, czy poytek przyniesie.

Có kiedy Rzym mia wspólnego z interesami pastwa tak odlegego, jak Polska,

nie zwizanego z kury adnym realnym interesem? Korzyci i straty nasze

zaleay, jak wszdzie, od wielu okolicznoci, byy tak zmienne, róne, cza-

sowe, jak te, które pogoda lub deszcz dla wiejskiego gospodarza przynosi,

jedna i ta sama okoliczno raz strat, drugi raz korzy nam przynie

moga i trzebaby byo zna dokadnie stosunki, aby si do tego módz

zastosowa. Przeciwnie, interes Kocioa by u nas zawsze jeden, stay, nie-

zmienny: rozszerza i utwierdza to, co raz nazwa prawd, gnbi i tpi
to, co jako bd zatwierdzi, bez wzgldu, czy to korzy czy strat komukol-

wiek przyniesie, nd czasów Kazimierza Andrzeja Rzym nie liczy si z Polsk

jako z katolickiem pastwem, którego wielkoby mu na sercu leaa, a po

odebraniu sdownictwa ksiom najwiksz byoby dla korzyci, gdyby si

Polska pod bero domu austryackiego dostaa.

Wobec takich stosunków idea kocioa narodowego zyskiwaa stronników

u wszystkich wyzna bez wyjtku. Nic byo obywatela, któryby nic czu nie-

bezpieczestwa, na jakie Rzplta z powodu rónicy wyznali bya naraon. Od
r. 1552 kady sejm domaga sic natarczywie zwoania narodowego soboru

w celu zaprowadzenia jednoci w obrzdku.

Wród mnóstwa projektowanych sposobów pojawio sic w Polsce a
trzech ludzi, bdcych w stanic postawi kady swój system, na podstawie

którego jedno religijna zaprowadzona, i Rzplta politycznie zreformowan by
miaa. Tymi ludmi byli: Jan Laski, Frycz Modrzewski i SI. Orzechowski.

Pierwszv. ksidz oeniony, nie Kalwin, nie Luteranin, by apostoem swego

wasnego obrzdku, przyjtego w jednej czci miasta Londynu i w kilku

miejscach pónocnych Niemiec. Wielkiego rodu, nauki i charakteru, by tak

w Polsce powaany przez wszystkich bez rónicy wyzna, lak szanowany od

swoich przeciwników, e nie wiedzice. co hardziej podziwia naley: czy jego
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Zygmunt August.

wielkie serce, jego wite ycie, nieporównan szczero i ujmujc prostot
w obejciu, czy wspaniay umys caego narodu, w którym nie znalaz zawici.
Projektowa poczenie wszystkich rónowierców i ustanowienie kocioa pol-
skiego na wzór anglikaskiego z maemi odmianami. Projekt swój 55

) poda
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królowi i .-tanom Rzpltej. a. dowodzc w nim potrzeby zaprowadzenia reformaeyi

w Polsce, doczy! powody, jakie jego samego do odstpstwa od Rzymu .-klo-

nik. Obrany naczelnikiem wszystkich kocioów maopolskich, pooy wgielny

kamie do ugody sandomierskiej, postawiwszy sobie za zadanie swego ycia:

poczy wszystkich dyssydentów w jedno ciao.

Projekt jego by cigem yczeniem rónowierców, którzy w ogólnoci

chcieli, aby w Polsce byo jak w Anglii, gdzie kroi jest najwysz gow,
u dziesicin nie pac 56

).«

Ale kroi Zygmunt August, gówna figura w planie askiego, nie mia

ani siy. ani woli do pojcia reformy. Osoba króla polskiego dawaa w swoim

czasie wszystkim naczelnikom reformaeyi duo do mylenia. Rzym podejrzywa

go o sprzyjanie nauce Kalwina, mówiono o tajemnem odszczepiestwie. Tu

byo niesnsznem. Jego kroi. Most- by w caem znaczeniu tego sowa wolno-

mylnym. ale nic przesta by nigdy królem. \Y pocztkach swego panowania

skompromitowa si wprawdzie kilka razy swymi stosunkami, osobliwie tern.

e kaznodzieje jego w Wilnie pierwsi poczli z ambon gosi now nauk. Ale

póniej caa spraw reformy zamkn] w cinitem kóku swoich osobistych przy-

jació i traktowa j zawsze wedug chwilowego upodobania, a moe dla rozgosu

pomidzy uczonymi po wiecie, nie wprowadzajc jej nigdy do spraw publi-

cznych. Przyjmowa z ochot dziea, które mu przypisywano, wysya zaufanych

swoich za granic w celu zbadania na miejscu nowych wyzna, korespondowa

z wielu sekciarzami, ale ten stosunek by stosunkiem Katarzyny carycy lub

Fryderyka W. z literatur francusk— do rewolucyi byo daleko. Lubial askiego,

pochwala jego plany w listach swoich do nie-" - ale bardziej jeszcze lubi

biae konwalie. Chtnie otacza si rónowiercami; ulubiecy jego. Ostroróg,

Radziwi, byli naczelnikami nowych wyzna; sekretaryat królewski skada si

z samych podejrzanych katolików, jak: Mczyski, LutomirsM, Modrzewski itp.

Chtnie ich widywa na dworze, lubi rozmawia z nimi — ale daleko chtniej

by w towarzystwie adnych kobiet i patrza na zbiory kosztownych kamieni.

do których mia dziwny pocig z natury. Nie lubi biskupów, cieszy sic. gdy

im dokuczono: nie chcia, eby z nim mówili o religii. Tak jest, ksie, nie

wiele, a i to w kociele . (ii biskupi, mawia take, ja nie wiem jakiej oni

religii ale bardziej ni biskupów nie lubi trzeciej ony swojej; czu do

niej wstrt, oddaby by duo lat swego ycia, aby sic rozwiesi- i mice dzieci.

To byo najgortsze pragnienie jego serca, marzenie jego korony; a przecie

mimo niedozwolonego przez Rzym rozwodu nie zmieni obrzdku. Jako król

polski trzyma sic w póniejszera panowaniu cise prawa, broni kadego

wyznania. Edykty i przywileje byy dla kadego obrzdku, i lem samem piórem.

którem podpisywa wyrok parczowski, podpisa pozwolenie stawiania nowych

zborów. Wedug jego poj rónica w obrzdku nie powinna midzy ludmi

rozsdnymi targa zgody w polityce. Godno i honor osobisty wymagay po

nim staoci w wierze. Katolicyzm by wielka tradycy jego rodu, czu si
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potomkiem apostoów, mczenników i wyznawców, wiary swej nie byby nigdy

odmieni] B7
).

Nosi len król w piersiach swoich serce szlachetne i podniose, anielsk

prawie cierpliwo, wierno wit i stao w swoich zamiarach, graniczc

z uporem, któr pokonywa wszystkich. Za to, co kocha, gotów by kadego

czasu odda koron i ycie, i tak, jak Rzpltej odda swoje dochody i prawa

ksice na Litwie, jak powieci swoj rodzin i wszystkie marzenia swoje

na przyszo woli narodu, tak byby oddal ycie -woje dla dobra ojczyzny.

Ale rzuca si w hazardowne przedsibiorstwa, stan na czele przewrotu,

zmieni obrzdek, tonu.' rzdu, zmie prawa, a w danym razie pokrwawi
ziemi, choby to byo jedynym ratunkiem Rzpltej, do tego nie mia natury.

By za leniwy, lubieny i wypieszczony. Powierzchowno jego bya ujmujca,

nawet pikna, ale ociaa: diod powolny, twarz pena, cera przeroczysta,

koloru popiou, delikatna, jak u dziecka, wargi -pieczone, umiech leniwy i smutny,

wielkie oczy przykryte opadnit powiek — a kto go ujrza, móg si do niego

przywiza, ale nie móg odnie wraenia, aby ten król by zdolny rzuci si

samowolnie w niebezpieczestwo, rzdzi sumieniem swoich poddanych i zgwaci
-woje wasne w potrzebie tak. jak jego lennik. Olbracht pruski, albo król Henryk

angielski. Reforma urzdowa z królem na czele bya niepodobna.

Drugi system. Modrzewskiego, stawia zasad: wolnego kocioa w wolnem

pastwie pod osobnym patryarch i synodem królestwa. Doktryny tego przy-

jaciela ludzkoci, sawnego z nauki i pism swoich po caym wiecie wicej)

ni w wasnej swojej ojczynie, byy osobna, herezy w oczach Rzymu 58
). Ale

usposobienie Frycza byo ciche i skromne: wymowa jego agodna, jak deszcz

majowy, tyle przemawiajca do rozumu, tyle ceniona i uznana przez wspó-

czesnych, nie wystarczaa do wprowadzenia w ycie nowych idei, do których

ludzi nie namawia, ale porywa potrzeba. Modrzewski mia dar przekonywania,

ale w cztery oczy: mia wyobrani tak siln i prawdziw, i by w stanie

uoy plan najbardziej skomplikowany; ale wystpi poza rol tajnego radcy

lub sekretarza, walczy otwarcie, wynie si na stanowisko odpowiednie,

obronii- si na niem i przeprowadzi swoje pomysy, do tego czul si za nizko

urodzonym, czu si w ojczynie swojej bez prawa.

>zczeiem dla siebie mia przyjaciela od lat dziecinnych, który w jego

pomysy wierzy i na nich budowa ambitn przyszo swoj. Prymas Uchaski

przedsiwzi sobie wprowadzi w ycie system swego skromnego przyjaciela.

Chcia zo-tac patryarch polskim i postawi koció narodowy przez zoenie
soboru ze wszystkich wyzna. Charakterem swym zapenia wszystkie braki

Modrzewskiego, a raczej przepenia je. bo je posiada w stopniu, który

przechodzi granice zdolnoci i tworzy wady. Szorstki, jak wicher grudniowy.

dumny, siniay, bezczelny, jak drzewo odarte, grubiaski w obcowaniu, do

pierwszych dygnitarzy pastwa mówi przez ty w sposób, na który dobrze

wychowany czowiek kobietom i prymasowi odpowiada milczeniem lub prosi
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musiai króla, aby go upomnia. Rubaszn swoj wesooci i silnem obstawa-

niem za wolnociami szlachty zjedna sobie jej zaufanie, procesem z Rzymem
pozyska rónowierców, a w sprawie reformy gra rol czowieka, ustpujcego
wymaganiom czasu. Jeszcze jako kanonik krakowski uczszcza na zebrania

tajemne w domu Trzecieckiego i rozbiera z rónowiercami dogmaty i sakra-

menty; jako biskup pozwala ksiom w swojej dyecezyi eni si i by gównym
motorem zawieszenia jurysdykeyi. piciu punktowi soboru narodowego w r. 1555.

J. F. Kommendoni, nuncyusz papieski w Polsce.

obrany wraz z Modrzewskim jako ]><>srl na sobór trydencki, nic zosla do-

puszczony przez papiea. Gdy Rzym wzbrania si potwierdzi go na biskupstwo,

zaj gwatem stolic i dobra biskupie Zawezwany jako heretyk przed sd
nuneyusza, nie pocznw;it ~ic nawel do obowizku bronienia gorliwie swojej

sprawy. Wyniesiony na najwysz godno królestwa, jako jedyny biskup,

o którym wiedziano, e sic nic stanie narzdziem Rzymu, ale zastosuje sic do

woli króla i narodu, podj plan, o którym mowa. i przeprowadza go /. nie-

sychan przebiegoci. Cel swój, swoje zasady, wypowiada tak jawnie, e
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mogy hyc sztandarom dla równie z nim mylcych; ale aden nawel z naj-

bardziej zaufanych nie móg odgadn, co prymas robi w celu urzeczywistnienia

swego planu i co gotów dla zasad swoich powici. Tak umia ukry swoje

sposoby i okama swoich przeciwników, e, kiedy by najbliszym celu, im

si zdawao, e arcybiskup pracuje w ich interesie.

Nie podlega wtpliwoci, e Kommendoni by najzdolniejszym z posów,

jakich stolica apostolska do Polski wysiaa. Otó ten genialny spostrzegacz

gotów by przysidz, e widzi w nim najwikszego wroga katolicyzmu. Patrzy,

jak pisze, w jogo twarz, uwaa kad zmarszczko jego. kiedy mu zadawa
pytania o zwizkach jego z rónowiercami, o wyraeniach, e mu si ju zmier-

zia katolicka wiara, e naley rónowiercom da soboru, aby si raz

dowiedzie przecie, kto waciwie jest heretykiem i t. p. Uchaski nie kry
si przed nim z swemi marzeniami, jak je zwie Kommendoni, kilkakrotnie

owiadcza nuneyuszowi wyranie, e wol jego jest wprowadzi te marzenia

w ycie podstpem albo gwatem, wyraa ubolewanie, e owe pi punktów,

urodzone prawie w Polsce, nic zostay przez ojca witego przyjte — a przecie

pomimo to byy chwile, kiedy nuneyusz mia wtpliwo, czy Uchaski nie

jest najlepszym politykiem Kocioa, najpierwsz podpor soboru trydenckiego,

przeciwko któremu on, gowa Kocioa w Polsce, sam jeden publicznie na

sejmie odway si wystpi. Kiedy wreszcie na danie Uchaskiego zwoano
sobór narodowy pod sejmem 1565 r. z tern ogoszeniem, aby kady, czujcy
togo potrzeb, znajdowa si w Piotrkowie, przebiegy prymas pisze list do

króla nastpujcej treci: Poniewa król obieca by narodowi wszystkie zatargi

midzy stanami wedle uchwa trydenckich i praw koronnych wraz z senatem

rozstrzygn, przeto, skoro si ziemianie na sobór zjad, albo posów wyprawi,

król, wyrozumiawszy ich, e si ze sob nie zgadzaj, bdzie móg prawnie

orzec, i ci, którzy od Kocioa odstpili, nie mog by suchani, dopóki si
ze sob nie zgodz. Go, gdy jest niepodobiestwem, podaje sio sposobno,

zaraz na sejmie, na który si ta rzecz odele, nakaza, aby zwolennicy nowych

mniema i czonkowie dawnego Kocioa uznali sobór trydencki, a do zjazdu

narodowego, który wówczas zoony zostanie, a si rónowiercy pogodz. Co
gdy znowu nigdy nie nastpi, wyrok ten bdzie trwalszy i wikszej mocy. ni
interim Karola V . List ten. jako spraw kocieln, król odesa Kommendo-
niemu. Uchaski wanie tego sobie yczy. Nuneyusz posya ten list do Rzymu.

niepewny, po wszystkiem co sysza i widzia, czy to podstp, czy prawdziwa

gorliwo prymasa: nie wie. co myle o czowieku, na którego rozkaz prze-

tumaczono wyznanie augsburskie na jzyk polski, a który, pytany o to, nie

dawa adnej odpowiedzi.

Tak postpowaa sprawa, kiedy nagle w r. 1565 zostaa przerwan.
Z jakich powodów, nie wiadomo. Zdaje si, e dwa wiersze relacyi Kommen-
doniego o egzokucyi bd wyjanieniem: » Dobra, które król chce odzyska,

przynosz okoo 700 tysicy z. dochodu; lka si naley przywaszczenia
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majtków kocielnych dla wynagrodzenia posiadaczy . W roku 1565 pisze

auncyusz, e prymas chce na sejmie wznieci z powodu soboru trydenckiego

kótnie i wprowadzi do królestwa swe marzenia o jednoci wiary; tymczasem

na sejmie tego samego roku widzimy Uchaskiego, pierwszego wroga egzekucyi,

walczcego zaciekle o dziesicin, w zaartej kótni z caa. izb poselsk. Tak

skoczy! karyer prymas, który umia by ambitnym i dowcipnym, kiedy mia
mdrego przyjaciela, sam za nie mia tego usposobienia, aby w póniejszym

czasie uczy si od gupieli ludzi rozumu i nie robi tego. co mu si u nich

nie podobao.

Reforma, któr gowa duchowiestwa polskiego zamylia przeprowadzi'-,

nie powioda si - system Modrzewskiego nie znalaz wieckich stronników.

Orzechowski równie gorco jak aski i Modrzewski pragn jednoci

religijnej w Polsce — ale sposoby, jakimi t jedno sprowadzi chciano,

uwaa za nieodpowiednie i celowi przeciwne. Nie sdzi, aby cay naród by

w stanie dla jednoci religijnej zmieni wyznanie, w którem si albo wychowa,

albo które dopiero co przyj — na obrzdek kalwinów maopolskich lub na

katechizm, któryby mu aski napisa. Sobór narodowy, zoony z ludzi wieckich

i duchownych, uwaa za kótni narodow, jest bowiem przeciw naturze

ludzkiej, aby ludzie w sprawie religii stosowali si lub zmieniali przekonania

jedni dla drugich . Ostatecznie, jeli jedno wyznanie jest potrzebne, dlaczegó

cay naród ma i za mniemaniem askiego luli Modrzewskiego, kiedy ma

stary swój obrzdek, do którego nagi swój umys i swoje przyrodzenie.

Naley go tylko oczyci z zabobonów, naprawi obyczaje duchownych, znie
celibat, zbliy do obrzdek wschodni, a bdzie panujcym na caym obszarze

Rzpltej. To wszystko winien przeprowadzi król, z urzdu swego jako pore-

dnik midzy klerem a narodem; powinien to uczyni albo w Trydencie, albo

drog sejmow. Poniewa jednak przez to jeszcze nie usunie si niezgody

i inne wyznania istnie nic przestan, naley zwoa wielki synod narodowy,

zoony z wszystkich chrzecijaskich biskupów w Polsce, podlegych Pizymowi.

Carogrodowi i Antyochii, biskupów greckich, ormiaskich i aciskich, a cokol-

wiek ci uradza, w sprawie wspólnych potrzeb milionów dusz. które ich wadzy

podlegaj, to niechaj bdzie ewangelia, i prawem, bo wród wyznawców tych

trzech odmiennych obrzdków nie znajdzie si nikt, coby temu zaprzeczy, na

coby si one zgodziy, a ty, królu, bdziesz móg peni twój obowizek, nie

potrzebujc skdind pomocy, swemi wiasnemi silami i tym sposobem niebez-

pieczestwa w królestwie twojem susznie uspokoisz . Doktryny, wylge na

gruncie krajowym, np. askiego, Frycza, i t. p. zbija rozsdkiem i przeko-

naniem, bez zawici i po bratersku ale obcych apostoów wypdzi z kraju

radzi: Czyli my jedni na wiecie caym jestemy tak nieudolni, aby nami

Stankar rzdzi, aby wywoki z wszystkich krajów robili u nas próby ze swoich

doktryn, jakby w otwartym dla heretyków teatrze prowadzili kótnie i mcili
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PYRAMIS EX QUIN
CYNCE.

pokój Rzpltej? Ilerozye s;i clii mory, uuda i nic wicej, kóic jednak Polsk do

zguby doprowadzi musza .

Te s przewodnie myli systemu Orzechowskiego w celu rozszerzenia

i ustalenia katolicyzmu. Rozwin go w dzieach swoich: Chimera . Quincuns .

Sen na jawie . w Dyalogach i W listach swoich.

System Orzechowskiego jesl wprawdzie znana doktryn Kocioa kato-

lickiego, ale. poparty ówczesnemi pojciami narodu, stanowi zupenie odrbn
cao. Przyjty póniej przez Jezuitów i przez lak zwanych politycznych

katolików . stal si z czasem patryotyczn opinia.

caego kraju i przechowa sic do dzi dnia w po-

jciach pewnego stronnictwa w Polsce. Poznanie

tego systemu jest tak potrzebnem dla zrozu-

mienia dziejów naszych, jak potrzebnem jest

poznanie usposobienia czowieka, z którym si

wchodzi w stosunek zaleny, na którym wiele

zyska i wiele straci mona.
Bd si stara przedstawi system Orze-

chowskiego jak najkróciej, bez przytaczania do-

wodów, które si do ówczesnych doktryn odnosz..

i bez objanie niezgrabnych rycin figur geome-

trycznych, których autor dla wyraniejszego

przedstawienia swoich myli uywa, a które za-

nadto uwag na siebie dotd zwracay.

Religia katolicka, twierdzi Orzechowski,

-tworzya królestwo polskie, a stworzya je w tym

celu, aby wszystek naród, pod rka. bo zje-

dnoczony, w wierze i w pokoju yjc, oczekiwa

bogosawionej nadziei i przyjcia wielkiego Boga

Jezusa Chrystusa. Do tego celu zdajc, kapan

by i jest w kraju pierwsz osob. Królewski

urzd, biorc z ra.k jego wadz, imi i moc.

jest od tego tvlko. aby broni! Kocioa i kraju.

obowizanym zas jest tak sic sprawowa, jak mu nakazuje przysiga, któr
w rce kapana przed otarzem Boga skada. Wykraczajcemu moe Koció
odebra koron, a prymas moe go pocign do odpowiedzialnoci. Kapan
jest pasterzem, król w rzeczach wiary owieczka., z tego powodu kapan jest

najwysza, wadza, w królestwie polskiem. podczas gdy król jest najwysza,

wadza w Rzpltej.

Orzechowski odrónia wszdzie królestwo od Rzpltej. Rzplta skada si
z króla i szlachty, jest zebraniem, obywateli zczonych spoeczestwem prawa

i towarzystwem poytku, aby swobodne byo i trwae w Polsce. Rzdem Rzpltej

jest prawo— nikt inny; Rzplta rza.dzi si niem sama. Mówi szlachcic do króla:

Symboliczna piramida z »Quin-

cunxa .
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>Xie rozkazuj mi nic przeciw prawu: nie winienem ci nic, jeno podymne,

wojn i tytu na pozwie; nie karz mnie ani sd o cze ani o gardo moje,

jedno z radami koronnemi urzdnie; nie ustanawiaj na mnie nic nowego, ani

poboru, ani statutu, bez pozwolenia mego. a cokolwiek przeciw temu uczynisz

id irritwm est et inane«. Szlachcic ma obowizek wraz z królem broni wiary

katolickiej i ojczyzny, t. j. królestwa i Rzpltej; panuje nad swoimi poddanymi,

jak król nad swymi i w królestwie s sobie równi.

Król polski w królestwie i Rze-

czypospolitej jest stróem przywile-

jów, jzykiem praw pospolitych, od

Boga rk kapana dany. aby ludzie,

w wierze i w pokoju suc Bogu,

spokojnie midzy sob yli .

Kapan osobicie, jeeli jest szla-

chcicem, naley do Rzpltej i jako taki

poddany jest wadzy królewskiej i pra-

wom ziemskim, a poniewa na wojn
i nie moe. winien paci podatek.

Tak zbudowane królestwo, gdzie

dusza ciau rozkazuje a zwierzchno-

ci Rzpltej jest prawo, wyborn jest

policy i jest wiecznem. t. j. nie zmienia

si nigdy i ani mu uj ani doda nic

nie mona.
Poniewa za kada rzecz przez

odmian z natury swojej wystpuje

i ku skazie idzie, gdy adnej odmiany

nit dokoczonej niema, ale kada do

pewnego celu dy, przeto kad od-

mian w rzeczach wiary, która stwo-

rzya królestwo i jest podstaw Rzpltej,

ginie królestwo i Rzplta.

Taki cznik Kocioa katolickie-

go z Polsk postawi Orzechowski.

Patrzc uwanie na ramy tego systemu, naley sic otrz z pewnych

uprzedze, trzeba zapomnie o pojciach i doktrynach, jakie wytworzyy cae

wieki, o podstawach prawnych kadego spoeczestwa. Dawne wieki miay

swoje pojcia i doktryny, kade pastwo powstawao inaczej, a systemy pisano

nie na to, aby je dzi chwalono lub ganiono.

Cala cz systemu Orzechowskiego, okrelajca stosunek Kocioa do

królestwa i wadzy wieckiej, jesl doktryn katolick, która wzia ycie jeszcze

przed czasami w. Bonifacego i Karola W.; wzrosa wród wojen Karolingów,

Karta tytuowa »Quincunxa« z symboliczn

piramida..
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ustalia si dekretaliami, dyktatem Grzegorza VII, konkordatem Wormackim,

klsk Gibelinów, bull Unam sanctam, a zestarzaa si z Jezuitami. Miaa ona

swoich pisarzy od IV do XIX wieku: stawia j ju Grzegorz Nazian., Iwo

Chartreus, w. Tomasz, Hales. Hugo a sl. ViHor i i. Niektóre czci przeszy

dawno w kanony, jak episkopat, a nawet w dogmaty, jak hierarchia. Ale ta

cz systemu, która dotyczy Rzpltej, jest now i zmienia podstawy prawa

publicznego. I tak bardzo wielka zachodzi rónica midzy szlacht, któraby

miaa przewiadczenie, e sd nad chopem dozwolonym jej zosta ze wzgldów

administracyjnych, e chopa przywizano

do ziemi z powodów ekonomicznych, e
za obowizek onierski zapacono jej zie-

mi — a szlacht, która te prawa swoje

opiera na tern, e jest wspólniczk wadzy
królewskiej w prawodawstwie i egzekuty-

wie która robi z Rzpltej konfederacy,

zbiór kilkudziesiciu tysicy maych paste-

wek, rzdzonych despotycznie, w której to

konfederacyi król jako najwikszy obszar-

nik pilnuje porzdku i jednoci— t szlacht,

która obowizek wojskowy uwaa jako

przywilej na swojem terytoryum. która swoj
wie nazywa »pastwem*, swój dom » dwo-

rem «, a chopów » poddanymi w monar-

chicznem tych sów znaczeniu. Te dwa
rodzaje szlachty bd miay jedne i tesame

statuty, jednobrzmice przywileje, ale si
bd pomimo tego zupenie róni od sie-

bie i zupenie inaczej rozwija. Szlachcic

systemu Orzechowskiego bdzie najzapal-

czywszym stronnikiem konfederacyi 1573 r.:

wolnej i kadorazowej elekcyi, i to elekcyi

Piasta, bo mu to zabezpiecza jego wasne
prawo do tronu; nie bdzie umia pogodzi interesów Rzpltej z interesami

domu królewskiego, bdzie podejrzywa kady stosunek króla z ociennemi

pastwami, a z drugiej strony nie bdzie widzia nic zdronego w zwizkach

monowadców z postronnymi monarchami; bdzie zwolennikiem konfederacyi.

wiecznym egzorbitantem, przeciwnikiem wolnoci miast, ydów, sotysów i ko-

zaków, wrogiem nobilitacyi wojska chopskiego, stronnikiem liberum reto, które

a do swojej zagrody w sprawach sdowych rozcignie, nie dozwoli egzekucyi

nowych praw, bdzie osabia wadz królewska, nierzd bdzie jego wewntrzna,

polityk, gwarantujc mu najlepiej liberum dominium i zupen niezaleno
która wolno mu nazywa »wolnoci .

M. D- LXIIII.

SG

Karta tytuowa pierwszego wydania

»Quincunxa«.



7b' LUDWIK KUBALA

Wszystkie te pojcia leay niewtpliwie na dnie serca szlachty polskiej

jeszcze przed Orzechowskim: — dlatego to kade porównanie jego, kade

okrelenie: co jest król, szlachcic, mieszczanin, chop, królestwo, Rzeczpospolita

i t. p. przyjo si natychmiast i kady, który je raz powtórzy, móg wtpi, czy

je sysza, czy je sam wynalaz. Ale jeeli takie wyobraenia, mie dla ogóu,

ujte zostan w system, oparty na religii albo potrzebie kasty, wtedy staj

>ie niezbitem przekonaniem caego szlacheckiego narodu, twórc jego praw

i panem jego najbliszej przyszoci.

Có moe by prawdziwszego, ni twierdzenie Orzechowskiego, e Rzplta

zginie wraz z religi, która j postawia? Któ stworzy w Polsce ustrój pa-
stwowy, jeli nie katolicyzm? Jeli na zachodzie zdawa si dostraja i nagina

do powstajcych organizacyj, nam przyniós wszystko gotowe: króla, rycerstwo

herbowe, prawa duchownych, prawa miast, wasno, stosunek do chopa,

wszystkie urzdzenia, mnóstwo zwyczajów przyjlimy wraz z nim z zachodu.

Gdyby Polska stana na obrzdku wschodnim, byaby si rozwijaa zupenie

inaczej.

Mielimy ju sposobno przedstawi niebezpieczestwa, jakie groziy

Rzpltej — jako formie rzdu -- z przyczyny zmiany obrzdku: ale i bez tego

istnieje prawda stara, jak historya, e pastwo, które potrzebuje religii dla

ustroju swego spoeczestwa, musi sobie j stworzy osobn; jeeli jej sobie

nie stworzyo, to jest pewnem, e religia to pastwo utworzya. Zmiana

obrzdku naruszaa w Polsce tysice interesów, prowadzia za sob zmian
w prawach, w stosunkach, w pojciach i zmian samego rzdu, a Rzplta taka.

jak bya, z upadkiem katolicyzmu upaby musiaa niezawodnie.

Jeeli Orzechowski w systemie swym prawo ziemskie, przywileje i naj-

sympatyczniejsze denia szlachty opar na katolicyzmie, móg] z wszclkn

susznoci postawi szlachcie do wyboru: albo potargaj przywileje i poam
prawa swoje, albo bd katolikiem, bro Rzpltej przed rónowiercami, stawaj

do walki przeciw Jurkom. Moskalom. Tatarom, ho katolicyzm a Polska to

jedno i tosamo.

I zasada la przetrwaa a do dni naszych. Nosi! ja. w piersiach swoich

Skarga, ten idea Jezuity i patryoty, kiedy, mioci Rzpltej przejty, dowodzi

rónowiercom, e gubi ojczyzn swoj, nosi! j cay wiek XVII i XVIII, kiedy

katolicyzm -la si dogmatem narodowym lak silnym, e podczas rozbioru nie

byo jednego obywatela, któryby by za przypuszczeniem rónowierców do praw

obywatelskich. System tego wielkiego konserwatysty 59
), wyjty z pod serca

katolickiej szlachty, by prawem i podstaw istniejcego porzdku, poczuciem

i deniem cigem kasty rzdzcej, zwycizc kadej reformy. Kto dziaa

przeciw niemu, dziaa przeciw Rzpltej. <^ae stronnictwo politycznych katoli-

ków w nastpnym wieku, cay wiek Jezuitów, ich rzd duchowny z królem

i przez króla . zasady polityczne, prowadzone z nieba dla narodu, cae póniejsze

wychowanie modziey, wreszcie dzisiejsze nasze pojcia, czce pastwo jako
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pastwo z religi, polityk z katolicyzmem i / moralnoci publiczn, s .-kul-

kami zwycistwa tego systemu. Naleaoby udowodni moje twierdzenie wyjtkami

iffS22K TYPVS POLONIA REGNI.
siarczy, jeli zwróc uwag
na ilo wyda pism < Orze-

chowskiego w nastpnym

wieku. Apocalipsi8 np..

gdzie zebra! wszystkie

swoje pojcia, wydana po

jego mierci, doczekaa si

11 edycyi. Liczba ta wiad-

czy it wpywie, .jaki na

wiek nastpny wywiera.

Z drugiej strony system

ten, czcy Polsk z ka-

tolicyzmem, mia zawsze

zacitych wrogów w róz-

nowiercach i w zwolen-

nikach silnego rzdu. Po-

dzieli on cay naród na

dwa wielkie stronnictwa.

wród których innowiercy.

bez praw obywatelskich,

nie mieli nawet nadziei

zdobycia sobie uznania

wobec prawa i. oskarajc

nawzajem przeciwników

swoich, e gubi Polsk,

dziaali w kocu tak. jak

gdyby im tylko o to chodzi-

o, aby wszystkich o praw-

dzie swego oskarenia

przekona.

Zostawiam to uznaniu

kadego czytelnika, ile la-

dów zostawi ten system

do dzi dnia w naszem

spoeczestwie i ilu mamy politycznych katolików, których Hozyusz jaowymi

nazywa. Ja sdz, e zdanie wielkiego wieszcza i wielkiego szlachcica, e Pol-

ska bez katolicyzmu a on bez Polski istnie nie moe. ma wielu u nas prze-

ffiiymmt &roftfwf Wftgo,
Rycina symboliczna z »Quincunxa«.
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eiwnikóWj ale daleko wicej stronników, a to dlatego, e z deniami i po-

jciami stanu czy si pietyzm wielkiej czci narodu.

Byoby naiwnoci rozbiera, ile korzyci przynosi podobna polityka

Kocioowi i narodowi, gdy Koció sam si bardzo jasno pod tym wzgldem
wyrazi i sam najlepiej wie, co mu strat, a co korzy przynie moe, narodu

za sami katolicy nie tworz. Nie jest to kwesty religijn, ale kwesty dwóch

wielkich stronnictw, a raczej dwóch wielkich psychologicznych organizacyi

w narodzie, których róno w zdaniach potpia trudno, gdy obu stronom na

susznych powodach nie zbywa. I nic w tern niema dziwnego. W kadem
pastwie mona odróni takie dwa stronnictwa, które wiekami powstaj.

Jedno z nich, opierajc si na panujcej religii, zwizao j z istnieniem

swojem, zastosowao do niej swoje wyobraenia i odwrotnie nagio j do

swoich potrzeb, tak, e ona stanowi podstaw jego istnienia i jego potg —
drugie stawia religi poza nawias polityki i dy do zrównania praw oby-

watelskich. Programy dla obu stronnictw pisz dugie lata dziejów na sercach

i umysach ludzi. To jednak jest podziwienia godnem, e niema kraju, gdzieby

te dwa stronnictwa miay silniejsze i dawniejsze podstawy, obszerniejszy zakres

swojej przeszoci i de swoich na przyszo, e istnieje pomidzy ludmi
taki przedzia, i obywatele jednych i tych samych przekona politycznych,

nieposzlakowanej dobrej wiary i odwagi rozejd si dla lada na pozór bahego
powodu do przeciwnych obozów, rozejd si do poj stanu nawet ci. -którzy

nie zdawali si przywizywa do nich adnej wagi.

Id folio LECHLF. primorur: groria Regum
RRX AUGUST nitens, fubdita corda regi.

Hxc inter numerandus addl, dc i irpc FIDEL1S
SUBDITUS Orchcma.Tulliusorc tonans.

Cinxifti gemmo Lcchicam mucronc coronam,
Noolacii, hancfi(L« cingc Alo-ifcha vins.

Odwrotna strona karty tytuowej »Wiernego Poddanego



VI.

Walka Orzechowskiego z rónowiercami Pisma pozostae z ostatniego okresu od roku 1561.

Skuteczno jego dziaania. List Komemndoniego do kard. Boromeusza i relacya Herbesta.

Testament i mier. Interes spoeczestwa wobec pojawiajcych si ruchów religijnych; zasada,

podniesiona przez Orzechowskiego. Jego znaczenie w literaturze polskiej.

Orzechowski, uzbroiwszy si w swój system, rzuci si do walki z róno-

wiercami; postanowi wyrugowa z Polski odszczepiestwo i oczyci kraj

z heretyków. Bez czyjejkolwiek pomocy, sam jeden, posikowany jedynie

silnem swojem przekonaniem, atwoci pisania, wielk wymow i bystrym

dowcipem, wzi si do wprowadzenia w kraj katolicyzmu - - i, dopóki y.

nie mia rywala, bo Jezuici byli jeszcze bezwadni, a ksita Kocioa nie

umieli i nie chcieli zej na to pole. skd najpierwej na obce wyznania ude-

rzy naleao.

Wielbiciele Orzechowskiego i zwolennicy jego zaciekej gorliwoci i od-

wagi, z jak si rzuca na rónowierców i nawraca szlacht, wystawiali go

sobie zapewne tak, jak go zwykle rysunek w Chimerze « przedstawia. Siary.

leny czowiek, w bardzo letniem ubraniu, z dug brod, z wiecem lauro-

wym na skroniach, z krzyem w jednej rce, ogromnym toporem uderza na

swoich przeciwników, których zoologiczne postaci przypominaj wszystkie na-

zwy, jakiemi obcych ministrów traktowa.

Trudno jest uj i przedstawi sposoby, jakimi zda do celu swego

czowiek genialny, który nigdy w rodkach nie przebiera. Orzechowski gotów

l.v wynie pod niebiosa wszystko i obryzga to wszystko i siebie samego

botem, jeli to korzy jego idei przynie mogo.

» Chimer «, w której pierwszy raz postawi swój system, ogosi jako pro-

roctwo od Boga do Polski posane, wszystko za, coby kiedykolwiek przeciwko

niej pisano lub mówiono, za fasz i zdrad korony polskiej.

Artykuy, postawione na synodzie warszawskim, wcign w obecnoci

wielu senatorów do aktów grodzkich: »Ja, Orzechowski, wziwszy Boga na

pomoc, gotów jestem dowodzi prawdy tych artykuów na kadym duchownym
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i wieckim sdzie, przeciw kademu, równemu mi prawem i tytuem ". Tak brzmi

In urzdowe uwiadczenie, zoone na przemyskim zamku przed Spytkiem .Jor-

danem, woj. krak.. i starost przem. i urzdem jego 1562 r. w niedziel po

w. Jakóbie, w obecnoci Jana Starzechowskiego. woj. podols., Stan. Herburta,

kaszt. Iwows., J. Wapowskiego, sekretarza królewskiego, i licznie zgromadzonej

szlachty.

Szlacht straszy buntem poddanych i wojn domow, stawiajc jej za

przykad ocienne narody i poar caego zachodu. Dowodzi history, e
wszystkie pastwa na ziemi upady ze zmian wyznania. Królowi grozi ruin

królestwa, donosi o buntach szlacheckich, o knowaniu monych z obcymi

dworami, a ze wszystkich wyzna potrafi zrcznie wycign doktryny spo-

eczne, szkodliwe królewskiej wadzy. Powstan - mówi w »Chimerze« —
Melanchtony i Pomerany i dowodzi bd, e ludzie zmuszeni s koniecznoci

rzeczy przyszych do znoszenia teraniejszych, e zbrodniarze nie powinni by
cigani, e wojny prowadzi nie naley, bo jestemy rzdzeni koniecznoci,

i do dobrego i do zego zewntrzn si, a nie wol nasz, popychani. Do cze-

gó wic król, jeli wadza jego niepotrzebna, jeli sdownictwo zbrodni, po-

tga jego nieprawoci?... .Jeli cierpie bdziesz herezye w swoim kraju,

wierz mi. królu, królestwo twoje trzech dni«. Do monych panów, do protekto-

rów ronowierców. do Radziwia, Uchaskiego i t. p. pisywa listy pod rónymi

pozorami, nawel pod pozorem proby o wsparcie, dawniej obiecane, cicc si

rzekomo oczyci z kamliwych wieci, jakoby, zapomniawszy uczciwoci, ho-

norn i mioci ojczyzny, przestawa z rónowiercami, dowodzc, co go powo-

duje do pozostania wiernym wierze ojców swoich 1
). Z sekciarzami walczy

publicznie. Starowolski wymienia mnóstwo dysput po rónych miejscach

z tryumfem stoczonych, zawsze z laska. Pask i z najwikszym poytkiem

Kocioa . Jdrzej Pilnianin wymienia prawie wszystkich gówniejszych kace-

rzy jako pokonanych zapaników: Statoryusza, Falkoniusza, Przechockiego,

Sarnickiego, Grzegorza, Paulego, Blandrat, Krowickiego. Stankara... 8
)

We wszystkich dzieach, jakie w cigu piciu ostatnich lat napisa. Orze-

chowski przedstawia sic czytajcej publicznoci jako ndzny, zatwardziay

grzesznik, jako czowiek, który przez wiele lat, wyznawajc nauk Lutra, po-

zna si nakoniec na faszu i na kamstwie i powróci na ono ojczystej wiary.

Poprzestan na wyliczeniu jego dzie z ostatniego okresu, gdy wszystkie

jeden i ten sam przedmiot, t. j. system jego, objaniaj:

Ghimaera sive de Stancari funcsta regno Poloniae seca, 1562 w Krakowie.

156)5 W Kolonii, dana pod rozbiór Jezuitom Lainez i Sahneron na soborze

Trydenckim. Rozesza si tak po wiecie, e Ossoliski nie znalaz adnej

biblioteki, gdzieby jej nie byo.

Fricius swe de majestate sedis Aposolicae, bez roku i miejsca (1562 r.

w Kolonii?).

Rozmowa albo dyalog okoo exekucyi«. 1561, 1564 w Krakowie.
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»List do Hozyusza* r. 1563. — Hugo Grocyusz przywodzi go w Sil. libr.

Quincunx to jest wzór korony polskiej na cynku wystawiony*, 1564 r.

(w Krakowie). W tych dniach wyszo dzieo Orzechowskiego zdolne wywoa
wielkie wraenie «. Relacya Komendoniego.

Apologia pro Cuincunce sire pro sacerdotali majestae, do Myszkowskiego

1566 r.

» Ziemianin albo rozmowa ojca z synem <-, 1565 w Krakowie.

»Policya królestwa polskiego « — z przedmow do króla, 1566. Nie wysza
ju za jego ycia.— »A tak ta Policya, pisze do Pazy, niech ju bdzie miasto
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»Typ onierza chrzecijaskiego«, rycina alegoryczna z »Cbimery« Orzechowskiego.

testamentu mego dla patryjej naszej «. To zapewne jest ów testament, który

mia Orzechowski napisa.

»Apokalipsis albo Sen na jawie «, wydany po mierci 1580, 1626, 1660

w Krakowie, 1630 we Lwowie, 1660, 1696, 1763 w Warszawie, 1767 w Kra-

kowie jako tumaczenie. 1612, 1616, 1771 wyszo przerobione wierszem pod

tyt.: » Wizerunek utrapionej Rzpltej«.

Wizerunek a skuteczna naprawa Rzpltej« 1625. Tu naley i Mowa na

sejmiku Wiszniewskim « w r. 1566, która. Amb. Grabowski (Oj. Spom. I. 11

1

podaje 3
).

Przez te pisma, przez dysputy i inne wspomniane rodki dziaa Orze-
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chowski w interesie katolicyzmu: nawraca rónowierców, gromi kacerzy

i utwierdza wiar szlachty. Dziaanie jego byo tak skuteczne, e znaczna,

liczb ziomków w kociele katolickim utrzyma a rónowierców tumami na

naboestwa prowadzi. Przytocz na to dwa wiadectwa, noszce na sobie

cech bezstronnej powagi.

List Komendoniego do kardynaa Boromeusza 1. stycznia 1565 r.

...Orzechowski, którego W. D. zna ju zapewne dokadnie z listów bi-

skupa kamervskie.iro. zabieg mi drog na Rusi i obyczajem krajowym mia

do mnie obszerna, przemow. Lubo go zupenie nie znaem, odgadem go

n a t v e h m i a s t p o w y m o w i e i p o z w rota c h
,
je m u tylko w a c i-

wych, i dlatego nieco przyduej mu odpowiedziaem. Jadc potem razem

ze mn. pocz mi przedkada spraw swoja... e go udzono cigle nadziej

rozgrzeszenia, kazano czeka koca soboru, ju zamknitego, i baga, aby raz

przecie chciano wyrzec ostatnie sowo i. usunwszy przeszkod kapastwa.

maestwo jego zatwierdzi Wiedzc ile na tym czowieku zaley,

e w cae m pastwie nikt m u w y m 1 1 w ani m i a o c i a. nie

wyrówna, e. dopóki walczy z biskupem, nikt katolikom wiece] nie za-

szkodzi i wikszej klski nie zada, skoro za tych kótni zaniecha, ju od

kilku lat pi ó r e m i s o w e m tak skutecznie g r o m i o d s z c e-

pieców. e znaczn liczb wspóziomków w kociele katolickim
utrzyma, postanowiem go nie zraa... Utrzymuje, e chodzi na nabo-

estwo, na które tumami szlacht przywodzi. e to prawda.

przekonaem si ze wiadectw znacznej liczb y o s ó b . . . Przy-

bdzie do Piotrkowa, konieczna zatem, abym mia od W". >. w tej mierze

szczególne polecenia .

Benedykt Herbest pisze w r. 1566. z podroy, w sprawie religii podjtej:

W" Przemylu zastalimy St. Orzechowskiego, który pisa n i e m i p rz y-

kadem wiele ludzi wiód do Kocioa, z niemaym alem teraz

niedawno zmarego. Siedzia nad St. Hieronimem... Czegó mu nie dostawao,

gdyby chcia oiedba o Koció!? Utraci laski u innowierców, zginy mu

pensye, a wedle zdania tego wiata, lepiej mu byo trzyma si z onymi,

zwaszcza, /.* o on mia wiele trudnoci, a cho za papieem pisa, nie móg
dosta dyspensy. Ale wedle Boga lepiej on uczyni, albowiem... wiele szlache-

ckich domów przy owczarni Chrystusa utrzyma. Jego mógby kady nalado-

wa; on nie chwali zych w Kociele obyczajów, prawdy samej przestrzega

i broni. O wielka dobroci boska! Da on podpor w grzechu
u p a d y m 1 u d z i o m .

Orzechowski umar 1566. ona poprzedzia go w kwietniu tego samego

roku. Ta kobieta bya w takiein poszanowaniu u wszystkich, /<• ade rwowierca

a nieprzyjaciel jej ma ni'- omieli si pismem ani sowem dotkn witoci

jej uczucia w tym niewyranym stosunku, chocia Orzechowski nieraz przeciw-

ników swoich w ich stosunkach domowych zaczepia. Maestwa jego, mimo
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wszelkich stara, Rzym nie potwierdzi, a tyle u nas rozpowszechnione poda-

nie o bogosawiestwie papieskiem Tibisoli i o korespondencyi *Taceas a8ine
i

habes pro una mille ma ródo w dobrym humorze szlacheckim.

Znalazem (Miscel. Bibl. Warszaw. Nr. 601) testamenl Orzechowskiego.

Zapisuje w nim synom swoim, Andrzejowi, Stanisawowi i Remigiuszowi, dobra

swe, z dwóch wsi zoone, a córkom, Annie

i Zofii, opraw na tych dobrach, mianujc opie-

kunami ich: hr. Krzysztofa Tarnowskiego, Her-

burta / Fulsztyna, Walentego Orzechowskiego

i Remigiusza Chemskiego, krewniaków swoich.

Gdyby za, dodaje, dzieci moje luli ich spad-

kobiercy kiedykolwiek od wiary katolickiej od-

stpiy, maja by wyzute z dóbr i z imienia

swego, jako wyrzutki nazwiska i rodu. z któ-

rego pochodz .

Skoczy! czowiek ten. jak sobór tryden-

cki: ostatnie jego tchnienie byo kltwa, dla he-

retyków. Ju przez trzy ostatnie lata jego ycia

osoba jego pocza przybiera legendowy po-

inrok. Mimo. e pisma jego czytane byy z wielk

uwag, zdawao si wielu, e Orzechowski

juz umar: drudzy dawali wiar wieciom, roz-

puszczonym przez rónowieroów, e yje. ale:

misere a satana vexatus. Siedzc w domu nad

ksigami St. Hieronima, nie myla zapewne,

z.' jego zasady teokratyczne bd przeprowa-

dzali Jezuici si wieckiego ramienia: on —
u którego pojcie wolnoci stao wyej, ni król

i ojczyzna*) — nie myla o tern. e popularne

jego myli i frazesy, przedrukowane prawie

po wszystkich pismach, goszone po kraju, po

sejmach, po sejmikach, przejd, w krew i w du-

sz szlacheck i poprowadz kraj do anarchii.

Tmar nielubiany równie od katolików jak

rónowierców. Obie strony zapomniay, co dla

nich uczyni, zamay nad nim twardy sd i potpiy go bezwzgldnie. Jeeli

jednak w ostatnich Latach ycia zadar si ze wszv.-tkimi 5
i i zasuy sobie

na nienawi wszystkich, to dziwnym zbiegiem uczu niech ta zostaa a
do dni naszych.

Nie myl broni Orzechowskiego, ale ta surowa bezwzgldno, po-
czona z pewn odraz do czowieka, tak dawno zmarego, zwrócia moj
uwag na to. e wszdzie ludzie, którzy si odznaczyli w sporach i przela-

6*

Posta szatana w =>Apokalipsie*

Orzechowskiego.
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dowaniach religijnych, traktowani s od potomnych moe czasem z respektem,

ale zawsze z niechci, tak. e nieraz dla osób, które popeniy wiele zbrodni

i wiele szkody ludzkoci przyniosy, mamy wicej sympatyi. ni do najwitszych

zelotów religijnych. To suszne i sprawiedliwe.

Natura ludzka pozwala so-IDEA bie naoy pewn i jedn form
religii i z czasem trzyma si

jej konwulsyjnie ze wzgldu na

sab wiar i wtpliwo przy-

szoci swojej. Ale ta forma nie

wytpia w nas wrodzonego

uczucia o osobistym stosunku

czowieka z Bogiem. Stosunek

ten jest bardziej osobisty, dra-

liwy i tajemny, ni wszelkie

ziemskie uczucia; dlatego, jeli

czujemy respekt dla tych, któ-

rzy nam nadali obrzdek, czu-

jemy niech i odraz do tych.

którzy si nieproszeni wciskaj

w stosunek, jaki istnieje midzy
kadym czowiekiem z osobna

a Bogiem. Osobliwie za my.

Polacy, którzymy przyjli wiar

bez tego rozlewu krwi. gwa-

tów i przeladowania, co gdzie-

indziej. Sumienia naszego nie

okamano, dobrej wiary naszej

nie naduyto, dlatego, chocia

jestemy atwowierni, oie je-

stemy przewrotni, jeli nie

jestemy w stanie zrozumie

i wybra to, co jest dla nas

korzystnem, zrozumiemy zawsze

to, co jest ludzkiem. .Mimo na-

szej niecierpliwoci i despoty-

cznego usposobienia, czujemy mimowolny wstrt do czowieka, który si rzuca

na przekonania drugiego i zajmuje si sprawami, które Bóg uznaniu kadego

/. osobna zostawi. Tak mao da od nas, da mioci bliniego, a jednak

zawsze s tacy, którzy go poprawia usiuj.

Pradziady naszej przeszoci, kiedy, za pugiem chodzc, ukadali piosenki,

na które w zbiorach i kantyczkach natrafi mona, byli tego zdania, e len
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najwicej kocha Boga, który go chwali prawd wasnej duszy, chci, przekona

i przyrodzenia wasnego. Mieli wtpliwo, czy Bóg, który jest wszechmocnym,

wanie sam tego sobie nie yczy, aby go chwali rónym sposobem. Prowa-

dzia ich do lego rozumienia rozmaito caej natury, która take chwali Boga,

co Karpiski tak prostodusznie wyrazi w znane] piosnce: Kiedy ranne...

Mamy siara, legend o chopku, który nie zna kocioa ani konfesyonau, ale

modli si. skakajc przez snopek i mówic za kada ra: To Tobie, Boe —

a to mnie. Boe! - Tak samo, jak jestemy pewni, e niema na wiecie

prawa, któreby nakazywao kara tego czowieka za jego dziecinny ale wity
obrzdek, tak samo jestemy przekonani, e nie byo na wiecie czowieka.

któryby z czystej mioci Boga przeladowa i mordowa blinich, e. kto istot-

nie wierzy w to, co na chwa bosk gosi i w co susznie chciaby, aby

i drudzy wierzyli, nie rzuci si nigdy na tych, co inaczej od niego czuj, e
zatem w kadem przeladowaniu religijnem sumienie ludzkie zdradzono, a re-

ligii jako pokrywki do innych celów uyto.

Otó pierwszy Orzechowski odrzuci paszczyk religii i wystpi z dowo-

dem, e herezye s szkodliwe pastwom i e jako takie niszczy i tpi je na-

ley. To bya, jak wiemy, podstawa jego walki z rónowiereami. Zasad t,

wyjt ze starych konstytucyi polskich, które w » Chimerze « przytacza, rozpro-

wadza w teme dziele. Dzieo to, oddane na soborze trydenckim ojcom Jezui-

tom Lainez i Salmeron pod rozwag i czytane na tyme soborze przez naj-

uczeszych biskupów z wielk uwag 6
), uyte byo jako jeden dowód wicej

przeciwko heretykom wobec panujcych.

Orzechowski dowodzi w niem, e herezye szkodz przedewszystkiem pa-
stwu, i usiuje, jak ju wykazalimy, wycign z kadego wyznania jego do-

nioso spoeczn i zmiany, jakie w ustroju kadego pastwa wprowadza.

.Mojem zdaniem, postawienie i dowodzenie tej prawdy jest wielka zasug

Orzechowskiego, a uznanie jej przez ogó byoby w danej chwili dla caej

ludzkoci korzystnem, bo na tej podstawie jedno tylko spoeczestwo ma

prawo osdzi, czy powstajc doktryn moe tolerowra, czy nie. To sowo:

toeraneya w naszym wieku, kiedy wszystkie obrzdki i wyznania zastosowak

si ju do praw pastwa i do wikszoci spoeczestwa lub odwrotnie, su-

sznie oburzy moe yda, lutra, kalwina... i jest niestosownem. Nie moe by
mowy o tolerowaniu kogo, co si czuje w równem prawd powiedzenia mi,

e on mnie take toleruje. Ale w czasach powstania nowych wyzna, podczas

.ogólnego ruchu sumienia, rzecz si ma inaczej. Jeli wezwiemy na wiadectwo

history, pokae si. e kade nowe wyznanie zawsze byo przeladowane lub

przeladowao, e z tego powodu laa si krew, prowadzono wojny i tracono

wolno i ojczyzn. Tak byo, odkd wiat istnieje, i tak zawsze bdzie, gdzie

tylko religii naduyj dla polityki rzdu i korzyci poszczególnych ludzi. Chodzi

tylko o to, aby ze byo jak najmniejszem.

Widzielimy tyle mdrych gów, silcych si wszelkimi sposobami nad
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wynalezieniem lekarstwa przeciw chorobie sumienia — zawsze napróno. Wy-

znawców nowej religii tworz winki. Pierwsze grono ludzi, zebrane okoo no-

i nauczyciela, jest pojawem choroby caego spoeczestwa, jest dowodem,

e pewna cz ludzi, niezadowolona z najgbszych podwalin istniejcego to-

warzystwa, pragnie si odczy od niego i utworzy nowe. Wobec tego de-
nia sabn wszelkie instytucye; nowa doktryna nie szanuje praw. obyczajów,

granic nie uznaje niczego. Rzuca si na pojawy choroby mao przynosi ko-

rzyci; naley zbada jej róda.

Ale prócz czystych ludzi, nowa doktryna przyjmuje wyznawców, którzy

w ni wnosz swoje namitnoci i cele osobiste: wyradzaj si przekonania

gwatowne, trzeba szuka pomocy i wikszej liczby prozelitów, trzeba naciga

nauk i stara si o materyalne korzyci dla mas i dla potnych opiekunów.

le jest. jeli w tak napronych stosunkach rzd. zamiast przestrzega

niezomnie prawa i swoich obowizków, daje poparcie jednej stronie. Jeli nie

zechce pozna nowego wyznania i doktryn spoecznych, jakie ono z sob przy-

nosi, nie wynajdzie powodów i przyczyn, które je na wiat wywoay: nie

bdzie nigdy wiedzia, skd. dlaczego i jakie grozi pastwu niebezpieczestwo.

Trzeba przyzna, e ze wszystkich panujcych, jacy yli za czasów reformacyi,

Zygmunt I okaza najwicej umiarkowania i rozumu. Gdyby jednak by silnie

przekonany o prawdzie, któr sam za swoimi przodkami powtarza, e herezye

szkod Hzpltej przynosz, wyszukanoby za jego rzdów w nowych wyznaniach

punkty szkodliwe dla Rzplty, staranoby

si usun powody reformacyi, nie do-

zwolonoby miesza si duchowiestwu

wicej, ni prawo dozwalao, i nie

gwaconoby na danie tego ducho-

wiestwa praw królestwa edyktami kró-

lewskimi. Nastpcy tego króla mieli

obowizek bronienia religii katolickiej,

to prawda, ale w granicach swojej wa-

dzy. Przysiga dla religii katolickiej nie

obowizywaa ich gwaci przysigi na

prawa krajowe, przeladowa- podda-

nych, stanowit- nowe prawa i suy ksi-

om za narzdzie. Trawa Rzpltej wy-

starczay ii.i obron nowowierczej szla-

chty i katolickiej religii. Zasady Hzpltej

stayby pod stra rzdu, adne wyzna-

nie nie czuoby si zostawione swojej

wasnej obronie, a czas, pync spokojnie

Karla tytuowa Wierne-. pudManego W przyszo, niósby na SWOich falach

wydanie warszawskie z r. 1696). 'o wszystko, co mu przeszo oddala.
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Z tych powodów sdz, e czowiek, który pierwszy wystpi! /. dowo-

dami, dlaczego nowe wyznania mog by szkodliwemi dla pastwa, który po-

kaza drog, jak wyszuka w kadej doktrynie lece na jej dnie denie do

przewrotów spoecznych, e czowiek ten odsoni wan prawd, dal uyteczne

wskazówki, a przedewszystkiem pokaza wiatu, e mona wyczy Boga

z kótni, przeladowa i krwi rozlewu choby dlatego, e, nie wzywajc Go na

pomoc i bez gorliwoci o Jego chwa, mona si take kóci, przeladowa

i mordowa.

Uwagi swoje nad Orzechowskim pozwol sobie zakoczy ocen jego zna-

czenia w literaturze, o ile ono na jego dziaalno wpyno.
Jaki krytyk / siedemnastego wieku, podajc spis wszystkich dziel Orze-

chowskiego, dodaje przy kadym tytule: tu Orzechowski historykiem, tu teolo-

giem, tu prawnikiem, tu filozofem, oratorem, gospodarzem, poet, gramatykiem,

sowem, wymienia prawie wszystkie dziay wiedzy ludzkiej. W istocie, dziea tego

pisarza s tak róne treci, e dla niego samego trzebaby literatur XVI-go w.

podzieli na przedmioty. Poniewa jednak kady autor patrzy, sdzi i pisze

przewanie z jednego stanowiska, a historyk inaczej bdzie pisa o literaturze-

ni poeta, filozof zupenie inaczej traktowa bdzie history ni teolog, przeto

naley przedewszystkiem ustali stanowisko kadego pisarza w literaturze, chcc

go oceni naleycie.

Orzechowski nie jest historykiem, jak pozostay fragment z 4-ech pierw-

szych lat panowania Zygmunta Augusta nie jest history. Sam mu da nazw
Kroniki;, Annales, Commentarii, Fasti, i przez poow zapeni swoj wasna,

spraw. »Zaczem by — pisze do Dudycza — znaczniejsze zdarzenia od

mierci Zygmunta I zbiera, ale zaraz nastpiy okolicznoci, które przystao

raczej w z a p o m nieniu za g r zba : straciem serce i zaniechaem pracy .

Widzimy, jakie wyobraenie mia o historyi.

Nie jest równie prawnikiem, pomimo wietnej mowy O zacnoci praw

polskich-, któr Statuty « Przyuskiego ozdobi, i *Prawa Natury . jakie mia

napisa przed Grocyuszem.

Jako mówc trudno ocenia Orzechowskiego, bo z tych niewielu mów,

jakie znamy, jedne tylko wygosi, trzy nadaj si do wygoszenia, reszta za
to rozprawy w ksztacie mowy.

e posiada wszelkie zalety znakomitego mówcy, e potrafi zaciekawi-,

olni i porwa suchaczów, e móg stan na równi, jeli nie przewyszy

pierwszych mówców swego czasu w Polsce: biskupa Tomickiego. Tczyriskie^o

Jdrzeja, Górk, Spytk Jordana. Walentego Dbieskiego. kanclerza Ocieskiego...

to wida z tego. co pozostao. Zainteresowa sob Lutra, zadziwi kardynaów,

kiedy jako mody cudzoziemiec, przybywszy dopiero co do Rzymu, wzi udzia

w dyspucie uajuczeszych ludzi "i. Ale póniej, jako ksidz bez powoania, z tak
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burzliwym temperamentem, nie mia pola ani na kazalnicy, ani na sejmie za-

janie. Zostay mu sejmiki i dysputy z rónowiercami. gdzie go z ciekawoci

i podziwem suchano.

Wspóczeni zwali go Demostenesem polskim a Cyceronem aciskim,

zapewnie z powodu »Turcyk« i mowy na mier Zygmunta I— pyszna rzecz,

pena plastyki, kolorów i ycia.

Jakim by mówc, a raczej, jakim by pragn, wida z piknego ustpu.

w którym maluje wymow Ocieskiego.

Ten, gdy od króla mówi powstanie, naprzód jako wryty pie w ziemi

patrzy, potem oczy podniesie, nie ruszajc sob ani na prawo, ani na lewo.

rk ani nog nie drga ani brody pociga, a gdy mówi pocznie, sowa mu
pyn, potokom onym jarym podobne, które, gdy wzbior, poty lami, bydo,

domy, kody, omy, co si nawinie, precz do morza z sob nios «.
8
)

Orzechowski jest przedewszystkiem publicyst, jest ojcem publicystów

polskich, twórc literatury politycznej, ojcem najwikszego dziau naszego pi-

miennictwa: broszury — produkt krajowy, dziecko konstytucyi Rzpltej, wol-

noci osobistej i rozwoju demokracyi szlacheckiej.

W-zystkie pisma jego nosz na sobie jedn i t sam cech. Chwyta

chwilowe zdarzenia, pisa pod pierwszem wraeniem; w zapale bra si do

pióra, ale wkrótce si nuy i stygn, tak, e ze wszystkich dzie, które zosta-

wi, najlepsze s te, które od rki napisa. »De Mis rebus scripsi, quas tempus

ipsum offerebat et non vohmas mea exposcebat* — pisze sam do króla przy

Turcyce II «.

e pisa najwicej w ksztacie mowy, zwrócony zawsze do kogo, to byo

wymog czasu, i to nie tylko u nas, ale wszdzie. Naród, który si zaczyna

zajmowa literatur, nie ma jeszcze tej ciekawoci, jak wyrabia dugie i czste

czytanie: nie czyta, aby si czego nauczy, nie potrzebuje ksiek, któreby

wpyway na jego postpowanie lub rozbieray jak prawd— u niego wszy-

stko jest jeszcze tradycy. W pierwszych czasach literatury ogó interesuje

si tylko tem, co si wprost zwraca do niego, co mona powtórzy. Wymowa
jesl wówczas najbardziej poszukiwan, jest darem boym w oczach ludzi,

budzi zazdro, podnieca wyobrani i zadowala wszystkich. W podobnych

czasach pisanie jest czci dziaania, jest instrumentem.

Tak byo wszdzie, a có dopiero w wolnej Rzpltej. ("podobanie po-

wszechne zgadzao si najzupeniej z osobistem usposobieniem Orzechowskiego.

Gwatowny, wraliwy, widzcy zawsze i wszdzie co do naprawy, chwyta!

za kad spraw. Talent wymowy cign] go na trybun, ale nie wszystko

wolno, nie wszystko mona powiedzie Wyszuka wic kilka form pisarskich.

których do przeprowadzenia swoich myli uywa, jaku to: pisana mowa, list

otwarty z tytuem: List ku X. X. a nie do...-, dyatryba- mowa. rodkujca

midzy ksik a listem, dygresya, zupenie oryginalna forma, co podobnego

do Essais . ale nie Montaigna, tylko do dzisiejszych, rzecz, nie trzymajca si
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porzdku, z osobisiemi uwagami, pól gawda, pól list, pól dzieo, a. p. opi-

sanie pogrzebu Tarnowskiego Jakóbowi Górskiemu; dyalogi formy tej uy-

wa ju przed Orzechowskim Hozyusz uywaniu kielicha i Kromer w pierw-

szem dziele polskiem »Rozmowa mnicha z dworzaninem 1559. Formy te

zarzucono w pimiennictwie nas/cm. chocia one bardziej odpowiadaj naszemu

usposobieniu, s bardziej zrozumiale i bardziej zdolne utrzyma uwag aa

uwizi, ni kada inna broszura, sposobem deliberacyjnym napisana.

To, co dzi broszur, zwano wówczas pismem przygodnem t. \. przy-

padkowem. Orzechowski okrela j sam w wspomnianym licie do króla:

»0 tych rzeczach pisaem, które czas za sob przynosi, a nie wola moja«.

Jakób Górski tak o tern pisze: Orzechowski, gorliwy o dobro powszechne,

nieustraszonej odwagi w bronieniu ojczystych swobód, nie ulega najwyszym

osobom, nie brakowa w niebezpieczestwach. Z niego poszed pocztek przy-

godnych pism z okolicznoci spraw publicznych. Przykad jego omieli materye

polityczne dokadniej zgbia, oraz z wiksz wolnoci rozszerza .

Pisa a do 1562 r. po acinie, potem dopiero po polsku. Wiadomo, e
reformacya wprowadzia wszdzie jzyki narodowe. Nowe wyznania, chcc si

jak najprdzej rozpowszechni, uyway jzyka ludowego i przymuszay kato-

lików do naladowania. W Polsce prócz tego przyczyni si do podniesienia

narodowego jzyka sam Zygmunt August, który, nie umiejc dobrze po acinie,

wprowadzi polszczyzn do spraw królestwa. Otó i Orzechowski w gorliwoci

katolickiej w r. 1562 »postawiwszy swoje konkluzye. w celu rozpowszechnienia

ich zacz pisa po polsku .

Ale jzyk nasz. tak wspaniay i obfity za czasów Skargi, nie byl jeszcze

w poowie XVI-go wieku ani tak wyrobionym, ani tak gitkim, jak umara

acina. Brako mu przytem mnóstwa wyrazów, aby móg ywotne sprawy

obrabia. Orzechowski da mu t potoczn gitko, a za sowami potrzebnemi

obejrza si po innych sowiaskich narodach. -Przytem prosz ci — mówi

do czytelnika w przedmowie do Policyi - — aby si nie obraa bugarskiemi,

a raczej nowemi polskiemi sowy, jeeli kiedy na które w czytaniu przyjdziesz,

których przez niedostatek polskiego jzyka w rzeczach tych. które polskim j-
zykiem nigdy przedtem w Polsce pisane nie byy. uywa'em musia. Wszak

niemieckiemi i aciskiemi drugdy i niekiedy) dokadamy, czego polskim jzy-

kiem wyoy nie moemy. Gdy tak uczynisz, frasowa si nie bdziesz, a ten

upominek za jedno w wielkim i osobliwym podarze odemnie przyjmiesz .

Osobliwie w dyalogach, piszc swobodn potoczna, mow. bez przesady

w stylu, przyczyni mowie pisanej wiele wyrae i zwrotów, a raczej omieli

póniejszych do ich uycia. Te. jak wiadomo, s jedyn oznaka, ycia jzyka,

obrazuj nasze pojcia, które si wiekami ksztac i wypeniaj. One s jedyn

nasz wewntrzn pewnoci, i rozumieniem. Tworzy ich niepodobna, wychodz

na wiat w uniesieniu, mimowoli i przyjmuj si byskawic wtedy. kiedv do-

brze okrelaj pojcia. Brane z obcych jzyków, gin z czasem lub wyradzaj
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^i w ten sposób, e póniej zupenie co in-

nego oznaczaj. Samorodne formuj rozum

jzyka i pod kar wyrodzenia mowy naley

je czsto rozbiera. W czasach ogólnego ze-

psucia, kiedy si jzyk wyradza, pojawia si

mnóstwo bezmylnych zwrotów i wyrae,
wiadczcych o ogupieniu narodu: wchodz
one powoli w zwyczaj i staj si tak zwy-

kemi i ogólnemi. e w kocu trudni) nawet

dopatrze ich niedorzecznoci. Nie bd da-

wa przykadów, bo kady, przysuchujc si

uwanie choby potocznej rozmowie, dopa-

trzy ich snadnie, a zarazem bdzie mia spo-

sobno spostrzedz. ile mowa nasza ma do-

skonaych wyrazów, jasnych i przedziwnych

zwrotów, obrazujcych najbardziej abstrak-

cyjne pojcia tak udatnie, e mona cigle

powtarza: to si udao .

Pod wzgldem polszczyzny Orzechowski

wyej stoi od Górnickiego; pracowa te da-

leko wicej nad jzykiem i ma najwikszy sownik w XVI wieku. Górnicki

oddaje mu sprawiedliw suszno, mówic, e pisma Orzechowskiego zotem

piórem s pisane . W tein wyej stoi Górnicki, e bardziej opracowywa swoje

pisma i pisowni mia lepsz.

Podaj przykad pisowni Orzechowskiego, który jest zarazem ucinkiem

jego bada gramatycznych. W jzyku sowiaskim ten dwik: ca, scha, sca,

brzmi najwicej. Przeto u Bugarów w obiecadle poloszone s te literi, m. i. (•>.

t. j. ca. scha, sca. Otoss w naschym pimie podle c pospolicie kad z liter,

literze r przecywn; bo z litera est litera dupla stych dwóch liter sloschona

5, d, a coss to za bendzie, gdy miasto cenni, poloschys czemu: resolwojsche

jedno to bendzie nieme sowo nie rozumne, takie csdemu, gupie to sowo

jest: przeto uygdi po c uie trzeba ka z. bo to z kazy Polsk mow, y tru-

dne cytanie polskie cyni. Patrzajcie na tym sowie, wasza mio: rozdzielcie

t liter, patrzajcie co za sowo bendzie: wassda pewnie bendzie. To sowo
polskiein nie jest. Przeto miasto tego gdzieby si poloschy miao po s, <s, lepiej

poloschi c, //, aby byo wascha, prosch, pysch i i. d.

Pomijajc pisowni, ile ycia ma ten krótki ustp suchego przedmiotu,

ile tu ruchu w stylu'

Budowa aciskiej prozy Orzechowskiego bya uznan powszechnie jako

klasyczna i wzorowa. Przypominam wyraenie Komendoniego, e go pozna]

po waciwych mu zwrotach. W sporze Górskiego /. Herbestem o budow pe-

ryodów wezwano go na sdziego, a mowa na mier Zygmunta uwaan bya
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jako wzór aciny aa uniwersytecie krakowskim czemu take nie dzisiaj?

Monaby j wyda do uytku szkolnego ua lektur prywatn.

Sty] jego aciski i pol-

ski jesl peeo prostoty, bo r
nigdy nit- sili si udawa
ani majestatycznej powagi,

ani lekkoci, ani dowcipu,

ani protekcyjnego spokoju,

ale pozwala mu i za uczu-

ciem i stosownie do tego jesl

gitki, potoczysty, szorstki,

spokojny, powany, wspa-

niay. Obrazowanie prawic

zawsze potrzebne, jasne,

plastyczne i nie przeado-

wane.

Przytocz trzy ustpy

z jego pogrzebowej mowy.

Tumaczone z aciskiego,

nie oddadz caej piknoci

i majestatycznej wyobrani

autora, zawsze jednak cos

dla przykadu zostanie.

Zygmunt I jako sdzia:

Przypomnijcie solne, ryce-

rze posta królewsk, kiedy

na czele rady krzeso zasia-

da: jaka w nim janiaa po-

waga, jaka dostojno! Z ca-

ej je.20 postaci wspaniay

promienia! umys, w wzroku

czyta byo sprawiedliwo,

oblicze majestat Rzpltej wy-

raao. Patrzc na jego

wzrost wyniosy, silne ra-

miona, rozoyste barki, pe-

na, okrg twarz, rumiane

lica, oczy due. nieporuszo-

ne. grone brwi, uos orli.

któby nic rzek, e to nie

syn Kamierza, ale pierworodny Jowisza sprawy ludzkie roztrzsa? Caa postawa,

kade mgnienie oka. spojrzenie, ruch, nawet samo milczenie jego wskazywao,

Zygmunt stary

(wedug obrazu znajduja.cego si w katedrze na \Yav.
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e jemu przystao by tylko królem. Sucha i nie odzywa si. Gdy trzeba

byo, oszczdny w sowach, wiece] si znakami wyraa. Jzyk swój tak na

wodzy trzyma i tak nad nim panowa, e przez cig dugiego panowania nikogo

nie obrazi, tak. e i ci. co spraw wygrali, i ci, co j tracili, odchodzili od

jego trybunau bez rozjtrzonego serca, równie uszanowaniem przejci i jedna-

kowo wdziczni, e, szafujc bezstronn sprawiedliwoci, tak umia zjednoczy

askawo ze surowoci, i ta si nie sroya, a owa w pogard nie sza«,

»...I na ostatnim sejmie za ycia swego, kiedy dwaj posowie, Boratyski

i Podlodowski. zapalczywoci modej krwi uniesieni, za wawo w sprawie

publicznej na nacierali, sdziwy starzec nie zmarszczy czoa ani odwróci

ucha, a gdy Podlodowski wiele si o bezprawiach rozszerza, stany zy w oczach

Zygmunta i przyznawa mu twarz i spojrzeniem, gdy mu przypomina pocz,
e nie samodzierc jest, ale królem «.

»...Rad z nami przestawa, sucha i rozmawia z nami. Stay nam otwo-

rem wszystkie jego gmachy, pokoje i najtajniejsze komnaty, cay swój dom
wystawia na widok publiczny. Nie czekalimy w sieniach, przystpu nam nie

broniono; wchodzi, kto chcia, bawi si, przysuchiwa, przedkada dania
i skarbi. ylimy z nim prawie ustawicznie. Nie trzeba byo jego spraw pod-

glda, mielimy je wszystkie przed oczami. Nie spostrzeg nikt knowa na

nasz wolno, nie usysza samowadnego tonu; nie móg go podejrzywa

adn sprosno lub nieprzyzwoito. Wszystko koo niego tchno dostojn

uczciwoci, wszystko znaczyo króla, naczelnika wojennego narodu, gow
Pizpltej. Gdy wychodzi z ustronnych komnat w stek publicznego ycia, wspo-

mnijcie, jaka go otaczaa powaga, jak skromny towarzyszy mu orszak: caa

pompa godn bya wielkiego króla, wszystko ncio ku niemu serca, wizao
1

ii szanowaniem umysy. Za ostatni miaby sromot stan na widoku, w po-

rodku swego narodu midzy oszczepami i broni zbirów. To jest przepych

tyranów, których sumienie wasne o zamysy przeciw powszechnemu dobru

obwinia...

Zupenie innym jest Orzechowski, kiedy ma do czynienia z przeciwnikiem;

zmienia si wtedy nie do poznania: zwroty szybkie, wyraenia grubiaskie,

zapalczywo uczu i wyrazów, namitno w prowadzeniu dowodów, wszystko

posunite do tego stopniu, i zdaje si, e autor z ksiki wyskoczy i rzuci sit;

na czytelnika. Czu wymow Lutra, na której si ksztaci w Wittenberdze,

i sposóli pisania tego reformatora, który sic przyj na bardzo urodzajnym

gruncie. Przy retorycznym sposobie, jakim Luter religijne doktryny i dogmaty

obrabia, uywa grubiastwa i gwatownych wyrae jako^jednego dowodu wi-
cej i by przekonanym, e to a nie co innego zjednywa wiar u pospólstwa:

I)enn der Teufel weisst wohl, dass, wenn der tolle Póbel prdchiige Lusterwortc

hort, so (alit er zu and glaubt flugs, fr&gt weiter nicht nach Grund und Ursache.

S Indzie, którzy tak wyranie i dobitnie potrafi wyrazi swoje uczucia.

/<• samym tokiem stylu robi na suchaczach i czytelnikach swoich nadzwy-
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czujne wraenie. Sty] ich jest tak lapidarny, dobitny i cisy, e sowa doda
ani uj nie mona, bo wówczas sil wyraenia /.niknie.

Jest In dar przyrodzenia, którego Orzechowski czsto naduywa. Wpraw-

dzie by on tego zdania, e powroza na kacerza trzeba, ale nie pisma, e
z pewnymi ludmi w dugie wywody wdawa si nie naley, ale chwyta za

barki i wyrzuca za drzwi , to te sowa jego maj czasami fizyczn prawie

si, sile pici, kija lub kamienia. Gdyby kto dzi potrafi kilkadziesit wierszy

napisa na kogo w ten sposób, co on cae kartki, wyrzuciby kadego czowieka

z kraju, jak on wyrzuci Stankara z Rusi. Wyciga wszystko na wierzch: sto-

sunki domowe, on, dzieci; obrzuca botem, ostatniemi sowy zohydza przed

wiatem z werw i si, zarówno podziwienia jak pogardy godn. W polskich

jego dzieach niema na to tak dobitnych przykadów: aby je za z jego a-

ciskich dzie przetumaczy, nie posiadamy stosownego sownika.

Przymiot ten Orzechowskiego przyniós jednak korzyci naszej mowie

i, chocia nie na dugo, wyksztaci styl dyalektyczny. Kótnie z rónowiercami

w XVII wieku przechoway ze po wikszej czci same tylko obelgi i szy-

kany; bka si tu i ówdzie po kazalnicach, broszurach i w trybunale, a
znikn tak, e dzi niema nikogo, coby w potocznej prozie prowadzi tak

gadko i potoczycie dyalog, jak to umia Orzechowski.

»...Ale kiedy widomemi rzeczami jawnie i janie uderzysz na kacerza,

ustpi ci z placu musi. Oto dawam na to przykad: Kacerza adnego w Pol-

sce niemasz, któryby polskiej korony królestwem nie zwa, któryby mia pol-

skie królestwo innem imieniem zwa, jedno królestwem. Wemi to, co kacerz

podawa, i postp per resolutionem causati in snas causas, wnet na nim na harcu

wygrasz i to otrzymasz, czego nie pozwala. Chce kacerz mie Polsk króle-

stwem, a kapana mie nie chce w królestwie, patrzaje, jak ten baamut wnet

z sioda swego wyjedzie i od swego razu spadnie, gdy tak na naobysz:
O lepy kacerzu, powiedz mi, Polska królestwremli jest, czyli nie? Rzeknie, e
jest. Nu ty teraz we ostrzem i tak mów: Tedy Polska ma króla? Odpowie,

pewnie, e ma. A ma Polska króla, kacerzu, tedy te ma kapana, który koro-

nuje króla. Widzisz, jako tu wypad z sioda na harcu kacerz i przewróci si

sam od razu swego w zgór nogami, widom rzecz na gow poraon ze

wszystk ord swoj « — —
Oceni warto autora, który y trzy wieki przed nami, jest rzecz, by

moe, wzgldn, bardzo wzgldn, ale nie trudn. Gdy si przeczyta wszystko,

co pozostawi, warto jego ronie lub ginie w miar korzyci, jakie czytanie

dzie jego w obecnym czasie przynie moe. Ocena taka jest niesprawiedliwa

wobec umarych, ale korzystn dla ywych, od niej bowiem zaley rozpowszech-

nienie tego, o czem si zapomniao. Dziaalno polityczna Orzechowskiego

jego wymowa, pojcia religijne i polityczne, charakterystyka osób wspóczes-

nych, jak znale mona w jego pismach, daty historyczne, nie zuyte je-

szcze, jego jzyk, styl czyni czytanie dzie jego bardzo poyteczn rzecz
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dla wszystkich, a niezbdn dla historyka XVI wieku. Bez tego sd o spra-

wach ówczesnych bdzie opinia, naszego wieku, najmdrsi za ludzie wydadz.

si odwrotnie, wobec postpu i zmiany wyobrae. Nie mona rozróni mi-
dzy prawem, potrzeb a iantazy. i kierowalibymy si naszem widzimisie .

nie majc pojcia o calem spoeczestwie ówczesnem, gdybymy jego dzie

nie czytali. Susznie wic moemy by zadowoleni, widzc przed sob tyle

wyda pism Orzechowskiego w ostatniem stuleciu, i niema adnej biblioteczki

prywatnej, któraby co z nich nie posiadaa, niema jednego inteligentnego czo-

wieka, któryby o nim nie sysza, któryby cos z jego kroniki lub dyalogów nie

czyta. Jest to dowód genialnoci autora, jeli po 300 latach szersza publiczno

moe go czyta z zajciem i oczekiwa dalszych wyda i tumacze.

Wspóczeni czytali go z zajciem i. co za tern zawsze idzie, z korzyci.

Sztuka bowiem pisarska na tern caa polega, aby umie zainteresowa publi-

czno, trafi w jej usposobienia i upodobania (mówi o sztuce pisania, t. j.

o sposobie przedstawienia rzeczy), w ton czasu, i przedstawi tre rzeczy z tej

-trony, .trdzie jest zupenie jasn i najlepiej zrozumia dla czytelnika. Bez tego

najwiksza myl. najlepsza tre bdzie martwym podem, dzieo nudnem. a autor.

nie oceniony naleycie, czeka musi. dopóki jego pracy i myli kto sprytniejszy

nie pochwyci i w innej formie nie poda. Narody maj usposobienia pojedyn-

czych ludzi, stosownie te do tego naley do nich przemawia. Wesoym Dante

wyda si nudnym, dla smutnych i strapionych Wolter bdzie niesmacznym,

w spokoju i wporód cikiej pracy proroków uwaa sic za szaleców, w trwo-

dze i niepewnoci filozof jest gupcem, a narzekanie w nieszczciu budzi od-

raz zamiast wspóczucia.

Orzechowski by synem Zotego Wieku. Poczucie potgi Rzpltej, dza
sawy w piersiach poszczególnych obywateli, wysokie wyobraenie stanu rycer-

skiego o sobie, wszystko to znalazo podniet w jego pismach i czynio go

ulubionym pisarzem w oczach szlachty. W kadem dziele podnosi szlachetne

czyny yjcych jeszcze wspóobywateli: Boratyscy, Zborowski, Tarnowscy.

Kmita. .Maciejowscy. Starzechowscy, hascy. Hozyusze, Kromery, Dembiccy, Sie-

niawscy, Jazowieccy, Herburtowie, Secygnowscy, Tarowie... widzieli siebie

samych luli czonków swojej rodziny, postawionych wietnem piórem jako

przykad potomnym wiekom, na podniet ducha i ambicyi narodu. Któ moe
bra za ze przyrodzeniu, jeeli ono w najtwardszym czowieku nachyla si

do tego, co mu si zdaje trwalszem od ycia, o bezecna sawo, za ciebie

gardo da musz woa Herburt, rzucajc sic w rodek nieprzyjació. Stan

rycerski kocha sic w dzieach Orzechowskiego. Wszystkie pojcia swe i d-
enia, dze swe. dum i fantazy -woja widzia czarno na biaem, wypowie-

dziane wietnie i ozdobnie, umotywowane wspaniale, bronione z namitnoci.

Jaki to adny n. p. ustp o wolnoci, zdolny spotgowa w swoim czasie

wszystkie uczucia mioci do ojczyzny:

...Samicie jedni na wiecie caym prawdziwie wolni, wszyscy poddani
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prawu, panem aden, wszyscy w godnoci jak w wolnoci równi. Za t oj-

czyzn, która nie robia nigdy midzy synami swymi rónicy, nieli przodkowie

nasi z ochot ycie swoje. Jaka to -ilu zgnbia krzyack dum? Có to

byo, przed czem pierzcha Moskal, Tatarzyn i Wooszyn? Có przeraao oa-

jezdników na sam odgos waszego ruszenia? Wiecie wszyscy, co to bya za

sia. To bya sia wolnoci! i Turcyka |.

Zwamy, jakie motywy umia I Irzechowski wyszuka, aby uprawni w umy-

sach stosunek szlachty do mieszczan i do chopów:

»...Przeto te mówi w Policyi prawo polskie szlachcie obchodu

miejskiego zakazuje pod straceniem szlachectwa, i szlachcic na prawdzie

usiad a handlem pospolitym sta nie moe; na prawdzie i na wierze, które

dwie cnoty brzydz si wszelkiemi pieninemi obchody, które za z i zmier-

zion rzecz zysk pieniny u siebie maja., tak. i te w. Franciszek w zakonie

braci swej nie tylko mie pienidze, ale i dotyka si ich zakaza... którym pie-

nidzom u takomego ustpowa musz cnoty one, bez których kupiectwo i rze-

mioso sta moe. ale szlachectwo bez nich adna miar osta si nie moe.

Bo jako czowiek, który si w wielkich a sawnych rzeczach kocha i wiczy,

i w nich si ustawicznie obiera, nie moe by may i nizkiej myli, tak te

i ten. który w mat i wzgardzone rzeczy si wdawa, onemi si pta i na nich

przestawa, nie moe by wspaniaej i dzielnej myli: przeto oracz, rzemielnik

i kupiec, bahego i zniewolonego obchodu bdc w Polsce, nie mog by isto-

tuenii czciami królestwa*.

Albo ustp, tyle razy dosownie powtarzany, jaki popularny w swoim czasie:

...Urodzony Polak cztery rzeczy wasne ma. któremi hardym i wspania-

ym czowiekiem midzy najprzedniejszemi ludmi na wiecie jest: Najprzód

matka., któr statutem srogim dc turpilouio obwarowa sobie, pilnie strzegc

niepokalanego narodzenia swego. Potem starodawnem szlachectwem... Trzecia

przy Polaku rzecz jest caa przeciwko królowi swemu wiara, któr tak umi-

owa, e si nigdy nie znajdzie, aby Polska zdrajc przeciw królowi swemu

urodzia. Nakoniec równoci Polak wszystkie inne królestwa przesig; nie zna

grafów, kniaziów ani ksit adnych; jednem sowem szlachta wszystek

naród i gmin polskiego rycerstwa si zamyka . i Quincunx i.

atwo kademu, znajcemu nasz history, zrozumie donioso kadego

podobnego wypowiedzenia. Jeli mnóstwo podobnych zda, poj i wyobrae
mona dzi jeszcze sysze, jeeli je czytamy dosownie wyjte i przedruko-

wane w dzieach autorów XVII wieku, w mowach sejmowych, w poezyi. lii—

storyi i na kazalnicy, nic dziwnego, e Orzechowski z takiem upodobaniem

by czytany i e dziea jego wicej wyda miay, ni któregokolwiek autora.

Przyuski w przedmowie do Zygmunta Augusta chlubi saw Orzechowskiego

u postronnych, > którego pody drukarnie weneckie, paryskie, w Bazylei i Ko-

lonii na wszystkie strony rozniosy . Wydaniom jego towarzyszyo mnóstwo

wierszy; niema pochwa, któremiby go nie obsypano: stawiano go wyej, ni
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Cycerona. Demostenesa, a Kromer — jego otwarty i szlachetny przeciwnik —
pisze do: »Z ilu tylko ludmi zdarzyo mi si obcowa w Turcyi, w Niem-

czech. Woszech, w Hiszpanii, nasuchaem si pochwa pism Twoich; nie tra-

fiem na adnego, coby ich nie czyta. Wynoszono Twój dowcip, nauk i nie-

porównan wymow... Pochlebiao mi to dla sawy ojczyzny naszej...

«

Poniewa by tak wysawiany, znany i czytany, poniewa w sposobie

jego pisania znajdowano tyle upodobania, wic naladowali go rónowiercy

i katolicy. Starowolski. Fredro. Warszewicki, Skarga, wszyscy exorbitanci przed

i po Janie Zamojskim, brali jego idee. robili wycigi, zasilali si jego mylami

lub powtarzali je dosownie. Jeli zwrócimy uwag na najliczniejszy dzia lite-

ratury naszej, na pimiennictwo przygodne czyli broszury, na niezwyczajn

i niepraktykowan ilo wyda pism jego a do naszych czasów; jeli zwa-

ymy, e pojcia i wyobraenia narodu, które wypowiedzia pierwszy, przeszy

w krew i poezy szlachty i przechoway si a do naszych czasów, mona
prawdziwie powiedzie: e caa Rzplta uosobia si w tym czowieku, który

jest ojcem XVII wieku w Polsce.

Znak drukarski II Wierzbity. drukarza pism Orzechowskiego.



PRZYPISKI.

i.

*) Dic am meisten treiben, wie der Glaube an Ghristum allein rechtfertigt, die

sind die besten Emngelistm, darum sind Paulus Episteln mehr EvangeHum, ais Mattas,

Marcus, Johannes und Lukas... Tiirken, Juden und Papisten bauen nichi auf Ghri-

stum sondem auf \hn eigene Heiligkeit.

2
)
Raynald ad an. 1534.

3
)
Starowolski widzia listy Melanchtona do Orzechowskiego.

4 .Miaem sposobno widzie portret Orzechowskiego w rkach familii tego

samego rodu.
5
) Processus Orieh... M. 5. Bibl. Jagel.

6
) Fidelis subditus.

Orieh. in dedie. paneg. nupi. J. Chr. Tarnowski.

8
)

Janocki. Nachriehten v. d. r. Biiehern.

9
)
Mow na pogrzebie Zygmunta mia K. Maciejowski, b. k.

II.

x
) Wgierski Hist. slav. r. — Dantyszek, piszc list do Tidemana Gizyusza, oburza

si na Aleks" Skulteta o pojcie ony i ateuszostwo. Mia nawet podejrzenie, e wielce

uczony Kopernik miewa skryte schadzki z tyme Skultetem. Prosi wic Tidemana. aby

go ostrzeg i tych schadzek odradza. Midzy r. 1540—43 toczya si sprawa tego

Skulteta, kanonika warmiskiego, o pojcie ony i bdy przeciw wierze. — Zatem

Skultet pojciem ony wszystkich wyprzedzi. Szczegóy hist. z rkopisów Czackiego.

Amb. Grab. »Oj. spom.< I. 219.
2
) Processus.

3
> Alemb. Colect. Mis.

4
) Prvmas mia X. owickie, b. warmiski by ksiciem tego imienia, b. krakowski

bv panem Xtwa Siewierskiego, biskup pocki by ksiciem putuskim, a proboszcz pocki

ksiciem wieluskim.
7
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5
)
Biskup wileski.

6
)
Biskup warni, i biskup kujawski.

7
) Bulla Leona X. potwierdzona 1516 r. Ustawa Jana Olbrachta 1496 r., Ale-

xandra 1505 r., potwierdzenie Zygmunta I. 1510 i 1532 r.

8
)
Dyaryusz sejmu 1665 r. wyd. Krasiskich.

9
)
Kromer de reb. Pol. Ub. XXV. Konkordat Zyg. I. i Klemensa VII. 1525 r.

10
)

* ... osobliwie za szlachty, z których wielu nie miaoby ochoty do stanu

duchownego, gdyby ten stan nie wystawia nadziei, e z niego i sami si utrzymywa
i krewnych swoich ratowa mog; przeto stan szlachecki jako najwaniejsza cz
narodu, mogc czstokro zuboe, bd przez rozrodzenie si familii, bd przez przy-

padek, pierwsze do chleba duchownego prawo mie powinien. « Konstvtucya z r. 1532.
") Vol. L. 1. f. 304.
12 Relacye nuncyuszów. Przedstawienia kapitu Lippomanowi.
13

) Morawski w Sdecczynie« naliczy dosy podobnych kltew w jednej ziemi.
u

) Mona std wnosi, e sam Orzechowski by na ten sejm posem obrany.

III.

*) Orzechowski do Zaleskiego Coli. Widav.
2
)
Annales IV.

3
)
Nie trzeba zapomina, e do surowoci króla przeciw Orzechowskiemu przy-

czyni si móg znany jego paszkwil na Barbar: De rgis matrimonio 1550 albo: I>>

secundo coniugio S. li. 1'. Stig. Aug. oratio ad Eq.
4
)
Wgierski, Hist. Ref. Slav. II. 13.

5
j
Mowa Tarnowskiego w > Kronikach « Orzechów, ad. an.

6
)
Dyalog IV.

7 Kronika V.
8
)
Annales V. Wraz z Orzechowskim powtarzaj Bzowiusz i Bielski to samo.

9
)
Hozyusz do M. Zborowskiego op. II. 168.

IV.

x
) Annales.

2
)

Collect. Widas. bibl. Ora
3
)
Mlnoa 20

/12 .

4
)
Narrai simplex p. D. 1—3 F. 6— 7.

6
) Modrzewski in Orich. p. C. 6.

6
) 0tfinow8ki Heroes Christ.

7
)
Modrzewski in <>ri<-h. Tndex Uh. prohib.

Sarpi 30.

9
) Dziea Orzechowskiego: de Majest. sedis Aposto. — Diatribe — Baptismus •—

Mediator Warsom, actio — i samo Eepudium Komat w pin-wszej czci.

\cta consist. Przemyl.
u

) Zdawao si potrzebnem zwoa konsylium narodowe przed trydenckiem. Tam
wic przybyli biskupi a z nimi kanclerz i senatory wieckie; wybrano z wiedz kró-

lewsk posa do Trydentu, llerburta, ep. przemyskiego. By na tym zjedzie Orzechowski

i powraca do jednoci Kocioa p&rpetue desideratus. (Warszewicki parali.) Tene zwie

go posem ziemskim, legatus mtmicipii.
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12
)

List Orzechowskiego do Stankaia 1560 -- dwa listy do Stadnickiego

roku — rozprawa ze Stankarem w Przemylu; — pisma przeciwko niemu przytacza

Ossoliski.
13

)
1561: Oratio pro dignit. sacerd. Confessio. uznane przez katolików jako

dzieo najwyszego znaczenia w wiecie katolickim. W niej ca nauk. Kocioa, <> której

tysice ksig napisano, zawar dokadnie i jasno w kilku wiartkach. — Conclusiones

wydane nakadem drukarza (!).

V.

*) Raynald ad an. 1422.
2
)

llartknoch przy kronice Duisburga 1431.
3
)
Modrzewski De Rp. emend. Tract. 1.

4
)
Turnowski Specul. rei. Christ, art. 7. — Wgierski Hist. slav. ref. 1.

5
)
Damalewicz w yciu Krzes. z Kurozwk.

' Petri epp. Camaracen. Gard. de Manicheis Agap. iu Russis et Lithwnis

eorumgue doctrirwu <-nm ethnieismo affinatae 1418 — Narbutt. Dz. 1. 19. 394.
7
)
Przyagowski.

8
)
Nie bdzie od rzeczy przypomnie Aleksandra II, Grzegorza VII. Wiktora III.

Urb. II. ( 'one. Bari. Lufrun 3, Innoc. III, Honor. III, Grzeg. IX, Alex. IV, cesarz Mi-

cha: eona w Lyon 2, Innoc. V, Jan XXI, Mik. III, Bened. XII, Innoc. VI, cesarz

Paleolog, Mar. V, Eug. IV, cejne. we Florencyi, Bessarion, Pawe III, Leon X, Ciem. VII.

Hans Szlichte, Pius IV, Grzeg. XIII, Coblenz, Ciem. VIII, Pawe V, Unia brzeska,

Sorbona za Piotra W., Grzeg. XVI, nie liczc wszystkich De Maistrów i Custinów, ilu

ich jest i bvo.
9
)
Wadys. III. d. r. 1453.

10
1 Edykta królewskie r. 1522, 27, 29, 44, 51.

11
1 Fleury ad an. 1514.

12
) Hosius. act. syn. Petricov. 1551.

13
i Sais "j<> infamis fui cwn reliuo fomicario grege tuo, qui qua spretus et

contemptus vivat argumento sunt edicta plebisdtaue Ula, uibus Przemisliae ob for-

meationem c«/>hi et igni interdictum esi sacerdotibus tuis, ne Mis ullum in civitate

esset commertium plebiscitum essi in ea re factum. Oriehov. Proeessus. Ms. Bil>l Grac.
14

)
Wgierski: Hist. slav. reform. XIII.

15
)
Kromer: De situ Pol.

16
)
Erazm Rotterd., Bodin, Thuani Hist., Muretus, Manucius i t. p. — Górnicki

»Dworz.«: »U adnego chrzeciaskiego pana tak wiele czystych ludzi nie znajdziesz. « —
Kromer De situ: Puellae gttogue nobiles et urbcniae vel domi vel m monasieriis latina

hngua let/ere et seribere discunt... — Orzechowski Orat. Funebr. -Nigdy dotd nie

zeszy si w królestwie naszem razem pokój, dostatki i nauki. Rzadka bya dotd
znajomo literatury greckiej tak u nas nie znanej, e kiedy kto czego nie rozumia,

greckiem to nazywa. Jake dzika i barbarzyska bya nasza acina! Porównajcie nauki,

które dzieci wasze pobieraj, a pewno powiecie, e Polska nie krajem barbarzyskim,
ale Grecy, Wochami si staa. Myli tok, pikne wymawianie obu jzyków tak u nas

powszechne, e w ustach naszych nie obcemi, ale ojczystemi si wydaj.

«

17
)
Pismo o prawdziwym obrzdku wydane 1504 w Krak. Krasiski » Reform,

in Poland. — Otwarty list Bernarda z Lublina do Szymona z Krakowa ogasza Ewan-
geli za jedyn wiar, a Rzym za kacerstwo; p. Catal. Test. Verit. 19. 1939 i Wgierski
Hist. Slav. reform. I. c. 13.

7*
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18
)
Spowiednicy Zygmunta Augusta w Wilnie, a za ich przykadem mnóstwo

ksiy, których niepodobna z braku miejsca przytoczy.
19

)
X. p. w r. 1544 zbierali si w tym celu w domu And. Trzecieskiego w Kra-

kowie: Wojewódka, mieszcz. krak., póniej drukarz bibl. Radziwia, Jak. Przyuski,

pisarz gr., póniej wydawca statutu, Lismania, spowiednik Bony, And. Drzewicki, kan.

krakow., Jak. Uchaski, kanonik, póniej prymas Rzpltej, Pastorius, naczelnik nowo-

chrzczeców, H. Opoczno, Franciszkanin kaznodzieja, Albert Karakowius i Frycz

Modrzewski.
20

)
Stankar w Krakowie; Endorhn w szkole Lublaskiego w Poznaniu.

21
1 De ratione missae 1~>L'H.

2 - Ed. toruski 1520 zabrania pism Lutra: Ancuta jus uhmim r. eat. — Ed.

1523 zaprowadza cenzur i rewizy domów. Bzowski Ann., Orich. Chimera, Raynald

ad. an. — 1523 r. ekskomunika wszystkich odszczepieców w czycy. Laski zb.

synod. — Konkordaty 1525, 1526. — 1527 synod w czycy wznawia inkwizycy.

Fiiese 1. c. — 1554 ed. zabrania nauki za granic. Raynald ad. an. — 1535 przeciw

Anabapt. i Lutr. — 1541 zakaz przechowywania heretyków pod utrat szlachectwa. —
1544 rozkaz powrotu do kraju wszystkim duchownym pod utrat beneficyów...

23
1 lady Luteranizmu w Polsce w r. 1520. Kalwina 1534. Braci Czeskich 1548,

Anabaptystów, Nurkami zwanych 1533. Ci ostatni gosili cichaczem blizkie przyjcie

Zbawiciela, wolno i równo wszystkich ludzi. Kmita zakaza obcowa z nimi.

24
i
1518 wystpi Jak. Knacle. 1524 Alexander, obaj Franciszkanie — 1534

Klein. Dominikanin w Gdasku - 1520 ks. Samuel. Dominikanin w Poznaniu pod

opiek Górków — 1548 Jan cki, prób. z Midzyrzecza, pierwszy odda koció swój

Luteranom — 1540 Jan Laski, prób. gniezn., a jego ladem poszli: Woje. Serpentyn,

kanon.. A. Pramowski. prób. w Poznaniu (pierwszy Kalwin polski) i Jerzy, proboszcz

w Grodzisku -- dalej Czechowicz, prób. w Kominku. Jan Horwat na Spiu 1542.

Feliks Kruciger 1546. Smiloyitanus 1547. Krowicki, Kusiemczyk, Wawrz. Parznica

Diskordya, kaznodzieje królewscy - Biaobrzesey, opaci z Mogiy i Andrzejowa. -

Kilka klasztorów, iw Paradyzu, w Bledzewie) stao pustkami. Monaby twierdzi, e
czem bya wspólno majtków dla rozwoju chrystyanizmu, tem bya ona ksiom
dla rozwoju reformacyi.

25
) Vol. Leg. Ii". 595.

2,h Lubieniecki Polon.: Na pocztku panowania Zygmunta Aug., Przyrbski, pod-

kanc, wiele mandatów wydawa na szlacht, wic panowie w Piotrkowie prosili, od

których mówi Mikoaj Radziwi W. W., proszc, aby król podkanclerzemu przykaza,

iby takich mandatów nie wydawa.
2?

) ...Pollicem/wr, nos hereticos eaymgnaturos, ex regno nostro propulsaturos,

ecclesiasticas iem /" rsonas eorumw jura defensuros et consermturos. Wgierski II.

c. 13. — Senatorowie duch. nie chcieli zezwoli na koronacy król. Barbary, a u króla

wytargowali nowy przywilej przeciw heretykom i moc karania ich na gardle, o czem

dowiedziawszy si, Mik. Lubomirski, kaszt. Zawich. proponowa to na sejmiku i nazwa

ksiy wami, które Rzplta w zanadrzu swojem nosi. Za to si wszyscy ujli i posom

na sejm poruczyli i to potem król mdrze pogaska. Lubie. Pol.

28
i Warszewicki De opt. senat. 1. 87.

29
) Nawet na Biaej Rusi trzech mnichów z Moskwy opowiadao w rodzinnym

jzyku Ewangeli: wywracali bawochwalcze posgi i obrazy zociste. Przybyli w roku

1552 do Litwy, gdzie sowo Ewangelii wolno brzmiao. Wgierski tame
30

j 1552 przybyli: Jerzy Izrael, 'irzegorz Pauli, pierwszy minister zboru ewang.

na Woli pod Krakowem. W. Wgierski, Kron. zbór. ewang. 1651.
31

) ukaszewicz, Bracia Czescy.
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32
) C. Cichocki in Alocuiis Osiecien. Or. 1615.

Kelacya nuncyuszów: List ksiQcia Paliano do Lippomana L556 r.

34
) Improba wpocrisis </ hipocritica '/mi/Jan/ cwilitas. Jan Laski <lo Zygmunta

Augusta.

liaynald ad an. 1556.

Konst. synod. p. 130, 299. — Vol. Leg. II f. 0<>7.

37
1 Lubieniecki Polon. k. 95.

Vol. Leg. II !. 625.

Vol. Leg. II 692 — Dyaryusz sejmu piotr. 1565, Bib. Krasi.
40

1 Bielski 562 r.

11
1 Uchaski do papiea 1556.

12
1 W r. 1557 mieli ju 30 wasnych kocioów w Wielkopolsce i wszystkie

znaczniejsze familie, j. t. Leszczyskich. Krotowskich, Ostrorogów, Opaliskich. Tomi-

ckich itd. ukaszewicz, Hist. Br. czeskich.
43

) Relac. nunc. Przyrbski do Kamerin. bis. donosi, e 160 kocioów \vvamao
si z pod jurysdykcji biskupiej w r. 1560. W Sandeckiej ziemi wszystka szlachta

bya w r. 1554 rónowiercz: Morawski, Sdecczyzna.
44

1 Ksi ten da pierwszy w historyi przykad sekularyzacyi, wystpi najod-

waniej ze wszystkich ksit przeciw katolicyzmowi i mia potny wpyw na rozwój

reformacyi w Niemczech i w Polsce. By on jawnym obroc i apostoem luteranizmu

w Litwie i w Koronie: na dworze swoim w Królewcu trzyma wielu Polaków, j. t.

Seklucyana, Wojciecha z Nowego miasta, Eust. Trepk. Kwiatkowskiego, Radomskiego,

i t. d. rozkaza im przekada pisma Lutra i rozrzuca po Koronie (Trepka w prze-

kadzie katech. Brencyusza 1556). Przy nowo zaoonym uniwersytecie w Królewcu,

ustanowi alumnat na 8 Litwinów, odda im katedry, a Monwid, min. w Ragnetan

przeoy pierwszy na jzyk litewski kancyona.
40 Cichocki Alloq. Osiec.
46

) Kiszkowie, Chlebowicze, Sapiehowie, Suki, Zawisz, Winiowieccy, Wojnowie,

Pacowie, Abramowicze, Woowicze, Ogiscy, Zienowicze, Ks. Pruscy, Naruszewicze. Tal-

wocze, Dorohostajscy, Puzynowie, Szemioty, Gruewscy, Góreccy itd.

47
j Wawrz. Parznicki Dyskordya: Nauka o prawdziwej pokucie 1559 - - Koja

owicz, Miscel.
48

)
asicki pr. vol. 145 — Kojaowicz Miscel. 65 — Trzecieski.

49
) Relacye nunc. epp. Kamerin.

50
)
Nie wiem, czy to z patryotyeznych wzgldów, aby nie dopuci plamy na

polskim kociele, zrobiono ojcami tej nauki Aryusza, Serreta i Socyna. Za dawnych
czasów zwano j aryask, aby j w oczach wiernych zohydzi, chocia Aryusz lub

Servet by tak jej ojcem, jak w. Pawe lub w. Augustyn ojcami Lutra. Piotr z Go-

nidza przyby w r. 1556 z zapadego Podlasia z gotow nauk. Nie zna Leliusza

Socyna, ani pism Lismanina o Trójcy w.. ani >Silvy« Modrzewskiego, który nauk
o Trójcy w. na danie króla studyowa.

51
J
Przypkowski, Wiszowaty itp.; ostatni 02 dzie zostawi.

52
)
Kojaowicz Miscel.

53
)
Bock hist. Antitr. II. 426.

54
)
Relacya nunc.

55
)
Orzechowski: Quincunx.

06
1 Forma ac ratio tata eeelesiasfiei ministerii iu peregrinorum instituta Londini.

Franefurt 1-7.7.7. Projekt w przedmowie dziea.
57

) Kommendoni, marzec 1564.
58

j Przytocz tu adny ustp z listu Zygmunta Augusta do papiea. Jest to jakby
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urywek ze spowiedzi królewskiej: Viget in me per Dr i gratia et rigebit semper me-

moria regii generis, majorumue meorum, qui cum multis aliis virtutibus magni
atue celebres, tum constaniia guidem rei. Cat. maximi et ecleberrimi fuerunt. Yiget

in me ratio personae dignitatisue meae, mgei maxirm mu,mim obseroantia st. Cat.

Rei., quam san omni meo .studio colere et ad exremum usue spiritum tueri ae pro-

fiteri constitutum atue cum anima meo ma.rime dehberatum habeo... Neui innu

dissimulare aut possum aut debeo apud S. V. presertim: cogitasse me, qua ipsa cogitatio

nunc etiam in animo meo magnopere vertatur atgue haud scio, an nunuarn effluet.

de aliua ratione ineunda, gua tranguilitati conscientiae mecu et incommodds uibusdam
praesenis vitae nu en non medioeriter perculsae consoh posst videaur. Qua/m enim

uaero solidom laetitiam affere potest vel orbis etiam kie unwersus sub ditionem

/instram redactas, si iterim mens et ani/mus noster, quo nihil habemus praeciosius,

vel instmt assidue appugnatus vel etiam, quod majus est, suecumbet et quod absii

insigne aliguod detrimentum capia... Warszawa 1571 roku. Teka Krasiskiego bisk.,

MS. bibl. Krasiskich w Warszawie.
59

1 Pewny jestem, e zajm czytelnika, podajc ciekawe zasady tego sawnego
rodaka w streszczeniu jego pism w sprawie relig. a o. 1. kr. i Silv. r. Kademu wolno

jest w sprawie religii mówi, uczy i docieka. Gmina obiera ksidza, wszyscy duchowni

maj by zrównani w obowizkach; jeden ksidz na jeden koció. Biskupa obiera 24
delegatów z dyecezyi: system episkopalny zniesiony. Zgromadzeni biskupi stanowi

synod królestwa pod przewodnictwem patryarchy z sdem najwyszej instancvi. —
Kade udzielne pastwo jest prowincy kocieln, obiera po dwóch kardynaów, którzy

po porzdku zasiadaj tron papieski na rok jeden. Papiestwo bowiem potrzebne jest

w celu utrzymania jednoci, byle kade pastwo zapewniony miao obiór. Papie nie

miesza si do polityki, egzekwuje prawa, utrzymuje karno kocieln, nie ma sdo-
wnictwa. Nieomylnym nie jest, bo jest czowiekiem, a gdyby by nieomylnym i sta

ponad soborem i ponad wszystkimi kocioy, niepotrzebaby zwoywa soboru. — Sobór

powszechny skada cae chrzecijastwo, a zatem i (irecy, i Ormianie, i Luteranie etc.

Kada dyecezya wybiera posów na sobór powszechny bez rónicy stanu, duchownych
albo wieckich, bo duchowni nie s sami Kocioem, a tytu i dochody biskupie nie

uzdalniaj do stanowienia w rzeczach wiary, ale nauka i cnota. Dogmaty winny by
ukadane przez cay wiat chrzecijaski, aby kada najmniejsza gmina bya w stanie

rozpozna, czy ksidz czyst nauk wykada. R.eligia w tajemnicy rozbieran by nie

moe: chcemy by objanieni i pouczeni sowem boem i dowodami, a nie przela-

dowaniem i rozkazem; przekonania swego nikt nie zmieni dla powagi drugiego. Sobór

obierze z pomidzy siebie, w celu uoenia ogólnego wyznania ludzi, bez rónicy zda,
bo reformatorzy take s chrzecijanami, i przedsiwemie popraw Kocioa. Ducho-

wieslwo jesl oskarone, nie moe wic sdzi samo siebie. Xa dotychczasowe skargi

odpowiadao zemst i okruciestwem. Nie majc powagi, chce panowanie swe utrzyma
przemoc i wynosi siebie i Koció ponad nauk Chrystusa. Nasi teraniejsi pasterze

strzyga owce. ale nie pilnuj owczarni. — Pismo w. jest jedyn podstaw wiary.

Sowo Boe stoi ponad kocioem, ponad wszystkie wadze, utworzone i zajmowane

przez ludzi. Tradycya jesl ludzka i obowizywa nie moe. Koció ma obowizek
zacliowywa<- Sowo Hoe w czystoci, ale nie ma prawa llumaczy go wedug swej

woli. Czego rozum dociec nie moe, w to wierzy musi. Tómaczenia tajemnic, sakra-

mentów, na nic si nie zdadz: nie utwierdzaj wiary ludzkiej, ale j niepokoj.

Sakrament ciaa i krwi pod obiema postaciami rozdawanym by winien. Spowied nie

jesl z. ale wtpliw jesl. czy ona jest warunkiem zbawienia, z tego powodu nie naley

z niej robii- obowizku: niechaj suy dla owiecenia nieumiejtnych, niech czyci

sumienie i ustala karno kocieln. Cze witych naley ograniczy: ludzie doskonali
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zasuguj na poszanowanie za ycia i na pami po mierci, ale porednictwo ich czy
moe by poyteczne? Naley jednak w tej mierze zostawi' wolno kademu. Chrzesl

dzieci winien by potwierdzony, gdy dorosn.
60

) W Turcykaeh wielbi ukad Rzpltej na mod starego Egiptu, Hzie kady
mia swe dziedziczne rzemioso, kady stan swoje szczegóowi' powoanie, zastosowane

do ogólnycli potrzeb spoeczestwa, i waciwe swobody ku temu i prawa do swoich

obowizków. W »Policyi« na te fundamenta usiuje dwign cay gmach Rzpltej; w Dya-

logach rzuca si na kade wystpienie ze sfery waciwej obowizkom kadego stanu.

VI.

*) Coli. Widaw. Bibl. Krak.
2
)
Czsto zdarza si czyta o tych samych z przekrconemi nazwiskami, które

albo sami zmienili, albo od swoich przeciwników dostali, i tak: Sokoowicza, który si

nazwa Falkoniusem, przezwano Sokokiem, Przechockiego Przechadzk, Sarnickiego

Sarn, Grzegorza Pauli Brzoz, Krowickiego Krow, Stankara Chimer, a innych Patka.,

Krzywonosem, Ogonkiem, Waliskur, Bigag, Kitk, Palef, Wardga, Powakiem, Bitkiem,

Kokokiem, Tomoczkiem itp.

3
)
Warszewicki de opt. st. lib. przywodzi osob Orzechowskiego w rozmowie

z kanclerzem Ocieskim, stronnikiem wadzy królewskiej. Na zarzuty, jakie kanclerz

czyni izbie poselskiej z powodu nieustajcych podejrze i zuchwaoci jzyka, odpo-

wiada Orzechowski jako pose, z caem poczuciem potgi swego stanu: Absit, ut

temerc saspieeww- (króla), rerum enw/reru in pajailari Rpcae staju ul nostra magna
ex parte rahtar. ri.r faetu est credihile roces hominum liberas prohibere et scimus

cert regibus fere omnis molestum esse ewium Ubertatem... nos aut in perpetuum hac

libertate fruamur aut, si ita sors tulerit, rum dignitate pro ea fortiter occumbarnus.
4
)
Biskupów nazywa: niemotami. »Miaem (»Quincunx«) jurgelty od duchownych

i wieckich panów, alem potraci wszystkie przez to, em nieprzyjaciel gówny i nie-

przejednany kacerzom«. W Dyalogacli mówi, e wszyscy do niego zraeni. Podkan-

clerzy Myszkowski nie chcia przyj dzie jego i kaza mu powiedzie, aby lepiej

poprzesta kótni. Prawnicy w broszurze bezimiennej pod tyt. : »Kady sprzedaje «,

zarzucali mu, e piórem frymarczy, a za on oddaje ksiom zaszczyty, korony

i swobody obywateli. Przyjaciele jego umilkli, w Rzymie nie mia wzgldów, a Litwa

drwia ze wierszami Wolana za to, e j zaczepi w »Quincunxie«

:

Wiedzie Polak z niewol hab na Litwina,

Za cnego Matki swojej nie chce go mie syna,

Pisze o nim Quinkunxy, i róne wymysy,
Które z tak pochej gowy nierozwanie wyszy...

Ale prónobym win t na wszystkich skada,
Gdy jeden tak sromotnie swym jzykiem wada.
Gdy go sn i wy sami tam za bajk macie,

I swych si te tytuów czsto nasuchacie.
5
) Hosius epist. ad Orirli. p. 55 z Trydentu: Chimera twa jest w rku naj-

uczeszych ludzi i nadzwyczajnie si podoba.
6
) Vita p. 11.

7
) Dyalog (VI) okoo egzekucyi kor. — Porównaj obraz wymowy Ulissesa

w Iliadzie ks. III.
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