
:CM

1 00

CM

:oo

«

•CD

CO

w-^
BX
1756
S54W9
1866



Piircliased for the

LIBRARY of the

UNIYERSITY OF TORONTO

froili the

KATHLEEN MADILL BEQUEST



4y;

Oprav7ione

Przez UcHCDcw Polskich

OsrookaRC.K.

v^ HY£RES-FRAncJA-i941





^JFRAfJKSl,

^KlVl£8i!ii."



lU-:,

/CtBRAl^;



PRZEDMOWA.

Zajmiemy si dzieami Piotra Skaro^i, albo raczej zrobieniem
sobie pojcia o nim. Pochodzenie rodowe i szczegóy ywota
fep:o wielkiego ma pozostay dla nas niewiadome; mato zre-
szt tracimy na tem : Skarga nie wyobraa adnej partji ani

adnej epoki, odbija si w nim cay "kraj, cay naród ze swoje,
przeszociij, obecnoci i przyszoci nawet. Rodzina Skargi
bya Polska.

Przedsiwzi^wszy walczy sektarzy, wspiera wadz zacho-

wawcze, króla, i zwróci, jeliby jeszcze mona byto Rzecz-
pospolit w karby, z których wysza, pisa on dziea dogmaty-
czne, historyczne, homilje i kazania waiJciwie lak zwane. Ja-

ko pisarz dogmatyczny zajmuje wysokfe miejsce pomidzy
doktorami kocioa, celuje nauk^ i biegoci?, w Pimie wi-
tem. Pisma tego nie przytacza, ale jest niem przesiky, wylewa
je w ci^gu wasnych myli; cytacje pyn^^c mu z pod pióra,

odznaczaj? si tylko od wasnego jego stylu kolorem ciemniej-

szym i uroczystszym. Zna Paterykon grecki i aciski, czyta
wszytkie pi>"ma polemiczne jakie wychodziy naówczas ; co

za go najwicej zaleca pod wzgldem literackim, to sposób
tumaczenia si jemu waciwy. Stara si zawsze dogmata
najsubtelniejsze wykada jak najpnpularniej ; zawsze jest

szlachetny i jasny. Najwaniejsze z jego rozpraw dogmaty-
cznych s§. Kazania o siedmiu Sakrammiach, przewyborne
jako rozumowanie, a niekiedy jako wzór stylu. Wyuszozajjc
jzykiem potocznym wysokie prawdy, szuka podobiestw,
porówna i przenoni na ziemi polskiej, w yciu codziennem
polaków. Jako pisarz polemiczny, wyda dziea niemniej wiel-
kiego znaczenia. Z jednej strony zbijajc rónowierców po-
wstajcych na koció, z drugiej wskazywa rzdowi jakiej

drogi trzyma si by powinien. Przekada polakom e giówne
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.jrwotne zadanie wewntrz pastwa, odnosio si do ziem Rn-
skich, e niebyo innego sposobu spoi nieodzownie te ziemie
z Rzecz^pospolit^L, jak tylko przez wi^>ze jednoci z kocioem.
Dla dopicia tego celu, radzi koniecznie da wiksza opiek
ludowi, polepszy je;jro byt materjalny, i naostatek skania
go ku wierze prawdziwej, nie za i)omoc. rodków gwato-
wnych, ale przez apostolstwo. Wielkie te prawdy s^ zawarte
w znanem dziele n jednoci Kocioa.
Najwyej jednak pomidzy pracami Skargi stoj^, i najwicej

mu zjednay wzitoci jego mowy polityczne, czyli Kazania
Sejmowe. Rodzaj ten on sam utworzy. Przy niezw>kym ta-

lencie, nie móg caej swej potgi rozwin w homiija;)! i pi-

smach dogmatycznych; dopiero w kazaniach sejmowych
wzniós si na szczyt swego geniuszu. Tu objawia pojcia ja-

kie mia o posannictwie Polski, skrela obowizki oi)ywatei
wzgldem Rzeczypospolitej, wykada system polityczny,
uznany przez si za najlepszy, przepowiada nareszcie przy-
szo Polsce : jest mówc, politykiem, kapanem i proro-
kiem. Nadewszystko dziea jego odznaczaj si patriotyzmem.
Skarga stawi nam wzór kapana patrioty. Cecha ta przebij;i

si ju w jego pismach polemicznych. Mio ojczyzny doda-
waa mu si, cigle dowodzi rónowiercom, e gubili ojczyzn,
i trzeba byo nie lada odwagi , nie lada mocy do walczenia
z tylu sektami rozdzielajcemi natenczas Polsk. Apostoowie,
doktorowie kocioa, wity Auguslyn, wity Klemens Ale-
ksandryjski, wszyscy dawni filozofowie, którzy wykadali nau-
k katolick i wojowali z niedowiarkami, byli zawsze otoczeni
swoj owczarni, cho nieliczn ale skupion. Skarga, znaj-
dowa si poród wojska zbuntowanego przeciw swoim wo-
dzom, musia rniewala sobie suchaczów. Sektarze krzyczeli
na nieuo, ie by inkwizytorem, pieczeniarzem królewskim, in-
tryganem, stronnikiem wadzy absolutnej. Szkalowany, prze-
^lauowany, niekiedy publicznie lony, skoro wstpowa na ka-
zalnic widzia przed sob nieprzyjació, schodzc z niej na-
potyka nawet gwatownych napastników. Powiadaj, e raz
przy wyjciu z kocioa dosta policzek ; innego razu cudem
unikn mierci. Nasadzeni siepacze jednego pana czekali go
na drodze kdy mia przechodzi, eby porwa i u i opi

;
przy-

sza mu nagle myl zaj do paskiego dworu i tem si ocali.
Pan ów, co kaza na czatowa, zmieszany zjawieniem si je-

go u siebie, przyj gocinnie, i rozstali si po przyjacielsku.
Czowiek ten wystawiony na potwarze i niebe[>ieczestwa,
podnoszc gos z mównicy kocielnej, zamieist coby mia \w
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usposobieniu, w przychylnoci swego audytorjurn czerpa si-

, której tak potrzebowa, musiaj wydobywa z samego sie-

bie, musia w gbi swojego ducha roznieconym zapaem ogrze-

wa publiczno zimn i le uprzedzon. Nie puszcza si na
adne wybiegi uywane przez mówców, nie stara si uj
sobie suchaczów, nigdy im nie pochlebia, a najczciej wyo-
ywszy senatorom i posom ich obowizki z godnoci i suro-

wic, po krótkiem wzniesieniu modlitwy do nieba, poczyna
piorunowa na wystpki prywatne i publiczne, nigdy jednak
nie wytykajc osób. Sam tylekro obrzucany obelgami, niko-

mu nie zrobi najmniejszej przymówki, karci tylko ze nauki
i wady ogólne.
Skarga miuje ojczyzn nie dla tego, e jest jego ziemi ro-

dzinn, ale ze jest, jak powiada, ustanowieniem Boem. Bóg
stwarza narody, nadaje im róne posannictwa, a stosownie
do tych maj waciwe sobie obowizki. S'owem, narody u
Skargi s to jakby osobne stworzenia, jakby jakie jeste-

stwa organiczne rozmaitego rodzaju. Poczynaj si one z mi-
oci Boej, a prowadzi je mdro. Ale ta mdro jest

wieloraka. Jest jedna fJjabelska, która dowcip swój obraca
na zdrady i szkody ludzkie, przez grzechy, oszukania i kam-
stwa, sawy wieckiej i dobrego mienia dostajc ; ta przewo-
dniczy piekielnikom, narodom pieku zaprzedanym. Jest druga
mdro ziemsko, której cay rozum w dostawaniu, zatrzy-

mywaniu i mnoeniu dóbr tego wiata; tak mdro maj
politycy dzisiejsi (dodaje Skarga) którzy nauczaj panów i

królów aby tylko doczesnego pokoju i dobrego bytu podda-
nych swoich pilnujc, zbawiennych potrzeb ich zaniechali.

Jest nakoniec mdro niebieska, przenikajca tajemnice Opa-
trznoci ; nie mona jej inaczej naby jak przez witobli-
wo. T mdroci opatrzeni byli Józef, Mojesz, Machabeu-
sze, i t. d. Podobni mowie poznaj drogi zakrelone naro-
dowi od Boga, i s powoani wprowadza na nie swój na-
ród. Takie s wyobraeniaSkargi. \V caej bistorji widzi on
tylko dwa ludy, które odpowiadaj wysokiemu jego pojciu
ojczyzny ; lud wybrany, to jest hebrajski, i lud polski. Za
dowód szczególniejszego bogosawiestwa nad Polsk uwaa
naprzód to, e Opatrzno obdarzya j dugim szeregiem
królów, midzy którymi nie byo adnego tyrana, i nawet
Bolesawowi miaemu, jedynemu z yiomidzy nich morder-
cy, dozwolia zbrodni t odpokutowa przed mierci; po-
wlóre, e Polska, ostatnie pastwo chrzecjaskie, stoi jako
t-rzedraurze cywilizacji na Pónocy, nakoniec i posiada wol-
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nn wynikaj^C4 z konstytucji zupenie takiej, jaka jest w or-
ganizmie ludzkim, gdzie serce i gowa nio maj^ wadzy de-
spotycznej nad czonkami, ale s^. tem w ciele, czem religja i

rz<^d królewski w rzeczypospolitej. Dla tego te wolno t
nazywa Skarga wolnoci zot, uywaJ3,c wyraenia, któ-

re naley bra w jego znaczeniu tajemniczem. Zoto, jak
wiadnni". w rednici wiekach znaczyo czsto doskonao,
wyL-i:g najczystszy : podug alchemików byo to wiatu
zsszczone. Adepci umiejtnoci tajemnych, szukali tego zo-
ta, co miao da ycie i zdrowie wieczne. W tera to znacze-
niu, bull ustawodawcza cesarstwa niemieckiego nazwano
bud zot; w tem znaczeniu take Skarga i póniejsi pisarze
wolno polska nazywali wolnoci zot, to jest najzupe-
ni^i^-zgi, która kademu obywatelowi zostawiaa ca^ swobod
dziaania i ca^ odpowiedzialno za jej naduycie.
Skarga kocha i ochrania Polsk, jako now^Jerozolim, na

któr Bóg zla wielkie obietnice. Ale Polska, jak on pojmo-
wa, bya tylko w jego myli ; oddziela j nawet od ludzi.

Ladzie, zdaniem jego, zdradzaj t ojczyzn zbudowan przez
Opatrzno, przeniewierzaj si swemu posannictwa. Na ge-
n.^racj do której mówi, patrza jako na wystiwr^, jako na
i.lc drog bdn do strasznych nieszcz. Przeto, raz

ki?dy stanie mu w oczach owa ojczyzna Boa zrealizowana na
ziemi przez cnoty przodków i patronów Polski podnosi gos
bogosawicy; drugi raz kiedy wemie przed si zbrodnie i

zoci w^spóczesnych, zorzeczy i grozi.

Ci, do których Skarga mówi, czsto mu przerywali szme-
rem niechci. Wszyscy senatorowie, prócz jednego, naleeli
do dyssydentów. Podczas podniesienia hostji, sam król tylko
przyklka; oni stojc przód otarzem zamiast uchyli czoa,
umylnie potrzsali gowami, eby byskay brylantowe spin-

ki u czapek. Kaznodzieja te nie ubiega si o ich wzgldy.
Pugldajc na tych ludzi pysznych, otoczonych tumem dwo-
rzan, majcych za drzwiami kocioa swoje hufce zbrojne,
adnej najboleniejszej prawdy im nie oszczdza Skarga. Za-
gbia on sowo w sumienie narodu i obraca niem na wszyst-
kie strony. Przepowiada Polsce okropne nieszczcia ; nie w
sposób tylko symboliczny, jak to czynili prorocy starego za-

konu, którym zarzucana bywa ciemno i dwuznaczno; ale

jak najwyraniej, jak najdobitniej. Przyszo staa mu przed
oczyma wypisana jakby w ksidze dziejów upynionych; czy-

taj od deski do deski. Jedno z takich kaza |»rzerwa goniec
przyi yy do króla z doniesieniem o wielkiem zwyciztwie
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pod Kircholmem, gdzie helman Gliodkiewicz w 4,000 wojska
porazi na gJow Szwedów, niajcych 12,000 piechoty i 4.000
jazdy wybornie uzbrojonej. Poleg tam na placu naczelny wódz
szwedzki Hinderson

;
jenera Brand zosta wzity do niewoli,

u Karol ksie Sudermanji, przywaszczyciel tronu, ledwo
sam uj zdoa. Zw7ciztwo to dugo gone po caej Europie,
zapewnio Polsce Inflanty. Skoro usyszano t nowin senatu
rowie, posowie, i wszyscy obecni w kociele padli na kolana.
Ksidz Skarga odpiewawszy 7e deum laudamus dalej ko-

czy swoje smutne przepowiednie.
Przepowiednie te, zawarte w kazaniach sejmowych, po-

wtórzone s W' osobno ogoszonem : Wzywaniu dopokuty oby-
watelów korony Polskiej : czyli Skarga wzbudzony, wzyica-
jcy do pokuty nieodwiocznej obywaelów Korony Polskiej i

Wielkiego Ksiztwa Litewskiego, zicaszcza podtenczas do-
bytego na nas miecza pogaskiego.
Skarga zdaniem naszem speni iaea kaznodziei i patrioty.

Jako mówca, jako pisarz stoi on na równi z Bo-suetem i Mas-
sillonem, a poniekd wyej. W najpikniejszych kazaniach
Francuzów, zanadto bierze gór forma, zna zaraz e byy
przeznaczone dla pubUcznoci uczonej ; kiedy u Skargi lor-

my nawet nie wida, nie mona doslrzedz jak si wytacza-

j jego okresy. Nie myli on nigdy o swoich frazesach, i dla
tego tumaczy si w sposób tak doskonay, tak powabny.
Styl jego nosi na sobie pitno czasów zwanych zotenii
literatury polskiej, ma to szczególne brzmienie' ten dwik
jakby metaliczny, po którym pozna ow epok kady ijie-

rat sowianin. W ukadzie nawet swoich kaza róni si.^' od
wszystkich dawniejszych i dzisiejszych m'.wców. Nie kreli
sobie planu zewntrznego, nie robi tak zwanego wstpu, nie
rozdziela czci, nie chowa najmocniejszych argumentów na
zamkicie. Ale niekiedy poród rozbioru kwestji dogmaty-
cznej, po zimnem i cisem rozumowaniu, zapala si nagle,
wypada w natchnienie prorocze, przepowiada przyszo, na-
wouje lud do poprawy, ubolewa nad narodem {"jest proro-
kiem, trybunem, nadewszystko za Polakiem. Rozgrzewany ci-
gle ogniem utarczek, zmuszony zawsze walczy ze swoj
publicznoci, naby ogromnej siy i -^-yrobi sobie ten styl,

jaki jemu samemu tylko jest waciwy. Dawniejsi mówcy
duchowni, homilici, s jedynie pisarzami kocielnymi : roz-
prawiaj o dogmatach, o moralnoci chrzecjaskiej }>u-

wszechnej , nale do wszystkich wieków i wszystkich naro-
dów. Nowoczeni kaznodzieje francuzcy, zbyt czsto daj
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UCZU ch dogodzenia wymaganiu publicznoci cyu-jlizowa-

iirj, l<£"kaj^ si smak jej obrazi. Skarga wstpujc naaml>onc
zapomma zupenie o sobie, obraca gos do tej ojczyzny ideai-

m\], co zawsze stoi mu przed oczyma, dla swoich suchaczów
jest jak sam powiada « na przymówki, wrzaski, gniewy i gro-
by, suoem elaznym i murem miedzianym. » Co za najbar-

dziej go nad wszystkich tych oratorów wynosi, to ów duch
prorocki, jakiego zoy dowody tak niezaprzeczone i at
jasne. Postrzeono nawet w jego gro<jcych przepowiada-
niach jedno wyraenie, którego prawie sowo w sowo uya
carowa Katarzyna.

Adam Mickiewicz.

Lileratura sowiaska.

Lekcja 25 czerwca 1841 r.
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Louar adversus gentem, et adversus regnum ut eradicem,
et destruam, et disperdam illud. Si poenitentiam egerit
gens illa a mnlo suo, quod locutus sum adversus eam :

agam et ego i)oenitentiam super mao, quod cogitavi ut
facerem ei. Jeremioe 18.

1. Non est pax Impiis dicit Dominus. Isaioe 57.

In terra Pax Hominibus bonae voluntatis. Luc. 2.

Pax multa diligentibus legem tuam. Psal. 118.

Si PcEnitentiam non egeritis, omnes simul peribitis Luc. 13.

5. Hieronymus Epist. 3 ad Heliodorum.
Nostris inquit, peccatis, Barbari fortiores sunt : nostris vi-

tiis Romanus superatus exercitus. Non est differcnlia in

conspectu Dei Cceli, liberare in multis vel in paucis ; non
multitudine Exercitus victoria belli, sed de Goeo forti-

tudo est. 1. Mach. 3.

3. Cum placuerint Domino yise Homiuis, inimicos quoque ejus
convertet ad Pacem. Prov. 16.

Considera opera Dei, quod nemo possit corrigere, quem illa

despexerit. Eccle. 7.

Juslus ex fide vivit. Bebr. 10.

Quomodo vos potestis his credere, qui gloriam ab invicemac-
cipitis; gloriam, qu2e a solo Deo est, non quaentis. Joan.
cap. 5.

Sftiyite Domino Deo Patrum vestrorum et averletur a vo-
bis ira furoris ejus. 2. Paralip. cap. 30.

Nolite declniare post vana, quia non proderunt vobis, nequa
eruent vos, quia vana sunt. 1. Reg. 12.

1. Reg. 7. Servite illi Soli et liberabit vos, de manu (hostium).
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DO CZYTELNIKA.

Spowiednik niegdy króla Jego Moci Polskiego, Zygmun-
ta 111, X. Fryderyk Birscius Societatis Jesu wyprawuj^j
si przy tyme panie naszym na Moskw, (gdzie te w obo-
zie pod Smoleskiem suc schorzaym otnierzom, od
nich poraony, poleg ) usilnie tego ijda od tawarzysza swe-
go X. Piotra Skargi, kaznodziei króla Jego Moci, aby, po-
niewa wolny od drogi Moskiewskiej, a w Wilnie zostawa,
upominanie powszechne do ludzi korony tej na pimie poda,
wzywaji^c ich do pokuty, a karanie Boskie bliskie ukaziij^jc.

Na co — gdy go i drugi raz przez list z Oiszy pisany szeroce

namawia, on kochajc si w arliwoci jego okoo zbawie-
nia dusz ludzkich i w szczerej onej mioci ku ojczynie mi-
ej, a bacz.jc t jego .^dz by z woli Boej, wiedzgc te do
tego, i si wiele grzechów jawnych tu najduje, kiurych nikt

nie karze i kara je trudno, — to wzywanie do pokuty obywa-
teli korony Polskiej zaczg. i szczliwie go przed mierci?
sw dokoczywszy, na pimie zostawi. O htórem dowie-
dziawszy si zacne osoby niektóre staray si o to, aby si
ostateczna ta i tak wila rr-bota kaznodziei pobona nie tai-

a, ale owszem, aby przez nie Skarga, jakoby znowu wzbu-
dzony, wiód ludzi do pokuty tak, jako czsto czyni ywy,
zwaszcza pod ten czas, kiedy z wielkim jadem pogastwo na
nas powstao, aby stare zamysy swoje nad \. zacn koron
chrzecijask wykonao. Przeto czytelniku, aby i sumieniu

twojemu pomóg i ojczyzn utrapion ratowa, na to, dla cie-

bie do druku podane wzywanie do pokuty, ochotnym si
stawi nie zaniechaj

!

PRZEMOWA AUTORA.

Miaem na dworze króla J. M., pana naszego mioci-
wego, towarzysza miego X. Fryderyka Barsciusza, spo-

wiednika królewskiego, przez lat wicej nili om. Ten pa-

trzc na jawne grzechy tego królestwa, w którem si urodzi

I dobrze tego wiadom by i onej wiadomoci, przy królu J.
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M. mieszkaj^c^ przy: zyni, ten namawia mi czstso zwa-
szcza roku tego, którego drogi tej dokona, abych poA^szechne
upominania do ludzi korony tej na pimie poda, wzywajc
ici do pokuty a karanie Boskie bliskie ukazujc. Mówiem mu,
em tu uczyni w kazaniach sejmow^'ch; odpowiada, i te

kazania w ksigach s^ wielkich, które rzadki kupi : potrzeba
co krótkiego, zrcznego ludziom darmo bez pienidzy pod-
miata. Wzruszyem si jego mow^, znajc wielkie cnoty
i naboestwo jego i mio ku czci Boej i ku duszom
ludzkim i ojczynie; i miaem to wol uczyni, co radzi, ale

jeszi,'zesab^, której inne tego koca zabawy zastpoway.
Aie, gdy troch przed mierci w Wilnie mi poegnawszy,
z królem si J. M. do Mcskv.y puciw^^zy, z Orszy mi je-

szcze pisaniem 4 dnia septembra danem upomina, abych,
zostajc na miejscu a wolny od wojennej drogi bd.-jc, tej po-
sugi dusz ludzkich nie omieszka : poczuem pilniej o tem
myli. A gdym usysza, i 21 miesig.ca listopada roku
przeszego lbuv>, -w obozie pod Smoleskiem w Bogu zasnu,
bardzom si do wykonania rady jego podpali. To rozumiejc,
i mi do tego wiód Prorok i kapan Boy, który wito-
bliwa mierci sprawy i mowy swoje zamkn : bo sujc w
obf^zie schorzaym onierzom i dusze i ciaa ich opatruj.jc, a
pitnacie ich przed sob w katoiick, wiar przybrane na
Boy s.d "W dobrej nadziei puciwszy, sam od ich cho-
roby zaraony poleg. Inne te, na którem pairzy wite cno-
ty zakonnego naboestwa jego, wtem mi umacniaj, i ona
mowa jego z Boga bya, a i jakie proroctwo albo natchnie-
nie mia od Ducha witego o pokaraniu królestwa tego,
jeliby w tych zociach trwao a pokut, ich nie znosio.
Poo troch sów jego, z listu który do mnie z Orszy pisa

:

O pisaniu (prawi) twojem dawnom podawa , i mi si to

zda przystojno osobie twej, gdye generalnym by kazno-
dzieja na sejmach i na dworze królewskim, aby te gene-
ralne uczyni upomnienie na wszystko królestwo, aby poku-
towali za te grzechy, które s. jawne i bez karania i jeszcze
nie ustaj., abymy w czas spraw-iedliwemu gniewu Boemu
zaJ)iegali. Bo naprzód pewna rzecz jest, i si wiele grzechów
wielkich i jawnych w lem królestwie najduje, których nikt
nie karze, i kara je trudno, jako bunierstwa na Pana Boga
i na wite jego etc, zwojowanie kocioów i zupienie ich
imion i dziesicin, które sami ciasno na si od poddanych -wy-

ci^gaj^. Jest iucinienie wielkie poddanych ubogicli, zupie-
nie ich, a zwaszcza przez otuiorzy. Tak wiele mobójstw.



12 WZYWANIE DO POKUTY.

których nie karzij. Tak wiele nieczystoci etc. Jako W.
M. moesz wiele tego, hi^dc wiadomy, wyliczy'. I to te
pewna, i takie grzechy Pan Bóg karze, gdy ich urzd nie

karze, ani si pojedynkow pokut zgadzaj. A Pan Dóg
ma czas zamierzony póki czeka, aby si dopeniy grzechy
Amorejczyków i innych take narodów. Który czas gdy wy-
chudzi, sroga pomsta jego nastpuje, na któr patrzym w
Inflanciech i w Moskwie. A kto wie? jeli i od Polski daleka,

pewnie nie minie, jeli pokuta nie zajdzie. Bo s grzecl)y w
niej niektóre do Boga w niebo o pomst woajce, etc. I za-

myka tak ten list : To W. M szerzej rozwiedziesz i lepiej pi-

saniem sporzdzisz. Wyprasowa potrzeba kilka ly.^icy

e.\emplarzów, do czego wiernie pomog ojamun si starajc.

Te s sowa jego, które mi bardzo olieszy, zwaszcza z

takiej szczeroci i mioci ku duszom ludzkim i ojczynie
pochodzce, i takim \^otem i mierci zamknione. 1 przeto
w imi Paskie t kapask i kaznodziejsk rob jt Bogiem
posilony zaczynam, proszc aby mi Pan Bóg duciiem proro-
ckim i duchem tego towarzysza mego i innych nad grzechami
tego królestwa paczcych opatrzy raczy, a na przymówki,
wrzaski, gniewy, i groby supem mi elaznjTn i miedzianjTU
murem (1) uczyni. Oddaj ci Panu Bogu cny czytelniku, so-

bie i mnie grzesznikowi zstarzaemu upro u Pana Boga pra-
wdziw pokut i koaiec dobry tej drogi. W Wilnie roku 1610,

miesica kwietnia.

X. Piotr Skarga.

Societais Jsu.

(I) Jerem. I.



X. PIOTR SKARGA
WZYWAJ4CY UO POKUTY.

Audile cadi et auribus percipe terra, quoniam D^"
minus locuus esi: Filios enutrivi et exaltaoi, ipsi autem
sprecerunt me. Co(jnovit bospossessorem suum, et asinus

i roesfps domini sui: hrael autem me non co(jnovit et po-
pulus meus non iatellcxit. Yoe genti peccatrici. etc.

ISAl/E I.

Chociaraci ja nie Izajasz, ale cie jego i najpodlojszy po-
saniec Boy z porzdku kapaskiego, jednak z Izaja^^zera

woam : Suchajcie nieba i bierz w uszy ziemio, co Pan mówi

:

Wychov)a{em syny i wyniosem a oni mn pogardzili. Po-
zna wó dzierawc swego i osioób Pana swego, a Izra,l
mi nie pozna i lud mój nie zrozumia. Ludowi owemu y-
dowskiemu objawi si Pan Bóg i wielkiemi go dary sweini
jako syny uczci i nada, a oni gupsi jak bestje, które Pany
swoje znaj, Panem, Bogiem swoim, ojcem i dobrodziejem,
pogardzili, odstpujc od niego i od rozkazania i woli jego,
nie chcc rozumie, i jako skonny jest do dobrze czy-
nienia stworzeniu swemu, tak te mocny jest i gniewliwy
do karania niewdzicznych i gupich a w grzechach upor-
nych sug swoich. I grozi im zaraz Prorok mówic : Biada
narodowi grzesznemu, ludziom zoci obcionym, jtasicniu

zemu, synom zioliwyyn. Zi'mda wasza pusta, miasta wasze
ogniem spalone, kraj wasz obcy w oczach, waszych poeraj,
i spustoszpjejako w pomielle wojenn-m i bdzie jako chtodnik
przy winnicy , i jako szopka przy ogrodzie. is'a te sowa,
o Polska korono i obywatele jej wszyscy ! uszy otwórzmy.
Bomy jako oni ydowie

,
poznawszy Hana Boga naszego

i pobrawszy ojcowskie dobrodziej-lwa jego, odsipiiimy od
niego i jawnemi grzechami jego gniewamy, i dugo cierpli-

woci jego pogardzamy, i na pewn i nieodmienn sprawie-
dliwo jego nie pomniemy, i tak zguby czeka musim, któ-
rej te oni przestpcy nie uszli : jeli si nie odniienim a
pokut si praw nie wykupim. Aebymy nie myleli, i w
nowym zakonie nie tak srogi jest Pan Bóg jako w starym, i
nam zesa syna swego, który jest zastpnikiem naszym od
gniewu jego; suchajmy jako tene Syn Boy takiemii pra-
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\vie sowy przefjraa si i mówi : Biada tobie Churozaim,
biada tobie lietsoido i Irj Knfarnaum, izali sia do nieba wy-
niesiesz? do pieka upadniesz [VI indziej t biad, wielokro

j^ powtarzajo, na grzesznik! puszcza (2). Co i przeslaniec je-

go Jan czyni i od pokuty Ewanpielj.^ poczynajc, przyszym
gniewejii Boskim, wiejadem plev\iem, i siekier, i ogniem
nieugaszonym drzewu niepodnemu grozi.

Do takiego kazania nie tylko na katedrach, ale i na pimie
i na papierao!) pr.^ywodzi nas przykad Jeremjasza' .'Proroka,

który z rozkazania Boego to, cztm si od Pana Boga na lud

on zy przegraa, Baructiowi pisa kaza, i pismo ono w dom
królewski i panów jego wniesione byo (3). Które, gdy nie-

zbony król .Joakirn spali, przystojn i srog uporowi swemu
pomst odniós. Ale i nam duchownym poselstwo Boe to zle-

ca i rozkazuje : Woaj, prawi, a nie przestaj, jako trb po-

dno gos swój, ukazuj udoioi memu grzechy ich, mówi Pan
Bóg (4). I wiea, na której stra trzjinamy, to wyciga, i

mio ku czci Boej, i ao dusz ludzi i ojczyzny utrata nas

cieka i sen przerywa, abymy nie milczeli a Pana Boga usu-
chali rozkazujcego : Woaj! A có woa ? Lud trawa a
cJiwaa jego kwiat, pokoszono traw, uscha, a kwiat jej

upad. (5) Ta kosa idzie na ci grzeszna Polsko, strze si,

zakwitnta w szczcie, ale i w grzechy; oto kosa, znaj si
by traw, nie kamieniem; pole trawa, a kwiat chwa'y
twojej wieckiej upchnie. I drugi Prorok mówi : (6) Ju da-

wno woam nn grzechy i na spustoszenie, (które za grze-

chami nastpi) a z sowa si Boi /'go namiewaj cay
dzie, i rzekem : Ju przestan od fana mówi i zapomn
sów jego, aici si w sercu mevi ogie rozgorza i zamkn
si w kociach moich i upadem wytrioa nie mogc. (7) By-
my dobrze chcieli milcze, a miechem si ludzkim albo

gniewem i sromot odrazi, tedy nie moem. Ogie Boy wszy-

stkie nasze koci przenika i suszy, i nie wytrwamy, a si
za do woania na grzechy obrócim. A zstarzawszy si na

tem woaniu, pragniem, abymy na odmian i powstanie
grzeszników patrzc, z weselem umierali, albo na zgub
ojczyzny i ludu swego, czego bro Boe, za dni naszych nie

patrzyli. Wspomnijmy naprzód z gorzkoci;i serca i pa-
czem te jawne a nie ukarane królestwa tego wszystkiego grze-

chy, a mówmy z Prorokiem : Puszczajcie zy oczy naszr^

a powieki nasze niech opyn wod. (8) A potem si pohu-

(I) Matth. 11. (2) Matth. 23. (3) Jerem. 36. (4} Ezech. 33.

(5) Isaiae 58. (6) Isaiae. 40. (7) Jerem. 20. (8) Jerem. 9.
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dzajmy do pokuty w pomocy i dobroci Boskiej nie 'wtpic.
Najpierwsze s. grzechy i najszkodliwsze przeciw Panu Bo-

gu i czci Majestatu jego. Zelony i zbiuniony jest w tem
królestwie Pan, Bóg nasz, w Trójcy jedyny. Z ojców starych
Chrzecijan •wyszli synowie niewiernoci, którzy si Boga
chrzecijaskiego zaprzeli i z Turki a ydy bluzni^ przenj-
chwalebniejsz^ Trójc Boga jedynego, i Pana naszego Zbawi-
ciela z Bóstwa zdzieraj, i Ducha.. darem i stworzeniem bez
persony czyni, i tak wiar chrzecjask i chrzest w imi
Ojca i Syna i Ducha S. obalaj i tureckie i ydowskie obrzy-
dliwoci wprowadzaj. To czyni szlachta gsta na Podgórzu,
w Krakowskiej, w Sandoinierskiej, w Lubelskiej ziemi, a w
Litwie najwicej si tej niewiernoci i blunienia najduje.
To wielki grzech i bawochwalstwo, i odstpstwo od Boga
prawdziwego, na który si Pan Bóg najbardziej w pimie .
gniewa i na ten sam jeden, jakoby inszych grzechów nie by-
o pomst swoj na królestwa przywie si przegraa.

Inne te sekty : luterskie, kalwiskie i drugie im i-ówne, nie
s lepsze. Bo do blunienia Trójcy Przenajwyszej i Bóstwa
Pana naszego, fundamenty w pismach swoich ..uoyli. I przy-
czyn im do takiej miaoci i zy przykad i zgorszenie
dali tak, i ojcami aryanów susznie zwa mog. Co katolicy
nasi szeroko z ich ksig wywodz (1). Jeli kilwinom i lut-

rom wykada pismo jako chc wolno, czemu aryanom nie
wolno? Jeli oni tak wiele artykuów katolickiej wiary odda-
laj, jako si drudzy ich przykadem na inne rzuca nie maj?
Jeli ci sektarze luterscy i kalwiscy koció rzymski za
antychrystusów maj, jako aryanie wierzy tej nauce je-
go o Trójcy Przenajwitszej i o Bóstwie Pana naszego win-
ni, której on najwicej broni i na niej polega ? Izali co pra-
wdziwie zbawiennego od Antychrysta wychodzi moe?Przeto
n nie, takiego aryaskiego bliinierslwa i obalenia wszystkiej
wiary chrzecijaskiej grzech si obala, i sami jawnie Pana
Boga bluni, gdy katolick jego prawd gani, c:dy na jego
apostolski i nigdy nieustajcy koció potwarze kad, gdy r^-
sterkami i niezgodami dom Boy gubi, gdy kaplany i pro-
roki Boe, od Pana Boga wysane i na nauk prawdy nie
przerwanem nigdy wstpowaniem i wiceniem postawione
vjTziicaj, odzieraj i nowe szataskie zbory i synagogi za-
kadaj i straszliw utrat na dusze ludzkie kamstwy swemi
lupo era i grzechem na Ducha .przywodz. Jako p imsty Bo-
ej i Chrystusowej rki ujd? który panuje i panowa bo-

[i) Bellar. Tom 1. praefat. de Christo
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(Izie we rodku nieprzyjació swoich.
A z kat .likami, midzy klórymi takie Boskie krzywdy i

zclywoci i blunieiiie Majestatu i prawdy je;2^o, i bepie-
czno dusz morderstwa powstay, co te bdzie? splota si
pszenica z k^kolem, (l) niwa ostatniego nie zawdy czeka
Pan Bóg, a przed sdnym dniem gubi królestwa i przenosi
z narodu do narodu, (2) i grzechy karze, jako na oko widzim
a jako i tych — którzy si z takiemi grzeszniki pomieszali i

milczeniem albo towarzystwem, albo niekaraniem na ich zoci
pozwalaj,, a od zego powietrza i zarazy nie uciekajij — gu-
bi z nimi pospou Pan Bóg nie ma? Rzek do jednego króla

Pan B 'ig : Aiezbonemu pomoc dajesz i z temi klurzy Pana
nienowklz przyjani si wiesz, zasuye gnhw Pa-
s>',i (3). Na powiat jeden, o którym bracia wszyscy rozumie-
li, i nowy sobie otarz i nowego Boga stawi; lud wszystek
kocioa Boego powsts-. I wskaza do nich przez kapana
swego najwyszego Fineasa z innymi pany, i je kara eh '4

o taki grzech, aby sami z nimi od Pana Boga karani nie by-
li i mówi^ : 'Wycie dzi opucili Pana Boga, a jutro na
wszystkiego Izruila gniew Boy sroy si bdzie. 1 przy-

\\odz im nieda-wny przykad Achana : On przestpi Bo-
skie rozkazanie, a na wszystek lud Izraela gniew jajo po-
leg. A on jednym czowiekiem by i Bóg daj, aby by sam
w swoim grzechu zgin. (4) I Mojesz, gdy na burzliwe i

urzdowi kapaskiemu nieposuszne, na chore, Dathana
i Abirona, gniew niesychany Boy puci si mia. woa
pierwej na Boga, który i inne towarzysze cnych ludoburz-
cuw zabi chcia : Przemocny Boe wszystkich ludz:! gihj
j''den zgrzeszy, izali wszystkich gniew twój zabija ma ? A
polem na ludzie krzykn: Uciekacjie od namiotów ludzinie-

zbonych a nic si nie dotykajcie tego, co ich jest, abycie
si w grzechach ich nie zawinli. W czem da zna, i Pau
Bóg karze i te, którzy si do zych jakkolwiek przymieszy-
wa j^; a i innej zasony nie masz jeno od nich ucieka, a
adnej rzeczy w obyczajach od nich nie bra; na co si ostro-

nie oglda katolicy maj. i do lieretyków mówi : Wycie
dzi Pana Boga opucili, a jutro na wszystkich nas gniew
si jego oburzy (5) : gdy wam dopuszczamy Pana Boga blu-

ni; gdy si o krzywd jego nie gniewamy, gdy si wa-
szemi kacerstwy nie brzydzimy, ani was o nie karzemy: gdy
czego w obyczajach zych waszych naladujemy. Ci tylko

(1) Matlh. 13. [i) Ecj. 10. (3j 2. Par. (4) Josue. 22. et 7.

(5) Josue 22.
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rntolicy pomsty Boej ujd§, którzy heretyków ile i jako mo-
^'.j nie cierpi i nic im na obron, pomoc i na przyja jak^
i)rluw ich nie dopuszcz..
Wypytajmy si katolicy, jelimy si do heretyków w

czem nie przymiszali, jelimy si im sprzeci\Kili, abo ja-

kiego cho tajemnego zez^wolenia na ich ot)ron nie uczynili,

a pizyjani^ jak^ ich herezji nie wsparli? O alune i krwa-
wych ez godne to wypytanie I Ustaniem na tj-m sdzie i sa-

mi si potpim i to w-szystko królestwo obwinim.
Same on§ przeklt i pospolit konfederacj heretyck, na

któr wiele katolików zezwalao, wiele ich jeszcze jest. którzy

jej sprzyjaj i siy heretykom dodaj, i jeszcze obah si i

zniszczy na wszystkich sejmach do koca nie moga; za sa-

m,i oziboci i nieyczliwoci ku kocioowi Boemu na-
szych katolików niektórych jeszcze si pokrzepia. Nie mamy
zflum Dei w sobie, o krzywd si Bo nie gniewamy, Bo

j

czci nie miujemy, na swoje i ludzkie dusze okrulnemi si
stajem. Kocioa Boego i wiary witej nie bronim, majc
za to dosy i nazbyt monoci . Ta brzydka konfederacja
prawa stare i wite na harefyki depcc, moc na nie królewsk
wie, juryzdykcy kocieln duchown i sdy na heretyki
gubi, wszystkim wilkom \\Tota do zabijania owiec Boych
otwarza, ze wszystkiego wiata blunierce i kacermistrze i

dusz rozbójniki nie tyo wyprowadza, ale i obron prawn
im i bezkarnoci daje. O Boe! jaka to brzydko i jako
szkodliwe cudzych grzechów uczestnictwo, gdy który kato-
lik do tej konfederacji najmniejsze i ciche przyzwolenie przy-
puci. Wiele takich katolików, którzy albo z oszukania i nie-

uwaania, albo z nieprzyjani ku duchownym swoim, albo
z akomstwa do dziesicin i kocielnych imion, albo jawnie
tej konfederacji pomagali, albo si przeciw jej nie zastawia-
li, albo tajemnie na ni zezwalali i teraz, gdy si ju zo
i napenienie wszystkiego w niej przeklstwa objanio i na
sejmach ukazao, jeszcze jej do koca potumi nie chc,
widzc srog jej brzydko izo niezmiern, i kademu,
kto clce bluni Pana Boga i dusze ludzkie gubi i przeklt
heretyck nauk wprowadza, dopuszcza i tych broni, któ-

rzy Kocioy zburzyli, ksia i plebany wygnali, dobra Chry
stusowe i Bogu polubione powydzierali. Srogiej takiej prze-
ciw rozumowi przyrodzonemu krzywdy i poganie nie dopuszcz
i iuni heretycy rozumniejsi z Polaków si i takiego prawa
ich namiewaj. (1) Kto na t konfederacj nie tyle zezwa.

(1) Beza Epist. Theol.
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la, ale i palcem si jej jednym dotyka, dzieo czyni niezbo-
nych, i w ich si grzechach wichle, i pomst heretycka na
si przywiedzie, cho katolikiem si by wyznawa : gdy nie

tyo, co czynie, alo i co na grzechy przyzwalaj karani by,
móui Aposto, maj^. (1) Co mi za katolik, który moc^ kon-
federacji tej tak mówi : zabijaj dusze, blunij Bogu, rosterki

czy w rzpltej, ja cielie broni bd i kara ci nie dopuszcz.
Niech bdzie trybuna na wydzieracze, zodzieje, na mobój-
ce, na zdrajc ; a na heretyk, którzy zbawienie kradn, dusz
zabijaj, monet faszywej nauki podmiataj^. trybunau nie

potrzeba, i sucha w tej mierze praw wszystkich Boskich i

ludzkich i samego wrodzonego rozumu nie chcemy. Karno
od zego i boja praw sprawiedliwych od grzechu odwo-
dzi, a grzech wikszy jest daleko na Boga i dusze krwi, Bo^
odkupione, nili na namitnoci, jako Pan rzek : Biada te-

mu, który ludzie gorszij, godzipn utOjdenia z ka'ieniem
mhjskim.{l) O! jako nieznony przed Panem Bogiem grzech
jest, gdy kto mog<^c braci i poddanych swoich od zguby
dusznej broni i wilki od owiec sabych i prostych odgania,
tego nie czyni, i owszem wilkom wrota do owiec otwarza-
j§c, izali icli sam nie zabija .'

I owi si heretyckich sprztów dotykaj, którzy heretyki
dla poytków wieckich w imionach swoich osadzaj, którzy
si w maestwa ich wdajj i od nauk ich i bUinienia ucha
nie zamykaj, w rozmowach blunienia ich na Boga i Ko-
ció suchaj, na pogrzei)y ich chodz, sugi heretyki i urz-
dniki chowaj, syny do szkó i ziem heretyckich posyaj
i inne przystpy do zarazy daj i do zgorszenia niewinne
katoliki i proste przywodz. Ci wszyscy, w cudzych a jeszcze
w heretyckich grzechach uwi^zn i karanie z heretyki odnio-
s, i czstk z niewiernymi mie bd.
A najszkodliwsi s katolicy bojaliwi, maego serca, któ-

rzy gniewem si sprawiedliwym i witym ku obronie czci

Boga swego nie zapalaj, a zelum nie maj i jako straszy-

da na wróble stoj. Skupi si na obieranie tryhunalistów
albo sejmowych posów, bdzie jako zawdy do kilku set ka-
tolików, a dziesii^ albo mniej heretyków : miaoci, tu-

kiem, grob sedycji i wojny domowej ustrasz wszystkich
katolików i heretyka na trybuna albo na poselstwo wsa-
dz, a zhukani katolicy przyzwalaj i miech z siebie czy-

ni, i (3) przeklcswo ono ydowskie na si przywodz, i

(i) Horn. 2. (2) Malt. 13. (3) Dcut.
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jeden sto ich zastraszy, i mocniejszy fasz nili prawda,
i sabsze elazo nili rózga, i sudzy Boga prawego Bogów
si faszywych boj, a swemu prawdziwemu nie dufaj.-j. O
nierozumie ! nie widzisz, co za szkod heretyk wierze wi-
tej i sprawiedliwoci katolickiej i rzeczypospolitej czyni
moe? Ani nas straszy sedycjami, zuchwalstwem i wojn^
domowa, jako garci konopi ; a my si boim i mniemamy,
aby na to serca mieli, na potno i liczb katolick, patrzc.
Oni chytroci na nas id i swoje przewodz, a my z prawd
Bo, z prawy ojczystemi i z staroytnemi, z statutami, na
nie i nie miemy i przed nimi pierzciiamy. My si ich mia-
ej nadtoci boim, a oni si mocy naszej, przy Bogu, przy
prawach i prawdzie, nie boj? Dla czegó? i darów Boych
w sobie nie czujem, i Pana Boga i czci jego i zbawienia
swego i ludzkiego nie miujem : dla tego w ich heretyckich
grzechach winiem i pomsty ich na sobie i z nimi nie uj-

dziem, gdy gosu tego nie suchamy : Uciehajcie od namio-
tów ludzi niezbonych, abycie si w ich grzechach rae zawi-
nli.
A koció wity Iatolicki jako jest wtem królestwie uci-

niony w odebraniu kocioów, klasztorów i w wygnaniu ple-

banów i zakonników, w skarbach i naczyniach Bogu odda-
nych, w dochodach i ccrenionjach i imionach i dziesicinacii,

dugoby mówi. Tych grzechów nikt nie karze. Prawo jest

i trybuna na krzywdy ludzkie, a na Boskie prawa, trybu-
nau, sdziego nie masz, kompozycj obiecujc, a z ojców
si swych namitwajc, od sejmu do sejmu odwaczajc, o
prawej nagrodzie i restytucji i sprawiedliwoci sugom Boym
1 sami katoHcy, nie tyo heretycy, ledwie z serca myl. Go
jasno si pokazao po tych przeszych dwu sejmach, z któ-

rych dla namowy kompozycji pewne osoby wybrano, miej-

sce i czas naznaczono, duchowni si zjechah, a panowie
wietcy ustroili arty i urgania z krzywd Boych i kapa-
skich podnoszc, co ju po dwa kro uczyalli. A któ t
krzywd okrutn ukarze? musi wdy przyj kiedy pomsl.i

z nieba. A Pan Bóg oblubienicy swej takiej cikoci i o-

darcia a zelywoci mci si bdzie : boj bardzo miuje i

krzywda jej obchodzi serce jego.

R i grzechy na urzd najwyszy i dostojno królewsk,
która po kapaskiej najwiksza jest, i najgrubsze s wyst-
pki przeciw jej, jako rana w gowie najszkodliwsz bywa. O
te zoci auje si na swawolne . Tadeusz, mówic : Pano-
waniem gardz i majesiat blitni. Radziby niektórzy Pana
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nie mieli, a sami rzdzili i czynili co chc^, i mówi jako jest
w psalmie, z wielkiej hartloci i gupiej pychy swojej : Lia-
yunrn nostram mcujnifirahimus, labia nostra a nols suvt,
(juis noste.r Doiiiinus cst? Jzyk nasz wyniesiem, wolno nam
mówi co chcemy, a kto Panem jest naszym? Tak yj-j jakoi.y
Pana nie mieli, a od poddastwa, któremu Pan Bóg przez
Apostoa kadej duszy podlega kae, (1) wolni by mieli.
Obmowy i blunienia majestatu, i nieuczczenie Boego na-
miestnika i ojca. który pokój nasz i wszystkie bezpiecznoci
obmyla, wielki grzech jest. Dawid, i tylko paszcza króle-
wskiego troch urn, aoci si o to zaraz napeni, cho
niewinnie cikie krzywdy od niego cierpia. A naszj-m pospo-
lita o Panie szemra i le mówi i drugie na pobudza, i

sedycje wznieca i powarze na Pana ka, na które adne-
go karania i -w prawie i w statutach nie masz. To przedzi-
wna na urzd najwyzy i na Boga, który go daje, krzywda.
Nabór zbluni Boga i króla i oto jest acz potwarnie ska-
rany : u nas i Boga i króla jzykami jadowitemi szczypi i

bluni, a za to nic nie ucierpi. Na dobra te pospoliie,

z których wszystkim obywatelom pokój i obrona i dobre rz-
dzenie pynie, dziwniemj okrutni i wiele grzechów z tej

miary popeniamy. Wiedz i mówi o tem wszyscy, i po-
borów ledwie poowica dochodzi, a druga skradziona ginie.

To okruciestwo wielkie na ojczyzn, na braci, na ubogie
poddane; ojczyzn upic, jakoby matk zabijali. Co na wszy-
stk domow bracie i czeladk zarbuj, to jeden zje, a na
swój poytek obróci ; szpital upi i chore zabija, kto na
pospolite rk ciga. A imiona królewskie i rzeczypospolitej
jako id? doywocia je opanoway, i dzieci w kolebkach, syn
po ojcu, od rodzaju do rodzaju, wdowy w nich rozkazuj,
albo drugie me przywabiaj, a rzeczpospolita i ojczyzna
jako? niech ginie, niech Pan ubogi zostaje; a obrona jako?
do poborów, ale ubogim cikie i pozwolenie na nie trudnoci
pene, a na przygodne niebepieczer-twa nieryclie,— có ko-
mu do tego? A^zamki i gospodarstwa w imionach królewskich
jak maj opatrzno? wszystko gnije, leci, upada; poddani
zupieni zostaj i uciekaj, i pustek wszdzie dosy. Gdzie
jadc ujrzysz pokryty dwór, to paski; gdzie odarty i pusty,
to królewski i rzeczypospolitej; ssiedzi Niemcy o nas mó-
wi : chcesz zamek mie pusty, porucz go Polakowi. Taka
nikczemno, takie niedbalstwo, takie akomstwo, takie sob-

(1) Uom. 13.
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kostwo bezrozumne, kLure si ani bojani^ Bo^, ani kara-
niem, ani ojczyzny do upadku nachyleniem nie zatrzymywa,
N:i co twoje sobkostwo wynijdzie, gdy ojczyzna upadnie?
izali ty w jednej odzi z innymi bd^c swoich tomoków, gdy
si ód zatoi)i, dochowasz? izali sam ze wszystkiem nie po-
grniesz? wielka lepota ua wielkich grzechach rosnca.
aden za czas i miejsce jawnych i wielkich wszystkiej

korony grzechów i lepoty, która z nich w\-chodzi, nie ukazuje
jako sejmy. Patrzmy jakie w nich zamienie rozumów. Zjad§
si niejako na rad ale jako na wojn : tak wiele sug, pie-
choty, koni ze wszego królestwa z sob. cigignjc, strawie to,

czemby si na który miesic wojsko wychowao. A gdy po-
trzeba ojczyzny przeciw nieprzyjacielowi przypada , ledwie
si który drab i jezdny ukae. Prónoci chway ludzkiej
i udaniem za pany uboeje. Utraty na wiatr dosy, a na po-
moc ojczyzny pusto, nic nie masz. Bacznych i mioników oj-
czyzny ochraniajc, rzadki jedzie na sejm z mioci ku po-
spolitemu szczciu, ale aby co sobie oberwa. Drudzy, gdy
co dl* ojczyzny albo potrzeb królewskich i pospolitych czyni
chc. i mog, potrzebuj, aby im to pacono, co dla siebie

samych czyni winni. Jako gdyby gupia dziecina mówia :

Pani matko, je nie bd, a mi to a to dasz. Jakoby nie
sobie suy, gdy rzeczypospolitej, w której si wszystko jego
zamyka i dotrzymj^wa, suy. Tego i od biskupów chc.
Przy Panu Bogu i prawdzie kocielnej i Boej sta, o prawa
kapaskie i o cze Bo czyni, drudzy nie bd^, a przy
nadziei zysku jakiego. Wielki nierzd : pieka uchodzi nie
chcesz, a ci przedaruj.
Na kila jn dwadziecia sejmów patrzylimy, aden nie by,

na którymby stan duchowny jakiej rany na prawach swoich
nie odniós abo w nim konfederacja zagrzebion nie bya.
Na kadym co Panu Bogu ujto i jego urzd zelono. Ka-
tolikom si dziwujmy, co za lepota i boja na nie pada, i
si oszuka i przemódz heretykom daj, a ojców i kapanów
swoich, którzy im niebo otwieraj i prawdy i nauki zbawien-
nej dotrzymywaj, nie tylko nie broni, ale milczc, abo dru-
dzy i jawnie mówic, odbieg_aj ich i rk nad nimi heretycka
umacniaj. O grzechu, jakieje ku Bogu i ojcom duchownym
niewdzicznoci peny

!

Wiemy, i i w nas duchownych wiele jest wystpków, któ-
re, ni si Pan Bóg obraa ludzie si gorsz; ale wdy w
stanie tym karno jest i czujno i sdy, i dozory dobrych
starszych, którzy grzechy kapaskie tumie i szerzy si im
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nie dadze, jest forum, jest spra^^i^dliwo, jest najwyszy
Piotra . urz^d, czsty zelus a gniew Boy dobrych b.skupów
n.i nierzdy duchou-nych powstaje, którzy wizytuje, refor-

muj?, naprawujgi, i pomst Bo od królestwa tego oddalaj.
Jeli czujno niekt6r\ch starszych i praca o duszach zemdle-
je, gestem sit^ upominaniem i karnoci odnowi, albo inszy

lepszy po nim nastcjaije. Jednak i tych do pokuty wzywamy
i sami siebie w pokucie ganimy. My wiato, le ludziom
wiernym wiecim. My sol bdc, sami gnijem. My budo-
wnicy, domu Boego nie upatrujem i to, co si zbudowao
psujem. Pasterze le owiec dogldamy, do najemników po-

dobni, wilków nie odganiamy, a dochody kocielne le obra-

camy. Utrat si wieckich dla obrony owiec boim, za któ-

remy i zdrowie stawi powMnni. Spraw i zabaw wieckich
z utrat duchownych pilnujemy. Lecz zaraz przepraszamy
ci Panie Boe nasz. Owie nas nasz Jezu Chryste ! aby
kapani twoi w cnoty wszystkie obleczeni lud wity twój
uweselali. A jeli niektórzy zasm-ucaj lud Boy ziemi swemi
przykidy, nie dla tego sdzi ich wieccy maj, ani nimi
gardzi, ani kocioom krzywdy czyni, bo synom czci ojce,

a niedostatki ich pokrywa kazano. Prosi Pana Boga sy-

nowie maj, aby je dobrymi ojcami duchownymi opatrowat,

gdy dla erzecliów poddanych za urzdnilci przepuszcza spra-

wiedliwo Boa.
Na tych pracach sejmow-j-ch o dobro wszystkiej korony ten

jest zwYCzaj, albo podobno' jakie krzywe i szkodliwe prawo :

co ojcowie i mdrzy starzy uradz i postanowi, to synko-
wie modzi zepsowa mog i psuj. Std jest, i i zamknie-
nie wszystkiego sejmu i stanów koronnych, którzy przez

niedzielsze zasiadali, pracowali, godem si morzyli i mo-
dlitwami trudzili i utraty majtnoci podjli, kila ich rozer-

wa, i wszystk ojczyzn zamiesza, i pomoc jej odj, i

w^ wielkie niobepieczestwo wprawi j mog. Jakoby to

trudno opatrzy, aby zamknienie sejmów swój pewny obyczaj

miao, a jeden albo dwa niespokojni, okrtu w którym si
wszyscy wieziem, nie przewracali i nie zatapiali. To wszystko
orzechowe zamienie sprawuje : eicoecamt fos malina eonim.
Na sejm do uznania królewskiego kryminalny i inne wielkie

sady odsyamy, a sdzi ich nie dopuszczamy i czasu dn nicli

susznego niedajem. Zabauy okoo pospolitych potrzeb wszy-
stek czas sejmowy bierz, a moboj.-two si i krzywdy lu-

dzkie szerz. Przez siedmnacie sejmów za szczliwego pa-

nowania króla J. M. Pana naszego ledwie kila o najazdy i
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2afcijania o krew skarano, a mobójców i kruie rozlewców
rn .jezdników ssiad bez liczby si w oczach uszystkich urz-
dów wóczy. Co za trudno na takie s§dy da czas i moc
sejmowa 1 Ale lepota z grzechów nie dopuci : Excoecacii
eos malitia eorum

.

Na prawa te ze i niesprawiedliwe w^oa z prorokiem niu-

sim : Biada wam, któizy prawa stawicie nieiprawitdliioe
i piszecie nieprawo, abycie ucisiili ubogie i moc pf-oionli

sorawij unionych ludu mego, M) Owo prawo na kmiotki,

aby byli w niewoli u panów, a Pan móg go ze wszystkiego
obupf i zabi, adnemu si urzdowi o to nie sprawujg,c,

jakiej jest niesprawiedliwoci pene I wszystek wiat dziwo-
wa si moe. Ludzie s§. tego jzyka i rodzaju co i pa.iowie,

nie pojmani na wojnie, ani kupieni, ale dla roboly tylko i ról

najci, z t^ zmow^ : moja rola, a twoja robota, rób sobie i

mnie. Mówicby mia Pan : jeli si nie podobam , id z roli

gdzie chcesz. Takby miao by. Lecz niezbonik mówi : móje
niewolnik, woluo mi o ci jako kupionego i pojmanego s,•J^ia-

da pozywa, wolno mi ci i zabi bez karania adnego. O pra-
wo jako dobre! Tak dugo ubogie katujesz i uciskasz i gniew
Boy na wszystko króiestwo wnosisz !

A na zbrodnie, mzobójce i ssiedzkich i szlacheckich do-
mów rozbójniki, jako daleka i trudna sprawiedliwo, z pa-
czem wspomina. Pozywaj na sejm o krymina, gdzie kilka-

dziesit lat przewoka zachodzi, albo do ziemstwa, i nie raz,

to na trybuna, to do grodu po exekucy, summ^ wielk tego
nie odprawi ukrzywdzony i krew i upieztwa opakujcy. I

woli wszystkiego odbiee nili si w nakady i ul raty wi-
ksze i w niebepioczestwo wdawa. Zatem bez karania i

winy tak cikie grzechy zostaj, a krew w niebo woa i

wdowy i sieroty po zabitym, jako goe w gniadzie ptaszta,
zostaj. zy miedzy obuki id i pomsty na takie dzikie i

w barbarji niesychane prawa prosz.
I ono przeklte jest prawo, które kocielnych sdów egze-

kucj zepsuwao. Zaczem si drapiestw^a imion kocielnych
i dziesicin rozmnoyy, cudzooztwa, kazirodztwa, nierzdno-
ci w maestwach, lichwy, czary, fasze heretyckie i grze-
chy, i inne zoci, które si-; sdem duchownym krócily, gór
wziy, gdy forum, które bez egzekucji n c nie jest, nie maj
a sdu i karania srogiego Boskiego czekaj. O krz\'\^'d wifo-
k s prawa i egzekucja, o krzywd Bo i kocieu i o gize-

(i) Isaiai 10.
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chy jawne, do kapaskiego uznania zostawione, s^dów nio
masz. Jako si tu Panu Boga sprawim i w^-mówim? Jako
królestwo i stany wszystkie, klóre na to zezwalaj, w gniewie
i zapalczywoci BoskiT^j gin^ nie mr>.i§?

A prawo o szacunku krwi ludzkiej, jak?, ma sprawie-
dliwo? Boskie tak mówi : Bra zapaty nie macie od tego,

który si krwi ludzk zmaza: zaraz sam umrze ma. Ale
plugawcie ziemie mies^zkania swego, która si niewinn krwi
mae i nie moe inakszego oczyszczenia bra, jeno przez
krew tego, który krew drugiego rozla, (i) O ziemio nasza,

jake wiele krwi w si nabraa a od niej zczftrwieniaa !

jako z niej wiele gosów Ablowych puszcza si o pomst
woajcych! któ ci oczyci i z pomsty wybawi? Wiemy i
Ciirzecijanie sdowym prawom u Mojesza nie podlegli,"ale

sprawiedliwoci podlegli, w której równo by ma karania

z przewinieniem, jako najwiksza by moe : i dla przykadu
na wielki grzech ma by ostre prawo, aby si drudzy bali

a karaniem si od mobójst^wa odraali. Co mi za równo
i postrach ? ywot odejmie czlowieko^wi, na obraz Boy uczy-
nionemu, a daj za tak wielk szkod trzydz oci grzywien.
ary i miechy. Ja co pienidze mam, zabij kiedy chc,
rzecze niezbonik. A wdowom i sierotom, jako kurczlom od
kokoszy odbieanym, co za szkoda! Take i reczypospolitój,

która czonek jeden traci. Acz karanie o mobójsiwo starsze

jc-^st ni u Mojesza. Do Noego w zakonie przyrodzonym rzek
Pan Bóg : Kto wyleje krev: ludzk, jego te krew wylana
bdzie Bo czowiek na obraz Boy uczyniony jest (2), i

przeto bydlcej krwi je zakazano, aby si czowiek od roz-

lania ludzkiej krui odraa.
Rzecze kto : ksidz si wdawa w polityk. Wdawa i

wdawa si winien, nie w rzdy jej, ale w zatrzymanie, aby
jej grzechy nie gubiy a wykorzenione z niej byy, a dusze
ludzkie w niej nie giny. Abo nie syszym, co Pan Bóg do
Jeremjasza m.ówi ? (3) Otom ci postanowi nad narodami i

królestwy, aby' wykorzenia, psowa i gubi (grzechy i zoci)
a budowa i szczepi (boja Bo) i cnoty wi!e, i dobre
uczynki i pokut, którby si pomsta Boa od królestw od-
dalaa i polityka wasza nie gina. My na zle prawa i niespra-

wieilliwoci wasze narzekamy : a wy polityk swoj naui-a-

wujcie, jeli z ni zgin nie chcecie. Piszemy wiole praw,
ale ma>o rc^lropnych i które wykonania nie maj, a praw

(I; Num. ';6. (2) Genes. 9. (3) Jerem. 1.
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Tiic?}ira\vioti!i\\;)Cii nie gasim, kluie s.j wszystkie I<a'y i tyra-

ny najokrutniej szem i. Bo tyra^-ka moc kruiko, a prawa wie-
cznoci chc^ i okruciestwo we zych nie ustaje. Jeli drupie
byty i.d przodków postawione a czasom onym, gdy cnota kwi-
tiiia suyy, teraz, gdy niecnota i niewstyd grobe potarga,
odmiany praw zych i szkodliwych, i prdszych i ostrzejszych

i wykonania ich prdkiego potrzebuje, aby nas mciwa i cika
rka Boa nie pogubia, abymy z prorokiem nie narzekali

mówic : Ziemia si zarazia od obywatefów sujoick, bo
przestpili zakon, odmienili prawa (dobre i wile), rozpro-
szyli przymierze wieczne (z P. Bogiem i z sprawiedli-w.ici);

dlatefjo przeidfstico ziemi porze, i grzeszy bd obywatel",

jej (1) i pomsty Boej na si przyczynia. Prawie poamali
wite starowieczne prawa kocielne i Boe, aby im byo
wolno grzeszy, to co Bogu dano, dziedzictwo kocielne,
wydziera, a zi to na karatiie si adne nie oglda. Lecz
sprawiedliwy Bóg nie zapi. Przeklctwo puci na to kró-

lestwo, w którcm poarte od nieprzyjació bdzie, (czego
uchowaj Pan Bóg) jeli prawa pokuta nie nastpi.
Na tern wyliczaniu grzechów korony tej poo inne o-

ci, które si szeroko wylay i wszystkie ziemie tej zatopi
mog. Gste mobójstwa, któremi si, jako pismo mówi,
ziem.ia obrzyd u Boga staje, karania susznego i wykona-
nia praw nie majce. Swawolnoci ssiedzkie, w których s
rozboje i najedanie i zupienie domów szlacheckich , na
któych krzywd i zy urzdy patrz a mówi : Neminf^m
cap ivabimus, Cudzoóztwa, kazirodztwa. krzy\voprzysiziwa,
na które prawa adnego i karania nie masz. Lezie narn w oczy
i w serce niewytrwana swawol.no ludzi nieszlachetnych, któ-
rzy w miastach, w miasteczkach, po drogach zabijaj, cinaj
i ostrz na szyi ubogich szable swoje, krew rozlewajc nie-
winnych. By kto w tym samym roku to .spisowa, u-z.ni-
by regestr dugi. Po wszystkich gowach ja,'<o mówi prorok(

,

j-zdzi akomstwo : le nabywa, wydziera, w granica'-h
krzywdzi, zdradza, wyfaszowa, to poi-polita. A lichv.'

bra jako si nie wstydz, ani si zakazania Boskiego boja,
ani nad zguba bliniego ualenia maj. I podnioso "si taivi<3

Tiie.-=prawiedliwe akomstwo, i trzydzieci od sta wycigaj;
k'ó to karze albo kara bdzie! Wróci wszystko wylichwien:

;

' '•g i sprawiedliwo kae, gdzie to wróci ? Tam, gdv mu
V\'sz\stko nieprzyjaciel popali i pobierze a sam na s^d Boy,

(1) Isaiae 14. (2). Jerem. 6 et 11. Amos. 9.

VI ir
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nic z snhi nie biorc, porwany jjdzie. Co mówi o zdradach,
o nieuprzejmociach, o chytrociach, o hipokryzjach wieku
tego? Ucieka przyja i "^prawda jednego ku drugiemu. I

powinnym, i domowym, i onie i dzieciom nie dufa. Para
prawych przyjació, rzadki dziw. A zbytki hardoci prónej
jako ?i rozszerzyy i w szatach, w jedwabiach, w potrawacli,

napoju, w pachokach, hajdukach, którym nie pacc cudzem
z upieztwa y ka^, w karetacli, koniach do wozów jedwa-
bnych, — nie do boju i obrony ojczyzny, ani do obrony u-
krzywdzonych, które cieo si zowi^ onierzami, a s. szczerzy

rozbójnicy, obracaj. Nie tyo si prawi onierze popsowali i

z drapieztwa u')ogich y si nauczyli, ale hultajstwa i pró-
nujcych i desperatów do nich si przyraiszao i pod skrzy-

dem ich, wszystkie krzwdy ubogim czynie. A bie^ do
utratników i desperatów, którzy burzliwa miaoci ojczy-

zn gubi, i on obcym przedawa, i w niej pany odmienia
chc^, aby szczcie swoje, które hardoci gupia potracili,

wydzwign mogli. O jaka to rzeczpospolita ! o jakie królestwo

!

o jaka modro urzdów i sejmów, które tego naprawi nie

mog;^ ! A to wszystko z lepoty, która z grzechów pochodzi,
wyrasta. Excoecavit eos malitia eorum.

CZESG WTÓRA.

Kr<'>le'itwo si przenosi od narodu do narodu dla
niespraioiedliwoci i krzyindy i potmarzy, i dla ro-
zmaitych zdrad. ECCL. 10.

Obejrzawszy grzechy nasze tak wielkie a widz5.c, i na nie

sprawiedliwo ludzka powinna ustpia, czegó czeka jeno
sprawiedliwoci Boej, aby na nie nastpia? która woa do
Boga, mówic : Powsta Boe, osd ziemi. Tyjest dzie-

dzicznym Panem nad wszystkiej/d narody (i). Ty najwy-
szy Sdzia wszystkiego wiata. Nie bdzieh sprawiedliwoci,
rzekn, i Boga nie masz (2) wiat, jako dom bez gospoda-
rza, czeladka oczy sobie upi, rzdu nie masz. Albo rzekn,

(O Psalm. 13. (2) Job. 22.
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i pi Pan Bóg a o rz^dy wiata tego nie dba. Albo rzekn§,
tyle grozi, a mitosierdzie, które u niego wielkie jest, gniew
jego przerywa i oddala. Lecz si czuje i oywa Pan Bóg, i

e miosierdziem miesza sprawiedliwo i do Proroka mówi

:

Co ty widziszl Odpowiedzia : widz czujn rózg. A Pan
rzek ; Dobrze upatrzy : poczuj si w sowie i grobie
mojej, i wypeni comrzeki stanie si to czemem pogrozi.
Otworzy si wszystko ze na obywatele ziemie a sdzi si
z nimi bd o wszystkie zoci ich (1). Trzsie si ziemia bez
sprawiedliwoci, mówi Psalm, bez niej kadego królestwa
mury si obalaj (2).

Izali Pan Bóg nie uici sowa swego na potopie ? Jako
rzek do Noego : pogubi wszystkie grzeszniki (3). Tak si
stao. Rzek do Abrahama : Sodom i inne pi miast wcale
grzesznych ogniem spal (4). Izali ichnie spali? Egipcjany
i Faraona z wojskiem jego w morzu potopi (5). Ludoburzce
i urzdowi Boemu nieposuszne ywe do pieka przepacie
ziemie z onami i z dziemi ich -wtrci (6). Siedm narodów
w Palestynie wygubi i kamienny deszcz na nie puszcza i

socu na dusze bicie ich stan kaza (7). Lud swój Izrael-

ski pod czas sdziaków czsto w rk nieprzyjacioom ich

podawa (8) i dziesi powiatów w cik. niewol do Persów
1 Medów^ w dalekie strony z ojczyzny ich zagna dopuci (9).

I drugie ostatki ich do srogiej niewoli do Babilonu, zburzy-
wszy pastwo ich i Jeruzalem i koció on, po wszem wiecie
sawny, obaliwszy, poda (10). Te ydy, lud swój wybrany,
za wzgard Messjasza i zabicie Jego przekl i po cudzycli

królestwach, odjwszy im wasne ich rozegna i w tak nie-

wol, na któr patrzym, poniy (U). Monarchje albo pastwa
niegdy wiata wszystkiego z ich królami potumi. Assy-
ryjsk, Persk, Greck, na wiatr rozwia, trocha Rzymskiej
zostaa, w której, gdy Gnrzecijanie nie wedle wiary i rozka-
zania jego yli a nauki faszywej i proroki zdradliwe przyj-

mowali, i koció wity jego i mio spoin rozerwali, i

grzechami wielkiemi saw uczniów Chrystusowych mazali,
gubi królestwa i narody ich, i do tego czasu takie cho swoje
Ghrzecijany karze i obala, i pustoszy, i w inszy naród prze-
nosi domy i ojczyzny, i pastwa ich.

Wosk ziemi, Hiszpanj, i Gallj przez srogie Gotty,

(I) Jerem. 8. (2) Psalm. 82. (3) Genes. 7. (4) Genes. 18.

(b) Exod. 14. (6) Num. 16. (7) Josue. 8, 10. etc. (8) Jud. 3, 4.

(9) 4. Reg .17. (10) 2. Par. ult. 7. (U) Dan. 2. 7. 8.
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Wand.iy, Ostofroy, Wisyproty, Hunny, Awary, Sarmaty 1

inne jióluocne pogany i Arjany karat, i królestwa te csiadal
i dugo w niewoli trzymali (1). Afryk Wandalowie zwojo-
wali i Ghrzecijany z niej wygnali. W Gallji ze i niezboae
Chrzecijany Francuzowie wygubili a sami na ich miejsca
nast:jliili i lepszemi Chrzecijany zostali (2].

Wschodnie pastwa, pene chrzecijaskich narodów, here-
zjami zaraone i z nich id^cemi grzechami pomazane, Sara-
ceni a potem Turcy osiedli, Carogrodzkie pastwo i gow
wschodniego chrzecijastwa opanowah, i do tego czasu dla
dugiego odszczepiestwa i hardoci, i blunienia Kocioa
Bofgo po nich i gowach ich depce. Naszych czasów Wgry
zheretyczae od tego pogastwa gin..IiUlinty, na które pa-
trzym. mog nam w oczy i w serce le, po wygnaniu z nich
wiary witej katolickiej, jako wygania je Pan Bóg z tej zie-

mi pocz przez Moskw, przez Szwedy i Polaki z Litw. I

jako spustoszenie jej przez miecz i wojny ustawiczne zaszo.W co si on naród Krzyaków zieretyczaych wielki i mocny,
i zamki ich tak gste, i lud ubogi od nich srog niewol Uci-

niony obróci? paka i zami si zalewa musim.
A o Moskiewskiera pastwie, i Turkom i Chrzecijanom na

Europie tak straszliwem. tak ludnem i przemoiiem i boga-
teni co mówi? Kto leraz na nie patrzy, na rozerwanie ich, na
trzy róne wojska w ziemi ich, na ucinienie i zgub ludu
nie tylko pospolitego, ale i bojarskiego, na niewol, któr
od niezgodnycii domowych i obcych cierpi, jako zy zatrzy-
ma moe ? Wszystek lud moskiewski nic swego nie ma
w rku, u nieprzyjació majtno i zdrowie. A Pan Bóg wie
czego jeszcze czekaj.

I temi przyldadami karania Boskiego sprawiedliwego i ci-
kiego nieprzestraszymli si? Abomy lepsi nili oni i mniej-
sze grzechy nasze? Studiujmy co Pan Jezus mówi i jako,
cho wielce miosierny, grozi. Gdy mu powiadano, i Galilej-

czyki Piat pobi i krew ich z ofiarami pomiesza rzek (3) :

Mniemacie aby ci GaHlejczykowie nad inne grzeszniejszy by-
li.i to ucierpieli ? Nie, powiadam wam : je^li pokuty ?nie6

nie bdziecie, wszyscy take poginiecie. Miiejsze Pan Bóg
grzesziiiki w oczach naszych karzc, wiksze upomina, aby
si tego i jeszcze wikszego pokarania przelkli a grzechy
w pra<vej pokucie porzucili. Do tej pokuty was cni bracia,

synowie Koronni i Wielkiego ksiztw-a Litewskiego, z paczem

(!) Baron in Ann. (2) Yictor. Uticen. Procopius {'-i} Luc. to.



WZYWANIE DO POKUTY. 29

wirywamy, i przekad aj ijc grzechy wasze, pomst Boj wam
z gorzkoeifi serca na-^zego opowiadamy.

Nie mówcie : dawno tak woacie i grozicie a nic nie masz.
Mówicie : Nierzdi^m Polska stoi. Wiemy, i przswinczny
jest Pan Bóg, ale te prawdziwy i w swojej sprawiedliw-oci

nieodmienny. Na Amalecliity pogrozi si Pan Bóg, i je

wygubi do szcztku mia. Czeka poprawy ich kilka set lat,

która gdy nie dosza, sprawiedliwo i prawda jego dosza i

zginli od króla Sajila (1). Izajasz i inni Prorocy od sta lat

grozili zemu ludowi niewola Babiloska; i mówili do Jerenii-

jasza : Dawno woacie a iiic nie. masz. I aowa si Jeremijasz

przed Panem Bogiem mówic : Oto na mi woaj, a gdzie
to soioo Paskie, którem grozisz, niechaj przyjdzie (2). A
jednak przyszo i ndznie cio nie zaraz do Babilonu, ojczyzn
utraciwszy, zagnani s,. I Prorok tene lament aosny i pa-
czliwy nad nimi czyni. Pogróki Pana Jezusowe, z paczem
czynione nad Jeruzalem, a si za lat czterdzieci ziciy (8).

Aposto (i) t przewok bogactwem dobroci Boskiej zowie,
i EHuje ludzkie utraty bdiO bogatego i nieskoczonego mi-
nsierdizia, ale nie radzi abymy gardzili cierpliwoci, i prze-
wok Jego, a ubepieczali si, i ju nic nie bdzie, gdy
w tyclie grzechach trwamy. Nierzdem Polsce sta, to nie

podobno i przeciw rozumowi. Nierzdem abo niedbalstwem
wszystko upada, a i nierzd z lepoty grzechowej idzie, toby
si tak rozumiao, i grzechami Polska stoi, to jest od pomsty
si Boej umyka i ow^szem przymyka, gdy grzechy panuj.
Wie czasy sw-oje Pan Bóg, gdy kara i gubi ma. Ludzie nie

rycho buduj a prdko obalaj. Pan Bóg inaczej : wnel
zbuduje a dziea swego nie rycho psuje, a zwaszf^za na czo-
w ieka ndznego i gupiego nie skwapliwy jest. Czasów jego
Karania nie wiemy i co dzie si i co godzina wykonania gnie-
wu jego bójmy, a od srogoci jego pokut si nieodwoczn^
wybawiajmy.
Dmgdy Pan Bóg czeka upamitania naszego, którego gdy

nie masz, dostaoci grzechów, aby si na wieczne pieko
Zi^bray, czeka, aby si doskonale i karania doczesnego do-
suyli a Boska cierpliwo i do miosiedzia gotowo wsa-
wi si janiej moga. O siedmiu narodach w Palestynie mówi
pan Bóg : Jeszcze si nie dopeniy grzeehy ich (5). I jeszcze
dopenienia tych grzechów cztery sta lat czeka. Co i I^an Je-

n) E^od. 12. Deut. 25. 1, Reg. 15. (2) Jerem. 17. (3) Luc.
(i) Huaa t. (o) Geucs. 13.
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rus Faryzeuszom przekada mówic : Dopeniajcie minry
grz''r/tuiv swoich, jako i ojcowie wasi {1). Gdy si wiksze
grzecliy i w wicksz,^ hardoJ; i mio wiata podniesiecie i

na giipszg: si bespieczno udacie, przyjdzie czas BMy i czas
pomsty Boskiej na was. T tak byo. Ro<^e w grzechy opa-
kany narodzie nasz! a si w nich zestarzejesz. Dolewaj
beczki gniewu Boego, ai si rozpukniesz. O niestety na gup-
stwo twoje ! to mi mczy : nierzdem stoim. Ba nierzdem
upadniemy i lepot, któr§ naszo nasza zalepia, i do rz-
du nie przychodzira a a rki naszej si wydziera, i prdkieso
i wedle rozumu przyrodzonego podobnego upadku swego nie
czujem.
Dwie lecie gospodarz drzewa figowego, aby rodzio, czeka,

a trzeciego mkii siekier, w nie zaci kaza, niech prawi, i

ziemie nie zastpuje. Ogrodnik wyprosi jeszcze rok czwarty
na panu swym i mówi : dam pomoc drzewu temu, okopam,
ognoj ; aza pód puci. A jeli nie, ju i sam w to ze drzewo
uderz, jeli czwartego roku poytku nie da (i). Obaczmy co
to za cztery lata oczekiwania Paskiego nad nami i jako na
nas si nie skwapia dobrotliwy i askawy sdzia.
Pierwszy rok jest askawego upomnienia do bojani Boej

i do pokonania a powstania z grzechów ; o którym mówi
pismo : Pan Bóg ojców ich, posyiai da nich przez r^e po-
sów swoich, rano lostojc i codzie upominajc, i si nie

s/iwapioi na htd swój i mieszkanie swoje (3). Kapany i Pro-
roki i kaznodzieje rano, to jest pilno, budzi Pan Bóg, aby
na lud i grzechy ich woali o przestanie zoci. I wyprawuje
Jonasze, Izajasze, Jeremijasze, Ezechjele, którzy upadnie-
niem i pomst królestwom gro i do pokajania pobudzaj.
Choby wiileii z Jonaszem od takiego kazania i poselstwa
ucieka a ludzi nie drani i ohydy i wzgardy od nich nie

odnosi. Bogosawiony lud, który tego upominania usucha,
jako Niniwczyoy i inni. Ale nieszczni, o których mówi

:

s'micli si z poshjw Boych i lekko wayli sowa ich, i arty^
stroili z nich, tuó-wie : có ten bazen baje ? oto nic nie masz,
mamy si dobrze, w pokoju siedzim. Pan Bóg nam wiele do-

brego daje. A nie wiedz, i ich dobroci swoje i agodiioci
pociga do siebie, aby grzechów przestali. I nie widz ani

myl, i zego szczcie, wielkie jest jego nieszczcicjj
jako pismo mówi : Powodzenie gupich pogubio je (4) — tg

jest grzeszce a szczciu ufajce.

(1) :jatt. 23. [^j L.UC. 3k (3.) 2. Pur. uli. (i) Prov. i.
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Drugi rek jest przykadów, gdy w ich oczach albo w us/ach
drugie karz? i zabija Pan Bóg, chu mniejsze grzechy niaj;^,

jako si wyej rzeko. Jako mówi do onego ludu swego Puii

Bóg : Patrzde na Sjlo, com tnu uczyni (1). Palrzcie iia

siostr swoj, Samarj, jakom j.j wypustoszyl i zniszc/y i

obywatele jej w dalekich stron niewol zagna (2). Szczliwy
lud, który si cudz^ utrat karze, a zapamitay, który srogo-
ci Boej, na któr u drugich patrzy, majc wiksze obrazy
przeciw Panu Bogu, nie boi si. W oczy wam laz Inflaniy i

Wgrowie i Moskwa, jako odnosz na sobie Boskie pla?i.

Godzi si na to pjzerzasn a zahnlec, ]iatrzc na si i kró-

lestwo nasze, jakemy gbiej w zoci zabrnli.
Trzeci rok jest ojcowskiego karania, gdy nas biczem po-

mau zajmuje a miecza i elaza nie rusza. Sodom i inne

miasta strony onej pierwej Pan Bóg askawie wojenn szkod
i zupieniem kara i upomina, z której za zwyciztwem m-
nego Abrahama, o synowca swego Lota czynicego, wyba-
wieni byli. Czeka Pan Bóg poprawy ich, aby onym oslatnim
gniewem nie ginli. Tak Filistyny pierwej robactwem i szer-

szeniami kara, nili je mieczem pogubi. Tak potomstwu
Dawidowemu obiecywa, i je ludzkiemi, to jest milosiernenii

a ojcowskiemi plagami upomina mia, aby ich ndza i dole-

go do pokuy obrócia. I Prorok lud swój miujc prosi :

Napenij twarzy ich hab a szuka Imienia twego bd.
Tak Pan Bóg on lud swój wybrany za czasów sdziaków

czstemi wojnami i nieprzyjaciómi, którzy je zwojowane tra-

pili, jako ojciec dobrotliwy karat (3). A oni mu si wypra-
szali i do jego si suby wracali, proszc, aby im on krzy-
wd swoj darowa a nieprzyjacielskie jarzmo z ich szyje

oddala, i obiecywali popraw i statek przy subie i rozka-

zaniu jego, i mówili z wielkiej cikoci : Zgrzeszylimy ,

ju nas napotem, jeli si do grzechów wrócim, karz jako
si bdzie podobao, jeno nas teraz wybaw (4). Teraz, po-
wiadaj, nas wybaw a napotem ju z nami czy co chcesz,
jeli, odstpim od ciebie. I zaraz poczli dobremi by i

porzuciwszy sub djabelsk, suyli Panu Bogu swemu. A
Pan Bóg uali si nad ich ndzami i przesta na obietnicy
ich czekajc, co za statek si w nich pokae. Mielimy i my
w tem królestwie trzeci ten rok, gdy nas Pan ojcowskim pr-
tem wybija, zem powietrzem mao nie przez dziesi lat w ro-

zmaitych województwach, i przestrachami Tatarskich najaz-

(l) Jerom. 26. (2) Ezech. 16. (3) Judi per totum.(4)Judic. 10
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dów i Tureckiej wojny, dla której jucmy poglówne Fk.->'lic

mieli; i do Wooch i do Inflant cika nas wojna trapia. N.i-

koniec i tym straszliwym rokoszem domnwycli niezgod i woj-

ny braterskiej bardzojii by na zgub nasz.^, Bosk^ rk sw.i-

jj wycign. Wyprosilimy si pokuta i obietnicami, i naia

Pan Bi')g i królowi panu naszemu M. da wielkie zwyciztwa
nad Michaem, nad Tatary, nad Szwedami, nad Niemcy na
nas od nich przywiedzione, które czsto tito : u W'>imia-
rza, u Biaego kamienia, u Kiesi, u Hygi, Kircholmu i teraz

roku tego u Dynamundu z wielk§ ask^z meba i z podziwie-
niom naszem, i z onej najstraszliwszej toniej rokoszowej
dziwna rk. i opatrznoci swoj^ wyrwa nas i ziemie us,>o-

koi raczy. I rzek do nas Pan Bóg one sowa : Erce sanus
factus es : jam noli preccare, ne deierins tihi alit/uid rnniiii-

gat. (1) Otó zdrowie masz, wybawienie t karania Boskiego
masz : jue nie grzesz, aby ci co goisze;:o nie potkao A
my obieccijem; ju ojcze dobrotliwy a n:iosierny gniewa ci
nie bdziem, ju ojcowskie twoje Ifaranie przyjmujemy a na-
potem zarzekamy si ciebie Pana swego obraa i te grzechy,
któremi si królestwo to obciyo, wymiata bdziem i kara.

I nadchodzi czwarty rok doznawania tych obietnic i lubów
naszych. Tego roku wici Boy, jako ogrodnicy za nas
si wstawiajc i za nas niejako rczc mówi : daj Panie
wiksz pomoc temu zemu drzeu-u, aby wzcly ju rodzio

;

okopamy je, okrzeszem, napucim oliw i tustoci, pozbie-
ramy z niego robactwo. A Pan Bóg przyzwoli i da wi-
ksze dary i pomocy niebieskie do powstania z grzechów i umo-
cnienia si w cnotach, i w bojani jego, i j-wocie pobonym.
Jako jest w Ewangelji : oczyci Ojciec mój te rózgi, aby lejiifj

rofJziiy. I wypuci na nas w Sakramentach swoich buin§
krew zasug swoich i woa na nas : Do mnie, do mnie, oclilo-

dz was. Dam wszystk pomoc dostatecznej pokucie waszt'-j,

abycie si do grzeciu nie wracali. A ogrodnik dzikujc rzek :

je.ili jeszcze Panie na ten rok czwarty za takiem czekaniem
i lask twoj, i za tak pomoc rodzi to drzewo nie b-
dzie, ju. je A*'yci. rozkaesz i sam na nie siekier porw.
Nakoniec onego roku czwartego przychodzi Bóg pragnc
owocu pod ono drzewo ligowe, i adnej figi nie najdzie i po-
myli : Gdzie one obietnice ich? gdzie mój drogi nakad
krwi i pomocy mojej ? co za zo w tem drzewie! co za nie-

8!atek' i daje ostatni wyrok i przeklina drzewo uao ;uó-

Jo.l.l.



WZYWANIE DO POKUTY. 33

\vi jii: : Jam non amplitis in oeternum ex te ructum guistpiam
monducet. (1) Tu y\ biada na pi^ly rok.

Piijty ro!t jest zgula nieodwoczna, w której ju adnego
zmiowania i przewoki nie nale, o której mówi pismo.
Tak dlu^o one przestpniki upominali, i na nie woali Prorocy
Boy : Loncc ascnndit furor Domini in popuum ejuii et psspI

nulla cMratio. A si na nie furja i gninw Paski puci, i
ju adneyo lekarstwa nie stao i przywiód na nie króla
Chaldejskiego,^ i pozabija mód ich mieczem w domu ii-
tnicy swojej. Nie zmioiou -fi nad modziecami, ani nad pa-
nienkami, ani nad staremi, ani zestarzaemi, wszystkich
poda w rce jego Pan Bóg, i wszystide sprzty i naczynia
domu BocijO, mae i wielkie, z kos'rir>lnf>go skarbu i z k/-ó-

lewskipgo i z paskich, i zaniós do Balnlonu. Spalili nieprzy-
jaciele dom Boy i ob/ilili mury Jeruzalem, i wszystkie wiee
popalili, i co jeno byo drogiego popsowali, poburzyli ; kio
miecza uszed, wi"dziony by do Babilonu na niewol "O
króla i syna jego (i). Taki jest ten pity rok, którego ido
swego Proroka i posaca mówi Pan Bóg : Ju si za lud
ten nie módl, ju mi si nie przeciwiaj, bo ci ni wysu-
cham (3). I sam Prorok i on ogrodnik, co drzewo broni i

pomoc mu dawa, rozgniewany sam siekier porywa i mówi :

Niegodne ju adnej odwnki to drzewisko niewdziczne: "wy-

tnij je Panie, wytnij, szkoda mu i ziemie, któr lepszemu zast-
puje. Odbierz od nich królestwo i wszystko, co jest w rku icti

a daj je ludowi, któryby dochody twojej winnice tobie wier-
nie oddawa. Posad tu inne drzewo rodzajne na tak do-
brej ziemi ogroda twego. Ju si nie \\'\'prosisz ze drzewo,
ju matactwo obietnic twoich i uiepokajania twego pokazao
si. Ju i wici , którzy ci bronili popraw twoj obiecujc
raowi : \vygub Panie te mobójce cia i dusz ludzkich. Dwo-
jakiem starciem zetrzyj je. Ty wiesz, wspomnij Panie, em
si stawi przed Tob, proszc o dobre ich, atiijch gniew Twój
oddali od^ nich : \ dla .tego pu gód na syny ich ,

wyprowad je na miecz. Zony ich niech zostaj wdowami
i bez dzieci, me ich niech pozabijaj, a mód nich mie-
czem pokóta bdzie na V)OJnie. Niech yjrzask wychodzi
z domów ich, rozbójnika i otra przywied znaga na nie (4).

Ten rok i ta w nim furja Boa, jako na inne królestwa
Chrzecjaskie przypada, bardzo dobrze widzie moem ale

;i)Marci. (?) Para'ip. 36. (3) Jerem. 14.

;4) Jerem. U.
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je^li na nas te ju nadnlrndzi, a jako bliski nam jest pijy
rok zguby nieod\vocznej, wiedzie trudno. Bo patrzy w
wyroki i skryte dekreia modroci Boej nie moeni. Tu wie-
my z pisma witego, i dwojakie sij wyroki Boskie nagrze-
izny lud. Jedne które si odmieni mog^, gdy ludzie grze-
szni pokutuj, a z gniewu si Boskiego wypraszaj, jal.o za
jzasów Sdziaków, jako Niniwczykowie od zapadnienia, które
im przez Jonasza opowiedzia (1;. Jako Ezecbjasz król z mier-
ci si wypaka, cho rzeczono : Rozpraw dom swój, bo ju
umrzesz a yw nic bdziesz (2).

Drugie s. wyroki przewoczne a nieodmienne, które si
Die rycho iszcz, a na potomstwie i synach, ojcow zych
naladujcych. Jaki by wyrok Boy o potopie, który si
zici a po lat 120 (3). 1 on na Amalechity, którego kilka set

lat byo przewoki, a za króla Saula do szcztku wybici sgi,

(4) i od Babiloskiej niewoli, które Ezechjaszowi królowi
opowiada Izajasz, (5) a on tyo prosi, aby si zguba ona
odwleka a za czasów jego nie bya, zby nie patrzy na upa-
dek królestwa i domu swego. A jednak odmiana by nie

moga. Gdy przeglda Pan Bóg, i grzesznym adne upo-
mnienie i karanie nie pomoe, a ii nieuleczona niemoc ich

i nieuyta wola ich zatwardzenie serca i oddalenie od niego
aski i pomocy Boej zasuguje, tam ju nulla ciiratio. Jako
si na Faraonie pokazao, którego jednak Mojesz upomina
i prosi i cudami a miernem karaniem do pokuty przywo-
dzi nie przesta, na owiadczenie wolnej ludzkiej woli. Co
i Jeremjasz uczyni z onym ludem swoim, wnedzia, i zgin
bez pokuty mieli, a jednak pilno ich do pokuty namawia,
obiecujc Paskie nad nimi miosierdzie.

Jednak drugdy prdko Bóg wyroki swoje na grzeszne
wykonywa. Jako na Saula co przez Samuela rzek (6), to

prdko spuci, i na Da-wida : gdy przez Proroka kara go
domow wojn o cudzolóztwo i mobójstwo postanowi, w
kitka lat wypeni (7). I drugi raz za grzech hardoci z wy-
rokiem swym nie czeka, ale powietrze srogie puci, z któ-

rego si wity koció wyprosi nie móg (8). I na króla
Ochozjasza, co wyrzek Bóg przez Heilasza, nie diugo wy-
kona (9). 1 Pan Jezus Bóg nasz, ydom zgub królestwa ich

opowiedziawszy, sowo swoje za lat czterdzieci uici i po-

(1) Jiidic. 3, 4. 5. Joan. 3. (2) Isai 39. (3) Gen 6. (4) Reg 3.

(5) Isa. 39. (6) Beg. 25. (7) Reg. 12. (8) Reg. 24. 4. Reji- 1.

(y) Lueas. 19.
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gubi prdko one mohójce O Panu Bogu rzek Mojesz,
I prdko paci tym, którzy go nienawidz' (1).

My sudzy u-asi, nie wiedzc, jaki swój wyrok Bóg na
nas i to królestwo puci, i kiedy i w któryni roku wykona
je postanowi? onyni wtorym nieodmiennym was straszymy,
ale pierwszym odmiennym do pokuty prawej wzywamy. Acz
domyla si moem, i pity rok nie daleko za tak du-
gim uporem i wzgard pogróek i miernych kara ojco-

wskich i lekarstw Boych, i za takiem dostarzeniem grze-
chów, które siekiery Boej dochodz.
Bych byt Izajaszem, chodzibym boso i napoty nagi, wo-

ajc na was roskoszniki i roskosznice, przestpniki i prze-

stpnice zakonu Boego : Tak was zupi i tak yska ystami
bdziecie, gdy nieprzyjaciele na gowy wasze przywiedzie
Pan Bóg i w tak was sromot poda, i bdzie wam zo
wasza, jako mur porysowany wysoki, który, gdy si nie

spodziejecie, upadnie. I jako garczarska flasza mocno o
cian uderzona, z której si nie najdzie skorupa na no
szenie trochy ognia i na poczerpnienie trochy loody z aoiku
(2) . Ustawicznie si mury rzeczypospolilej naszej rysuj a
wy mówicie • nic, nic, nierzdem Polska stoi. Lecz gdy si
nie spodziejecie,upadnie i was wszystkich potucze. I jeszcze

z tyme Izajaszem woam na ci korono Polska i Wielkie
Ksiztwo Litewskie : Biada niebonemu, zapac mu ro-
bot rki jego. Kto loam bogosaioieastwo obiecuje , zdra-
dza was. Przyjdzie Pan na sd, ecie wypali winnice jego,

(Koció Boy i Rzeczpospolit) zupienie ubogich w domu
waszym. Czemu kruszycie lud mój i twarze ubogich ujecie,
ubieracie i stroicie niewiasty swoje, chodz z wycignion
szyj. Ogoli Pan Bóg goioy ich, i obnay wosy ich"i wszy-
stkie stroje ich odbierze. Miasto wdzicznej woni, bd
smrody, miasto pasków powrozy, miasto krconych wosów
iyse zostan gowy, miasto napierniczek wosiennice

.

Przeliczni mowie wasi mieczem polegn i mocarze wasi
na wojnie zgin, Bramy wasze paka bd i osierociali sie-

dzie na ziemi bdziecie 3). I indziej grozi tene Prorok : Ojwo
Pan rosprószy ziemi i obnayj i utrapi, i pogubi obyioa-
tele jej i co ucierpi lud to i kapan, co suga to i pan jego,
•co suebnica to i pani jej, co kupujcy to i przedajcy, co
dunik to i poyczalnik. Ziemia spustoszeje i upieztwy
zwojowana bdzie. Zaraona jest od swych obywatelóio. Bo

(i) Deut. 7 (?) Isais 20. Isaice 30. (3) Lsai^ ^
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jirzr.slfjpiii :' kon, pooclmieniali prawa, potargali przymtprre
wieczno, i dla tego porze ziemi przeui^sdro i yrzeszyii
szale obywatele jej bd, i ludzi na niej troch zostanie,
Wiimice (i role i ogrody) paka bd i wzdycha bd, c/>

byli wesoego serca. Ustanie wesele i bbny i jnuzyi.t/ A'iebd popij'ijc piewa, gorzki bdzie nopój pijcych, etc.

(I, A któ ?i'natak:e ndze nie przelknie?
Bych by Jcremjaszem, wzi^bych pta na nogi i okowy i

acuch na szyj i woabych na was grzeszne, jako od
•wiial : Tak sptaj pany i poon, jako barany w cudze stro-

ny. lukazabych zbótwia^ i zgnojon^ sukni, któr trzasn-
wszy, gdyby si w perzyny rozieciaa, mówibych do was :

Tak si popisuje i w niwecz obróci, i w dym a lo perzyii
"pójdzie chwaa wasza i wszystkie dostatki i majtnoci wasze
(2). I wziwszy garniec gliniany a zwoawszy was wszystkich,
uderzybych mocno o cian w oczach waszych mówic : (3)

Tak was pogrwhoc, mówi Pan Bóg, jako ten garnier, któ-

rego skorupki spoi si i naprawi nie mog, i woabych jako

on plczc : Kto gowie mojej doda wody i ródo ez oczom
moim, abych v:e dnie i w nocy opaka pobite ojczyzny i na-

rodu mego! Uciekabych na pustyni i odbieabych ludu
mego. Bo wszyscy wyrodkowie , jakoby nie onych ojcom
dobrych synowie, i kupienie zbrodniom; wycignli jzyk
twój, jako uk kamstwa a nieprawdy. Strze si'^kady bra-

ta swego i nadziej w nim nie miej. W uciech maja pokój
a tajemnie sida pokadaj. Dla tego móv)i Pan Bóg : ^Nakar-
mi ich piounem i napój dam im wod z óci. Zwoajcie
narzekalniczek niech nad nami lamentuj, mówic : Pu-
szczajcie zy oczy nasze i powieki nasze opywajcie wod.
Ojakomy zwojowani i wielce pohabieni ! Przysza mier
przez okna nasze, werwaia si ro domy nasze, pobia przed
sie-ni dzieci i modziece po ulicach. Trupy jako gnój po
polu^le, jako trawa za kosarzem, a nie masz tego ktoby je
pogrzeba (4).

_

»

if jeszcze gorzkiem sercem wzdychajc i kajc tene Pro-
rok mówi : O jako owdowiao ludne i pene królestwo!
paczc w nocy paczesz, i zy twoje na j godach twoich,

nie masz ktoby ci ucieszy z onyrh miych pjrzyjació twoich,

wszyscy tob pogardzili, stali si nieprzyjacionntwemi. Spa-
da z ciebie'^wszystka ozdobno, wojeicody i peny twoje /y^-

dxc w niewol, jako barany sabe, klóre i poszej nie ruij-

(1) Isaie24, ^2) Jerem. 17. (3) Jerem. tO. (-t) JeremisB- 9.
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(hjn. Liirl ws:iist,'k stka cldfha sztt'.oJc, i drogie rzeczy
za pokorni dnja tylko na ochod dusze. W polu mie z a
w domu taka mier. Co byo w oczach piknego, v)szystko

upado i otarzami swemi pogardzi Pan Bóg i kocioy podnt
w rce nieprzyjacielskie. Starzy na ziemi siedz zamilkli,

posypali popioem gowy swoje, wosiennic przepasali si,
spucili na ziemi twarzy swoje. Ustay od paczu oczy mnje,
zatrwoyy si wntrznoci moje,roylaia si wtroba moja nad
ifiskiem ludu mego patrzc na dzieci umierajce po ulicach ?

woaj na matki, gdzie chleb, gdzie wino ? a dusze wypu-
s-czaj na onie matek swoich. I take ? niewiasty je maj
dzieci swoje jako napidzy maluczkie ! Rce niewiast nao-
s>ernych warzyy synaczki swoje i byy pokarmem ich. Polegy
na ziemi dzieci, panienki i starzy i modzi mieczem pozabija-
ni- Panowie przezacni, zotem odziani, stali si jako gli-

niane skorupy u garncarza. Boskosznicy lo potrawach poleg-
li na drogach, i uchowani w szafranach objli gnoje. Zczerniay
jako wgle twarze ich i nie pozna i'h na ulicach. Skóra ich

do koci przyscha, sucha mko drewno. Nieprzyjaciele ich

prdsi nili oroue, i po górach je najdowali i na pustyni uh
je owili. Dziedzictwa nasze wpady w rce cudzoziemców i

domy nasze do obcych. Stalimy si sierotami bez ojca. Stoj
nad szyj n'tsz i spracowanym odpocz nie daj. Sudzy
nasi panuj nad nami, nie masz ktohy wybawi nas z t^ku
ich. Niewiasty nasze i panienki posromoeiii, pany na szubie-
nicy zawiedli. Starych si nie wstydzili i modych na nie-

czysto uyli. Usiao icesele serc naszych, obrócio si w
pacz piewanie nasze. Spada korona, z gowy naszej, bia-

da nam emy pogrzeszyli. Przyszed koniec nasz, speniy
si dni nasze. Uici Pan Bóg pogróki swoje nad nami,
dla wielkoci mnóstwa zoci naszych (1). I rzek Pan Bóg
do Proroka syego : Wyrzu je. patrze na nie nie chc, niech
id,i spytalimy : gdzie pójdziem? powi-dziano : 'lak mó-
wi Pan Bóg : kto na mier, ten na mier , kto na miecz, ten

na miecz, kto na gód, ten na gód, kto iv niewol, ten w nie-

wol ; któ sie nad nami zmiuje ? któ si o nas zasnmci?
kto pójdzie prosi o pokój nasz? by Mojesz i Samuel po-
wsta, n. za nami si lostawia, nic nie zjedna (2).

Bych by Ez-cbielom, ogoliwszy brod i gow wosynych
na trzy czci ro/dzielil i spa!iii>\oh jrdn cz^i'*, a druga
bych posieka, a trzeci.'j bych na wiair puJc.j i %voijlóycli na

(1) Thren. 2. 3. (2) Je:emi;c 5.
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was : Jedni z was poyiniene yiodem, a drudzy mieczem, a
trzeci si po wiecie rozproszycie (1). I niewychodzithych z

mieszkania mego drzru-ianii ani oknem, ale bych cian prze-
kopa, w rzeczy uciekajc i woalbych na was : lak si z wa-
mi stanie, adne was zamki i twierdze nie obroni, wszy-
stkie nieprzyjaciel wywróci i was pogubi (2).

Bych by Jonaszem, chodzc po ulicach, woabych na was :

Czterdzieci dni nie wynid a Niniwe abo to królestwo wasze
upadnie (3 .

Bójmy si wdy tych pogróek cho doczesnych, i tu na
eienii na one si wieczne i piekielne ndze ogldajc, które

siedm tysicy kro cisze s. Pokutujcy temi si doczesne-
mi wypac a twardzi w zociach tu pieko swoje poczn.
Ja olDJawienia osobliwego od Pana Boga o was i o zgubie
wa?zej nie mam, ale poselstwo do was mam od Pana Boga,
i mam to poruczenie abych wam zoci wasze ukazowa i

pomst na nie, jeli ich nie oddalicie, opowiada; wszystkie
królestwa które upaday, takie posance Boe i kaznodzieje
z porzdku kapaskiego i prorockiego miay, którzy im wy-
miatali na oczy grze.-hy ich i upadek oznajmiali. Jako mieli
i-ydowie przed Babilosk niewol. O czem pismo mówi :

Posia Pan Bóg posly swoje do nich rano wstajc i co dzie
upominajc, przeto, i chciapoaowa ludu swego i mie-
szkania swego. Ale si oni z posów Boych mi Ii i na-
trzsali mówic : dawno nam grozicie, a nic nie masz
chwaa Bogu ; i lekce tiwaali sowa Boe, a przyszed
gniew Boy na nie i lekarstwo adne by nie mogo (4).

Gdy Galli wszystk , Chrzeciany osadzon , Fruncuzo-
wie, poganie na on czas, zwojowa mieli, pisze Sydouius
biskup i kaznodzieja ich. i takie byy upiestwa i ucinienie
ubogich od chrzecjaskich rzymskich urzdników, i lud rad-

hy by Gotty Aryany za pany przyj, jedno dla religji nie

mia. Lecz i Francuzi pogany pizyj wola, rozumiejc, i
mniej religii szkodzi i takiego tyrastwa jako Chrzecjanie
czjTii nie mieli, i tak si stao. Francuzi wszystk Galli
opanowali i Chrzecianie zostali, a on si zy naród Ghrzecian
wykorzeni (51.

To pisze 5a^i'?an!/5 o Afryce, Yicfor C7jc?n5t5; gdy Wan-
dali osie j i wszystko chrzeciastwo ucisn i \^wgubi
mieli, biskupi ich i prorocy, kaznodzieje, za srogie grzechy i

(1) Ezech. 5. (2) Ezech. 12. (3) Joan. 3. (4) 2. Para. 36-

(5) Sidon, iJb. i. Episl. .
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nieczystoci i upiestwa ubogich, pomsta im Bosk? grozili,

litóra, gdy si poprawowa nie chcieli, rycho na nie pada (1).

Gdy Greckie pastwa upaJ, a Garogród wzi^ Turcy mieli,

Mikoaj Papie przed trzemi laty upadek opowiedzia, gro-
mic zoci i odszczepieslwo ich a on^ im siekier, i wy-
ciciem drzewa niepoytecznego na pity rok wedle Ewan-
gielii grozi, i taksie stao, gdy pokutowa nie chcieli (2).

My te sudzy wasi od Pana Boga porzdkiem kocielnym
do was wysani, patrze na tak srogie bezkarnoci i grzechy
królestwa tego, z aoci i z paczem z wielkiego bólu ser-

decznego opowiadamy wam upadek wasz. Nie z objawienia
Boskiego, )C nie wiemy co si w sercu waszem zawie, i

co z wami i jako i którego czasu uczyni Pan Bóg wasz, ale

z rozkazania i z powinnoci poselskiej, które na nas woy
i kaza woa : Oto dni czterdzieci a wszyscy si zapndnie-
cie. Jeli z grzechów nie powstaniecie wszyscy poginiecie (3).

Na stray postawieni musim dawa zna, abymy krwi wa-
szej na si nie obracali. Idzie nieprzyjaciel, gotujcie obron.
Wielki i przemony nieprzyjaciel grzechów i grzeszników jest

Pan Bóg. Umie i moe bardzo ukara i gubi, i straszno bar-
dzo wpa w rce jego; nie tak jako w ludzkie, z których sa-
ma mier wybawia, i na karanie mocy wielkiej i wiecznej
nie maj. Obrony na Boski gniew i moc nie masz, jedno po-
kajanie a ucieczka do miosierdzia jego póki czas nie minie,
a sprawiedliwo miosierdzia nie zastpi.

Przestraszmy si na to, czem grozi. Dzi gos jego niech
przerazi serca nasze. Opuszczajmy zoci, nagradzajmy krzy-
wdy, któremy Panu Bogu uczynili, i blinich naszych, któro-
mimy je rozkrwawili a od miosierdzia jego niechaj nas adna
rozpacz nie odgania. / mnie si to nie przelkniecie, mówi
Pan Bóg, który mog ogie siarczysty, jako na Sodom, spu-
ci ! mog ziemi, aby was poara, rozkaza. Mog was ka-
miennym deszczem pobi, mog wojska z pónocy i ze wschodu
i poudnia na was posa, mog was u) pogask nieiool po-
da, i ziemi wasze spustoszy, i was w dalek i cudz stron
z onami i dziemi zapdzi. A co najstraszniej, tu was zabi-

wszy, mog luas na piekielny ogie poiepi, gdzie robak gry-
zcy nie umiera a ogie palcy nie gas/de [i). Jako my tak
twardej lepoty by mamy, aby ucho nasze to sysze nie za-

(1) Salv. de vero judicio Dei lib. 7. Vict. de perse. Vand.
(2) Nicol. 6. Pap. Epist, ad Grea. (J) Joan. 3 Luc. 13. Ezeclv.

3J. (4) Marci. 4.
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hrzmiato a sorce si nieprzerazilo? Pomo.^y widy Ho«I:l»j

wzywajmy woajc : Przera Panie bojazni twoj serco

moje, abych si bal sdów i sprawiedliwoci srogiej twojej (I ).

Niniwczycy. grubi i w poznaniu Boga nie tak bogaci jak my,
potpiaj nas, którzy, gdy im od Boga, Twórcy nieba i ziemi,

upadkiem pogroono, uwierzyli i przelkli si. Abo to nie lwi

gos. o którym Prorok mówi : RyUnl lew, a kto si nie prze-
lknie (2). Pan rzek: zginiesz, zabij ci; a czowiek jako
mrówka i robaczek ba si nie ma ? Izalimy tak od rozumu
odpadli, i i od zego ucieka nie mamy, a jako dzieciny, ogie
i pomie chwyta chcemy ? Uciekajmy od srogoci Curji

Boskiej, a nie mieszkajmy si porwa, póki ogie ze wszech
stron nie zaskoczy a powód brzegów nie obejmie. Nie ju-

tro ale dzi strachu si napeniajmy a do uciekania wszystk
moc obrómy, póki do miosierdzia wrota otworzone a jeszcze

nie zamknione zostaj, u których próno koata bdziem.
Odpowiedz : ]Vie znaj was, precz zonicy, nie poznalicie
czasu swego, gupszycie byli nili bociany, konie i jaskóki,
które wiedz czasy swoje, gdzie przed zimnem ucieka, gdzie

od gorca ustpowa (3j. Dugo was czekano, dawno prze-

strzeono : miejcie gupstwa swego i lenistwa swego zapat.
Moglicie nale miosierdzie, a nie porwalicie si do niego.

Cierpcie cik a zasuon sprawiedliwo. Tego si gup-
stwa zarzekajc z postrachu i bojani Boej, rozum bierzmy
i pamitajmy grzechy, na które ogie gnie-wu Boego id.^.ie,

i których si wnete jako somy suchej chwyci. uczywo
to smolne zgubi dom wszystek i nas spali, a ugasi nie podo-

bno. Wypadnie jako ogie gniew mój, mówi Pan Bóg, zapali,

a nikt go nie ugasi (4), W\iniatajmy t som, a suchajmy co

radz. Kady z osobna pojedyni-owy,m i niewiasta, odwró
si od zlej dro^/i swej i od zoci, która jest w rku twoich

(b). Na niesprawiedliwoci, krzywdy, zdrady, upieztwa, blu-

iiierstwa i inne nieprawoci pomsta Boa idzie, \17rzucmyz
to od siebie, przestamy le czvni, kady umie przed domem
swoim, a wszystko miasto chdngie zostanie. Onemi zociarni.

kióre si wyej wyliczyy, zbrzydmy si, jako przyczyn
zsuby naszej.

Nie masz innej zasony od gniewu Boego, jedno poki;! i

serdeczna, która zo wymiata a owoce pokutne dobry:-!i

uczynków przed si bierze. I próno si modli i na Pana B g 1

(i)rsal. {3, (2; .\mos (3) Jefemiae 6. (4) Jeremice 5.

{'6] Jan. 2.
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^•ola ; bez tego nie wysucha, nie przepuci, nie oddali pom-
sty

;
jako w naszem sercu zo ujrzymy, nie wysucha, mówi

Psalm [1]. Z czem si kapanom owiadczajmy, a rozgrzeszenia

od nich promy. Niecli nastpuje nagroda Panu Bogu i su-
gom jego, zaraz mówmy z acheuszem : Com komu wzi i

w czemem kogo oszuka, to wracam (2). Bez tego aoci i

skruchy prawej w sercu nie masz, gdy na rk i uczynek
nie wystpi. A co nagrodzono i wrócono by nie moe, od-

praszajmy a dobr^ wol, oddajmy Panu Bogu dobremu, który
utratniki przyjmuje a z swego i hojnoci swej ukrzywdzo-
nym i odartym nagradza.

Do czego nam wielkiej pomocy i aski Boej potrzeba, o któ-

rej nic nie wtpmy, gdy swojg. mag. ch i wol przyoym.
Nawró nas Panie I a my si nawrócim; bez aski i pomocy
twojej, z dou grzechów nie wyleziem i zych skonnoci na-
szych nie zwycij-m. Ty Chryste Jezu macica winna ^3), a my
rózgi, które z Ciebie aski wysug Twoich pokarm : do ro-

dzaju dobrych jagód dostaj. Bez Ciebie nic nie moem, a
z Tob wszystko przemoem (i) i nasze swawolnoci i grzechy
podepcem i czarta skruszym pod nogami naszemi prdko.
Uie nam obietnice Twoje (b), a pomó do iwwstania
z wielkich zoci za które aujemy.
Gdy si tedy pokut prawe tak wyprosicie, nie bdziem

jako Jonasz, który si o to gniewa, (acz bez grzechu i swym
sposobem), i Pan Bóg wyrok swój, z którym go na grzeszniki

posa, odmieni, i ujrzawszy uczynki pokutuji^ych, a i si
odwrócili od ziej drogi swej, zmiowa si nad zgub ich które
uczyni mia a nie uczyni (6,. I owszem z tego si caem
sercem radowa bdziem i jczym sobie tego z drugim Proro-
kiem (7), abymy skamali, gdy wam od Pana Boga upadek
wasz opowiadamy. Pokut wasze i wybawieniem z gniewu Bo-
ego, prosim, kamcami nas czycie, a my miasto wstydu
radoci si i szczciem naszem wielkiem ucieszym, i stoi-

cie w Bogu a nie giniecie. Nunc vivinius, si vos stalis. Teraz
yjem, gdy na was w statecznej pokucie i w owocach jej sto-

jce patrzym, iecie nie zginli a srogiej rki Boej uszli.

Jako Pan Bóg Jonaszów gniew przykadem piknym uspo-
koi, tak i my z poalenia i pieszczoty Boskiej nad ludini i

z nieogarnionej dobroci i miosierdzia jego nad tymi, co zgi-n mieli, uweselim serce nasze. Ty Jonaszu, rzek Pan Bóg,

(1) Psalm 65. (2) Liicaj 19. (3) Joan. fó. (5) Rom. 10. (r) J:,n.

(C) J.)n. 4. (7) Mich. -2.
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aujesz licia i ziela, które ci od upalenia soca bronio,
na które nie robi ani go uczyni, które jednej nocy uro-

so a drugiej zgino, a jahych przepuci nie mia wielkie-

mu miastu Niniwie, w którem jest wicej nili sto dwadzie-
cia tysicy ludzi {1), którzy nie wiedz gdzie prawo gdzie
lewo, i byda tak wiele (i). Patrzmy, jako auje st«^-orzenia

swego, cho zego i grzesznego, które, gdy uczyni z niczego,

nie spracowa si ani wyda, ale gdy nas Syn Jego odkupi,
bardzo si spracowa, cierpic i umierajc za nas, wielce nas
przepaci i nakad drogi krwi swojej ui.-zyni, która na naa
gdyby gina, wielk^by szkod podj^i. 1 dla tego na zgub
dasz^ nieskwapliwy jest i wyroki swoje, któremy zasuyli,
odmienia i mówi u Proroka : Mówi bd przeciw naro-
dowi i królestwu, abych je wykorzeni, skazi i rosproszy

,

lecz, jeli naród on pokutowa bdzie, opuszczajc zo
swoj, ja te odmieni to ze którem umyli im cZyni^S),
Umie Pan Bóg odmieni wyroki swoje, jeli my ze ycie
nasze odmienim. Pomagaj nam do uwiarowania zemszczenia
jego nad nami i niewinne dziatki bez grzecju czynionego,

które nie wiedza co ze, co dobre, co prawo, co lewo, aby
przy nas zych nie gmey. I przeto je czasów Judyt, gdy si
SL gniewu Boego wypraszali, u kocioa rodzice przed oczy
Boskie porzucali, ich si te niewinnoci bronic (4). Ale
wicej nam do tej obrony pomaga nasienie ono, o którem
mówi Prorok : By nam Pan Bór/ zastpów nie zostawi
nasie7iie,jako Sodomie i Gomorze takby si nam stao (o). To
jest pogubiby nas Pan Bóg ogniem gniewu swego To na-

sienie ludzkie : poboni i wici, którzy si jeszcze midzy
nami znajduj, jako relikwije i ostatki dobrego Boeno na-

sienia, z którego si za cnota i pobono hojna puci i

wzrost wzi moe. Acz my o nich nie wiemy, chyba si
2 wierzchu domylamy. Dla nich Pan Bóg nie skwapi si na
nas i uali si nad niemi, aby z nami nie byli ponieni. Dzie-

si takich Sodom Zachowa mogo. A midzy nami jest

z aski Boej tyle tysicy witych kapanów i ofiar i mo-
dUtw, i dobrych uczynków ich wiele, i tyle zakonnych i

duchownych, \ tyle niewinnych kmieci, i poddanych prostych,

i panienek czystych i witych, jako mamy nadziej traci
o uchodzeniu pomsty Boskiej, jeli grzechy porzucim? bo
Inaczej bdzie umia Pan Bóg Loty swoje z zego razu

{\) "W 0T\g'ma.\e dwadziecia tysicy. (2) Jon. 4. (') Jere-

miae i. 8. (4) Judith. 4. (5) Isaiae I.
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Ognia wywie, a nas niepokutuj^ce pogubi.
Woajmy z Prorokiem : Ty znosisz nieprawoci nasze i mi'

iasz grzech tych ostatków ludu twego (cirzecjaskiego
:atolickiego na pónocy) i dziedzictwa twego, Niei^ospucisz

juz dalej rpewu twego, ho si ty w mioderdziu kochasz.
Obrócisz si do nas i zmiujes,z si nad nami (i do powsta-
nia z grzechów podwignie nas rka twoja i aska z nieba
najmilszsego Syna twego), i zoysz z nas zoci nasze, t

wrzucisz w gboko morsfc grzechy nasze. Uicisz si nam
wprawdzie twojej, (l) Bo oljieca Jezu Zbawicielu nasz, poku-
tuj^.ce przyjmowa, i chore owieczki twoje grzechami zraniono
podwiga i na ramiona je sw'oje kadziesz, aby siy na po-
wstanie z grzechów bray. Ui nam te obietnice swoje a
pomó do prawdziwej skruchy i prdkiej a dzielnej pokuty,
w której ci przepraszamy, a krew i Ciao Twoje Ojcu nie-

bieskiemu za nas ofiarujemy, z dugów si tak cikici
mierci i mk^ Twoj§ A\-ypacaj§c i aski Twojej nabywa-
jc. Tobie z Ojcem i z Duchem witym chwaa na wieki,

Amen.

(I) Mich. 7.

?a?y, ^ drukarni braci Rouge, Dunon f Presti,
Ulica du Four-Saiat-Germain, 43.
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