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Ze studyów nad literatur polemiczn').
Przez

Dra Cyryla Studziskiego.

I.

Kto by tómaczem broszury Piotra Skargi p. t. „Synod Brzeski"

na jzyk ruski?

Na pytanie, w tytule postawione, nie zwrócono dotychczas

uwagi, mimo e dla historyka literatury polemicznej ono obojtnem

by nie moe. Broszura Skargi, wydana bezimiennie w roku 1597

w jzyku polskim, a nastpnie w przekadzie na ówczesny, jzyk
ruski 2). bya pierwszym utworem, pisanym w obronie synodu

brzeskiego, wic chociaby z tego tylko wzgldu przekad jej nas

zainteresowa musi. A oprócz tego, jest rzecz pewn, e dokonano

jej przekadu nie bez wiedzy Skargi, e zaj si nim musia czo-

1) S to wyjtki z obszernej pracy o twórczoci Pocieja, któr autor nie-

bawem ma zamiar wyda w caoci.

') Tekst polski przedrukowany w „Pamiatn. polemicz. litierat."

T. II. str. 939— 1002. Ponownie wydano go wraz z tómaczeniem ruskiem. Tame
T. III. str. 183 — 328. Utwór Skargi dzieli si na dwie czci: „Synod Brzeski"

i „Obrona Synodu Brzeskiego". Pierwsza cze podaje nam krótkie wiadomoci

o przebiegu synodu unitów, odbytego w dniach 6—10 padziernika 1596 w Brze-

ciu litewskim, przemow posów królewskich do delegatów prawosawnych i „list

unii witey". Druga cz dzieli si na 12 rozdziaów. W 1. i 2. rozdziale wy-

kazuje autor, e synod by prawnie i porzdnie odprawiony i e duchowni nie

byli obowizani opowiada si z uni przed ludmi wieckimi. Poniewa gównym
aktem synodu byo uznanie wadzy papiea, przeto w rozdziaach 3—6 podaje

nauk o prymacie papieskim, dowodzc, e monarchia kocielna opiera si na

ewanielii, e wadza Piotra nie ustaa z jego mierci, lecz przesza na biskupów

rzymskich i papiey, e wadzy tej uywali rzymscy biskupi nad kocioami ca-

ego wiata i e biskupi chrzeciascy apelowali do Kzymu. W rozdziaach 7 i 8

udowadnia autor, e Grecy i ich patryarchowie yli dugie czasy w jednoci a ode-

1*
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wiek. który sta w bliskim do Skargi stosunku, wic i z tego po-

wodu pytanie, w tytule postawione, musi wywoa u nas ywe za-

ciekawienie.

Wedug mego zdania, tómaczem utworu Skargi by
biskup unicki. Hipacy Pociej. Przekonanie moje bd si

stara udowodni.

Gdy porównywamy orygina z przekadem, wpada nam w oczy,

e w ostatnim znajdujemy tu i owdzie dodatki, nieraz drobne, ja-

kie Pociej lubi dosownie powtarza w innych swych utworach.

Tak np. czytamy w ruskiem tómaczeniu nastpujca wstawk,

wymierzon przeciw prawosawnym: „i sami w liturgiach, albo

obiedniach swych, przy mszy witej zawsze o jedno prosicie,

a teraz, gdy wam to Bóg, za waszemi modlitwami, daje, gardzicie" ^).

Zwrot ten spotykamy czciej w innych utworach Pocieja ^).

Na innem miejscu, do sów Skargi, e protestanci nietylko

wadykom, ale i wszystkim katolickim biskupom wydarliby chtnie

ich beneficya, dodaje tómacz sowa: „i wiar powszechn rzymsk

i rusk wyniszczyliby i wykorzenili" ^). I ten zwrot znajdujemy

niejednokrotnie w utworach Pocieja*).

Gdzieindziej zdradza tómacz, e „w gospodzie ks. Ostrogskiego

rwawszy si, czstokro do niej powracali, ostatnim razem na synodzie floren-

ckim. W rozdziaach 9 i 10 opowiada autor o nieszczciach, jakio spady na

Greków po ich zerwania z kocioem rzymskim. W ostatnich rozdziaach mieci

si upomnienie do ruskich narodów i przestroga na potwarzy przeciwników sy-

nodu Brzeskiego. Skabaanowicz w studyum „Ob Apokrisisie Filaleta" (str.

31_3) wykaza, e pierwsza, historyczna cz utworu Skargi, dwa pierwsze,

szósty i ostatni rozdzia II. czci mog by nazwane oryginaln czci utworu.

Kilka kocowych wiersiy rozdziaa trzeciego, druga poowa czwartego, oraz roz-

dziay 9. i 10. drugiej czci s dosownie przetómaczone z utworu Gennadyu-

sza Scholarchy „De primatu papae'\ Rozdziay 5, 7, 8 i 9 s wyjtkami z da-

wniejszego utworu Skargi „O jednoci" (1577), a rozdzia III i pierwsza po-

owa czwartego s przedrukiem z drugiego, rozszerzonego wydania „O jednoci"

z r. 1590. na którym silnie odbi si wpyw utworu Roberta Bellarmina

„Disputationes de controm, fidei Christianae".

') Pamiatn. polem, litierat. T. III. str. 208.

*) Tame. T, II. w „Unii" str. 146; T. III. w „'Av:tppr,at;-ie" str. 604,

916 i 954 a nawet w testamencie Pocieja (Archiw jugo = zap. Roisiji.

Cze I. Tom VI. Nr. CLUI).

*) Pamiatn. polem, litierat. T. III. str. 324.

*) Tame T. II. w ,Unii" str. 147; T. lU. w „'AvTipj;r)ai;-ie" 6tr. 668

i 976, T. U. w ^Harmonii" (1608 r.) str. 171 i 216.
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W Brzeciu utworzyli ludzie wieccy jakie koo, wybrawszy mar-

szakiem pana Damiana Hulewicza, Nowokrzceca" ^). To samo wy-

tyka Pociej prawosawnym take w innym utworze ^). Powysza
wiadomo wskazuje nam te, e tómaczem „Synodu Brzeskiego"

by uczestnik synodu, który bacznem okiem ledzi za wypadkami

w obozie prawosawnych, skoro wiedzia, e ju w gospodzie
ks. Ostroskiego wybrano heretyka marszakiem wieckiego koa

prawosawnego synodu.

Obok tych nieznacznych usterek mamy w tekcie ruskim

„Synodu Brzeskiego" take przedmow do czytelnika, której ory-

gina polski nie posiada. W niej zaznacza autor, e Bóg pocieszy

koció przez heretyków utrapiony, bo w czasie, kiedy u nas he-

rezye i róne blunierstwa powstawa poczy, nawróciy si nie-

które pastwa pogaskie, jak Indye, Japonia, Chiny, które przed-

tem nigdy ewanielii nie syszay. Dowiedzielimy si o tern, pisze

autor, od samych posów królewskich, którzy jechali dnia 3. marca

1585 r. do Rzymu, oddawa papieowi posuszestwo. Nie dopuci

take Bóg, by herezye rozszerzay si w Grecyi, albowiem na list

protestantów z Niemiec do patryarchy Hieremiasza, w którym obie-

cali mu posuszestwo, gdyby na ich herezye zezwoli, odpowiedzia

patryarcha odmownie, strofujc ich bdy. Nastpnie wysa Ale-

ksandryjski patryarcha dnia 5. stycznia 1595 roku poselstwo do

papiea, obiecujc mu wraz ze swemi owieczkami wieczne posu-

szestwo. W kocu, powiada autor, zmiowa si Bóg nad nami,

mieszkajcymi w tych pónocnych i ozibych krajach i przywiód

nas do jednoci na synodzie litewskim w r. 1596. A sprawa ta za-

suguje, by j drukiem poda do wiadomoci ogóu, albowiem przy-

sza ona do skutku nie tyle „z przemysu ludzkiego", jak „z ra-

mienia i wszechmocnoci Boej, o co si nieraz przodkowie nasi

kusili, a do koca przyprowadzi nie mogli". Rozpowszechnienie

wiadomoci o tej sprawie potrzebne, gdy wrogowie unii rozpusz-

czaj o synodzie róne Iywe wieci, szkodzc jej, czemu trzeba

zapobiedz. Przez druk ksiki o synodzie brzeskim, powiada autor

przedmowy, pozostawi si take potomstwu wiadectwo, e i za na-

szych czasów byli tacy ludzie, korzy Boga gorco miowali i o wit
jedno i zgod pilnie si starali". Wezwaniem do czytelnika, by

•) Tame T. III. str. 190.

') Tame. T. III. w „'A v-;tppri<jtc-ie" str. 538 i 896.
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sam t ksik z poytkiem czyta i drugim dobr spraw o sy-

nodzie da móg, koczy si przedmowa ^).

Podalimy jej tre, gdy i ona dostarcza nam dowodów, e
Pociej by jej autorem.

Jak w niej. tak i w innym utworze cieszy si Pociej, e „za-

chodnie Królestwa nie gin. Pastwa nie niszczei, ani w dó
idzie Monarchia Rzymska, y owszem po nieznaiomych Ame-
rykach, po niedawno wynalezionych Antypodach, po obszernych
krzewi si y rozszerza Indyach"^^.

Ta sama niech ku protestantom, która cechuje prawie wszy-

stkie utwory Pocieja, wystpuje równie w przedmowie do prze-

kadu Skargi „Synodu brzeskiego". I gdy w jednych utworach

przestrzega Pociej prawosawnych przed niebezpieczestwem, gro-

cem ich cerkwi od protestantów, którzy w Anglii, majc za sob
króla, wszystk rzymsk wiar wykorzenili, a to samo uczyniliby

z prawosawiem, gdyby si dostali do wadzy^), tutaj, a obok tego

w innych swych broszurach, stawia im za wzór patryarch Jere-

miasza, który nawiza hyl stosunki z Kruzyuszem i innymi pro-

testantami, a gdy Kruzyusz wytyka patryarsze, e cerkiew le wie-

rzy, odrzucajc pochodzenie Ducha w. filioque*), patryarcha odpi-

sa mu szorstko, e nie myla obecnie dawa odpowiedzi, gdy pro-

1) Tame. T. III. str. 183—6.

-) Kazania y Homilie .. . Hipacyusza Pocieja. Supral 1714 r. str. 581.

w „Responsie. . . na list Melecyusza, Patryarchy Aleksandryjskiego". Uciecha z na-

wrócenia wielu narodów do kocioa katolickiego przypomina nam broszur Je-

zuity, Benedykta Herbosta p. t. „Wypisanie drogi", czowieka, który pierw-

szy rzuci myl zjednania ruskiej cerkwi dla Rzymu. Przedrukowaem po raz

drugi po Wiszniewskim ten utwór w V. tomie wydania archeogr. komisyi nauk.

towarzystwa im. Szewczenki. Porównaj str. 9. — Studyum o Herbecie drukuje

Al. Suszko p. t. „Predtecza unii" w „Zapiskach nauk." Tow. im Szewczenki

T. 53 i 55.

') Pamiatn. polem, litier. T. II. str. 147 w „Unii"; T. III. w „'A v-:tp-

pT,at;-ie" str. 668; T. II. w „Harmonii" str. 216.

*) Nagana ze strony protestantów dla patryarchy, e le prawosawni wie-

rz, nie wyznajc pochodzenia Ducha w. od Syna, znajduje si w „Ultima re-

sponsio protestantium ad Censuram et iudioium Patriarchae Constantinopolitani, de

articuiis Confessionis Augnstanae". Kraków, 1853. Kartka 3. obr. Przetómaczy
t odpowied z greckiego na jzyk aciski Stanisaw Sokoowski (Stani-

slao Socolovio interprete"). Wyzyska t odpowied prote.stantów przeciw prawo-

sawnym ju Skarga w drugiom wydaniu swej broszury „O jednoci" (Pamiatn.

polemicz. litier. T. U. str. 431j, wytyka j take Pociej, zarzucajc prawo-
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testanci tak pismo wite, jak i utwory Doktorów Kocioa wedug
swego upodobania wykadaj. Patryarcha doda w odpowiedzi pro-

testantom, e clicia nawet zastosowa si do sów w. Pawa, który

powiedzia, e lieretyka po pierwszem i drugiem napomnieniu na-

ley wyrzec si. By jednak milczenie patryarchy nie byo uwa-

ane za zgod z protestantami, on odpowiada jeszcze raz, chocia

jest przekonany, e protestanci z nim, a raczej z prawd nigdy nie

zgodz si ^).

Nie wchodzc w inne szczegóy przedmowy, jak naprzykad

w rado jej autora z powodu dokonanej unii, która równie wi-

doczna w innych utworach Pocieja, zwróc jeszcze specyaln uwag
na podan w niej wiadomo o poselstwie patryarchy Aleksandryj-

skiego i na jej zwizek z osob Pocieja.

Dziaalno misyonarzy rzymskich, biskupa Ambroego, ks.

Hieronima Vecchieti, oraz jezuity Krzysztofa Rodereco, doprowa-

dzia do tego, e patryarcha Koptów, Gabryel, i jego sufragan, Jan

Koma, wysali w r. 1594 poselstwo do Rzymu, które zoyo pa-

pieowi podzikowanie za trudy i owiadczyo jednomylno Ko-

sawnym, e le wierz o pochodzeniu Ducha w. w „Odpowiedzi kleryko-
wi Ostrowskiemu" (r. 1598 lub 1599). Porównaj : „Pamiatniki polemicz.
litieratury". T. III. str. 1066, w „'AyTtpprj^u-ie"", Tame T. III. str. 718,

w „Harmonii" Tame. T. II. str. 178. Za przykadem S!-argi, a specyalnie Po-

cieja, wytykali to prawosawnym take inni ówczeni polemici, z których wy-

mieni na tem miejscu chociaby tylko Kas siana Sakowicza „EizoLMooii-ioiic,

Abo Perspectiwa y obianienie bdów, herezyey. y zabobonów w greeko-ruskiey

Cerkwi Disunitskiey. .." Kraków 1642. str. 181.

*) Jeremiasz odpisa protestantom dnia 6. lipca 1581 temi sowy: „Omniuo

tacere propositum nobis mit, nec respondere nobis uiduam. qui adeo aperte tum

scripturam, tum dictorum Sanctorum interpretationes ad vestram voluntatem trans-

formatis. cum Paulum habeainus, nos sic hortantem : Haereticum bominem post

unam atque alteram admonitionom rejicere. Verum, quia silentio nostro futurum

fuisset, ut vobis assentiri videramur, tauquam fortasso recte opinantibus, intelli-

gentibus haec: ipsaqae seriptura ac Sancti a vobis starent hac in parte; ideo ad

defensionem horum nuuc etiam haec exarare voluimus; licet certa nobis es scri-

pturis Tostris fides facta eit, vos nunquam nobiscum, vel potins cum yeritate sen-

tire posse". Patrz: Philippi Oyprii: „Chroaieoa Ecclesiao Graecae "Lipsiae et Fran-

cofurti 1687, str. 417 — 424. Doskonae streszczenie korespoiidencyi Jeremiasia

z protestantami poda prof. May szew^skij w dziele p. t. Aeksandrijskij pa-

triarch, Meletij Pigas" Kijów 1872. T. I. str. 204—22. Oryginalne listy patryar-

chy i protestantów podane po czci w Crusiusa „Turco-Graociae" lib. VII.

i w utworze Gedeona Cyprskiego: r£5wv 'AyioTa-oTou tou y.uKoiryj: Bt[5Xiov, xa-

Xouu.£V&v Kpirrj; t^; 'AXrJS^£'.a; 1/ Afita 1758.
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ptów z kocioem rzymskim. Dnia 15 stycznia 1595 r. (5 stycznia

star. stylu) przyj papie to poselstwo na osobnem posuchaniu, na

którem posowie Koptów zo3^1i wyznanie wiary w duchu katoli-

ckim. O fakcie tym poda wiadomo Baroniusz w dodatku do VL
tomu swoich „Annalium" p. t. „Corollarium de legatione Eccle-
siae Alexandrinae ad Apostolicam sedem" i), gdzie wydruko-

wa w przekadzie na jzyk aciski instrukcye Gabryela i Komy,
dane posom, wyznanie wiary, wygoszone i podpisane przez po-

sów, przyczem Baroniusz nie szczdzi pochwa dla papiea a na-

gany dla cerkwi wschodniej
, która upada z powodu szyzmy.

Skoro wie o tem poselstwie rozesza si, nie wszyscy wie-

dzieli, który patryarcha uzna wadz papiea, czy patryarcha Ko-

ptów, czy patryarcha Aleksandryjski, Melecyusz Pigas. Wiadomo
Baroniusza o tem poselstwie Ecclesiae Alexandrinae wywoaa te
wkrótce drwiny tak ze strony protestantów, jak i samego Mele-

cyusza Pigasa-).

Jest rzecz zupenie pewn, e autor przedmowy, dodanej do

ruskiego przekadu broszury Skargi poda wie o poselstwie za

Baroniuszem. Lecz nie o to nam chodzi. Nam wiadomo, e w kilka

lat póniej (w r. 1599) wysa Melecyusz Pigas list do Pocieja.

Przyby bowiem wówczas do Pigasa z Rusi eksarcha i archiman-

dryta. Cyryl Lukaris, i zdawa patryarsze „rachunki ze swego na

Rusi goszczenia y uczynków, albo rzdu". Nie omieszka te Lu-

karis zda spraw o Pocieju, „mienic go byd czowiekiem uczo-

nym y takim, któryby móg, urzd Biskupstwa do uczciwie spra-

wowa, gdyby go nie oszukano chytremi wymysami Akademickiey

Theologiey" '). Relacye Lukarisa byy bezporednim bodcem do

listu Pigasa. pisanego pod adresem Pocieja. Wpada te w ocz}', e
obok innych spraw porusza Pigas w licie spraw owego
poselstwa Koptów, zwracajc si pod adresem papiea temi

sowy:

„Naymilszy Oycze! ani ci wstyd; ani ci te wszystkie rzeczy

omierzy! (kthorego teraz dla nieuczciwoci mianui) Rzymski Bi-

skupie, bo do rozmowy z tob przywodzi mi wielki i suszny al,

') Baronius: „Annales ecclesiastici" (wyd. z 1624 roku), str. 773—84.

-1 May sz ew ski j : „Aleks. patr. Meletij Pigas". T. I. str. 304 — 10,

gdzie opowiedziano dokadnie history tego poselstwa.

'j Kazania y Homilie... Hipacyusza Pocieja. Supral 1714 r. w „Li-

cie Melecyusza Patryarchy Aleksandryjskiego do Hipac. Pocieia". str. 485.
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nie ebym z tob mówi o domowych krzywdach, zwaszcza i u cie-

bie, nie wiem, iakim sposobem, ale zaiste nie bez znacznego kam-
stwa, y zmyszlono y wydrukowano, iakoby Patryarcha Aleksan-

dryiski (Ictórym z aski Boga naywyszego iu to iedenasty Rok
iestem postanowiony), mia si przez Posy, nie wiem iakie, pod

wadz twoi poddawa, iakoby Cerkiew Apostolska, Stolica Marka

witego, z twoim Kocioem, który w obfitoci bdów opywa
(ieliby si to Bogu podobao) ziednoczyó si miaa, co wydruko-

wa Caesar, Kampaski Historyk, czegom ani uczyni, ani uczyni

bez niecnotliwego wystpku mógbym, nie ibymy si odrzeka

mieli mioci braterskiey, ale e mioci, y boiani Boey zaprze

si musz ci, którzy twoie nowe wymysy przyimui, chyba podo-

bno ow niecnotliwy targ, z onemi Heretykami Ewtychianami, któ-

rych Koftami nazywai, czynilicie, aby obiecane od was pieni-

dze pobrawszy, na nowy kalejidarz cho wdy przedany pozwolili,

y te ich poselstwo naszym Patryarchy Alexandryiskiego byd ro-

zumiae, otó u was za Patryarch iest Koftczyk Antypatryarcha,

którego wasi Przodkowie leszcze od soboru Chalcedoskiego w Mo-

notelitskiej Herezyey, która iedn natur w Chrystusie wyznawa,

potpili, y wyklli, który to sam z innemi przednieyszymi Przeo-

ony tego narodu,obwiniony bdc o to, i iakoby z wami, dla zy-

sku, o Kalendarzu postanowienie czyni, y gdy do nas ów Naród

ku rozsdkowi odzywa si, za pozwoleniem Sdziów wieckich,

tedy za naszym rozsdkiem, przy wielkim zgromadzeniu ludzi, one

nowiny kalendarza nowo zmylonego, ustnie, y pismem zgani y od-

rzuci. Nie wspominam owego wielkiego krzyczenia caego tego na-

rodu, iako skoro poczto List wasz czyta, ktorycie do nich Arab-

skim izykiem pisali, y skoro usyszeli te sowa: W Imi Oyca,

y Syna, y witego Ducha, który od Oyca y od Syna pochodzi,

zawoali wszyscy iednostaynie: Kiufar, Kiufar, to iest: Niezbonicy,

Niezbonicy!" ^).

') Tame, str. 509 — 10. Pociej na zarzuty Pigasa odpowiedzia, e nie

o kalendarza, lecz o w. Trójcy bya w Rzymie mowa, e posom uie dawano

wcale pienidzy, lecz sto srebrnych kielichów, by wicej nie odprawiano ofiary

w kielichach szklannych ; e patryarcha Koptów, wyparszy si na prowincyonal-

nym synodzie bdów Nestoryuszowych, „pod sodkie iarzmo Zbawicielowego Na-

stpcy wyprzon do tych czas z posuszestwa podkoni szyi", czego mu Me-

lecynsz Pigas pozazdroci i oskary go przed wadzami tureckiemi, przez co

omal do okrutnej rzezi nie doprowadzi; sowa: „Kiufar" woano na innym sy-
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Czytajc ten ustp, mimowoli zastanawiamy si, dlaczego znaj-

dujemy go w licie, wystosowanym do Pocieja? Zrozumiaem by-

oby dla nas, gdyby Pigas zwróci si by z powysz apostrof

listownie wprost do papiea, chocia odpowiedzialnym za t misty-

fikacy móg by Cezar Baroniusz. a nie papie. Trudno przypu-

ci, by kierowaa w tym razie Pigasem wycznie ch poni-

enia papiea, jaka zreszt przebija si w kadym prawie ustpie

listu do Pocieja.

Wydaje si nam rzecz wielce prawdopodobn, e w toku ro-

zmowy Pigasa z Lukarisem o sprawach ruskiej cerkwi, omawiano

take history poselstwa Koptów, opisan u Baroniusza, przy-

czem Lukaris nie móg nie doda, e za Baroniuszem
poda t wiadomo ogóowi Rusinów Pociej w prze-

kadzie „Synodu Brzeskiego". W ten tylko sposób moemy
wyjani sobie, dlaczego Pigas uwaa za stosowne, pisa o tym

przedmiocie do Pocieja. Prawdopodobiestwo za takiej rozmowy

opieramy na fakcie, e gd}^ w drugiej poowie 1595 katolicy roz-

nieli po Lwowie wie o przejciu patryarch}^ Melecyusza Pigasa

na uni, ze Lwowa pisa podówczas Dorotejewicz do Lukarisa
w Wilnie, jako do protosyngiela patryai'chy, by bezwocznie
do L w o w a p r z y b y i wieci rozsze)'zane przez katolików obali ^).

Dochowaa si take trdy cya, która Pocieja nawet za autora

ruskiego przekadu utworu Skargi uwaaa. Znany pisarz koca

XV1L wieku. Cypryan Z och o ws ki pisa o tej sprawie: „Masz

y to w „Obronie Synodu Brzeskiego'^, wyda ey przez

nodzie a dowioda do tego Koptów „Kaifaszowa nienawi". Przy tej sposobno-

ci poprawia Pociej pomyk Pigas.i, e nie synod Chalcedoski, lecz Tralaski

wykl Monoteletów. Tame, str. 578—80. w „Kesponsie Melec. Pigasowi". Prof.

Mayszewskij („Al. patr. Meletij Pigas" ^T. I. str. 311) myli, e tureckie wa-

dze, podejrzliwo w stosunkach poddanych im chrzecian z Zachodem, bez denun-

cyacyi Pigasa, same zwróciy uwag na poselstwo Koptów i na niezadowolenie

wród Koptów powstae z powodu poselstwa i e Melecyusz Pigas, zapytany przez

wadze, co sdzi o tym fakcie, nie móg go aprobowa i otrzyma polecenie po-

rednictwa na ceikiewno-narodowym synodzie Koptów, gdzie patryarcha Koptów

owiadczy, e posowie zdziaali w Kzyniie wicej, ni im dozwolono. Przez to

wyrzeczenie si poselstwa, tak koczy Mayszewskij, patryarcha Koptów wyba-

wi si od biedy, która mu grozia od swoich i od Turków.

ij Bibliographio Hellenique aux XVII. s., IV. Kr. 54 p. 228. List pisany

w jzyku greckim. Porównaj: Ch arampo w i cz: „Zapadno russkija prawosa-

wnyja szkoy XVI. i naczaa XVII. w." Kaza 1898, str. 266.
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S. P. Antecessora moiego, Pocieia, który krwi zafarbowa,

uciciem dwuch palców, y zarumieni licznie Jedno . w stoe-

cznym Wilnie. Cap. X. extat in Archi. Chem.: Znaydziesz to

w Xidze iego: e Gennadyusz, Patryarcha Konstantynopolski,

w Napomnieniu do Greków swoich raowi: Kto nie iest podlegym

Papieowi, nigdy zbawion byd nie moe, kto go nie wspomina

w Liturgiey, tedy nie iest Praesbiterem y niegodzien mie wadzy
kapaskiey" ^).

eby si przekona, e przez „Obron Synodu Brzeskiego"

rozumia Zochowski utwór Skargi, wystarczy porówna z powy-
szym cytatem jego rozdzia X. Dodam, e Zochowski nie przyta-

cza nam sów tekstu polskiego, lecz tómaczy ruski.

Wszystko, comy tu podali, wskazuje bardzo wyranie, kogo

mamy upatrywa w tómaczu Obrony na jzyk ruski. O stosun-

kach, jakie wizay Pocieja ze Skarg, na polu twórczoci litera-

ckiej, wiedziano dotychczas tak mao, e i to nasze spostrzeenie

nabiera pewnej wartoci.

II.

Polemika Pocieja z Pigasem.

Cyryl Lukaris mia za swego pobytu na Rusi doskona spo-

sobno pozna stosunki tak cerkwi prawosawnej, jak i unickiej,

oraz pozna i oceni dziaalno ludzi, którzy po jednej i po dru-

giej stronie odgrywali wybitniejsz rol. Nie moga wic uj jego

uwagi take organizacyjna i literacka praca Pocieja, której unia

zawdziczaa ycie i rozwój.

Skoro te w roku 1599 przyby z uniwersytetów zachodniej

Europy do Aleksandryi, nie omieszka zoy patryarsze, Melecyu-

szowi Pigasowi dokadnego sprawozdania o pooeniu cerkwi pra-

wosawnej na Rusi i o jej walce z uni, przyczem wskaza na Po-

cieja, jako na tego, który z poród ówczesnego, wyszego, unickiego

duchowiestwa sam jeden dwiga na swych barkach wszystkie ci-

ary, zczone z egzystency i rozwojem unii. Na podstawie tych

relacyj Lukarisa napisa patryarcha Melecyusz Pigas do Pocieja

*) Cypryan Zochowski: „Collouinm Lubelskie". Leopoli 1680, str. 23.
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list Z dat dnia 35 padziernika 1599 r. ^). którego treci jest we-

zwanie, by Pociej porzuci cerkiew unick a powróci do prawo-

sawnej, by odzyska utracon biskupi godno „od tey samey

cerkwi, która go z pocztku ni obdarzya i która susznie, wyda-

wszy dekret, skoro od niey odstpi, t wadz odja" ').

Przyby do nas z Rusi. pisa Pigas do Pocieja, nasz archi-

mandryta, Cyryl Lukaris i zdajc rachunki ze swej pracy, „o two-

iey te ludzkoci powiada, mienic ci byd Czowiekiem uczonym

y takim, ktoryby móg. urzd Biskupstwa do uczciwie sprawo-

wa" ^). Wprawdzie mówi o drugich unickich biskupach i o to-

bie, „e odstpi, aby ubiea srogoci sdu Cerkwie Wschodniey,

chcc zasuy u innych swawolnym odszczepiestwem askaw
zapat, aby nie podi karania za grzechy" *), lecz ja raczej my-
l, e „oszukano ci chytremi wymysami Akademickiey Theolo-

giey" 5) i e do odstpstwa od wiary „przymusiy ciebie pytania

o wierze... gdy ich uczciwie rozwiza nie móg" a prócz tego

„szczebietliwa y wykrtarska Filozofia Theologiey wymownych
nauczycielow, sztucznych w mowie mistrzów" ^). Dlatego te uwaa
patryarcha za rzecz konieczn, te pytania wyjani, „zadania one

zbi y fortele Filozowskie rozezna, które nietylko Pocieja tak barzo

zelyli", ale y kadego t sam drog poprowadzi gotowe" '').

Za najwaniejsze pytania uwaa patryarcha dwa, a to skad

wiary a specyalnie nauk o pochodzeniu Ducha w. i nauk o sa-

kramencie Eucharystyi ^). Pierwszemu pytaniu powica Pigas obszer-

niejszy ustp, w którym przytacza cay szereg wiadectw Ojców ko-

cioa na dowód, e Duch w. tylko od Ojca pochodzi ^), obiecujc

Pociejowi przesa wkrótce „uczenie pisan Xik Gennadyusza

'j w r. 1605 wydano ten list Pigasa i odpowied Pocieja po grecka i po

ruska. W r. 1714 wydrukowano ten list i odpowied Pocieja w jzyku polskim

przy „Kazaniach y Homiliach" Pocieja str. 485—528 i 528— 612. To te wydanie

cytujemy. Znane s jeszcze inne publikacye tej korespondencyi Pigasa z Pocie-

jem, jak n. p. Obroca wiary w. katolickiey Hipacyusz Pociej, metropolita caej

Rusi, zbijajcy bdy Melecyusza Patriarchy Aleksandryjskiego (Supral 1768 r.)

i Mayszew sk ij : „Aleks. patr. Meletij Pigas" T. II. str. 103—146, gdzie wy-

drukowano list Pigasa do Pocieja w przekadzie rosyjskim, i t. d.

•) „Kazania y Homilie" str. 489.

*) „Kazania y Homilie" str. 485.

*) Tame str. 519. *) Tame str. 485.

«) Tamo Btr. 488. ') Tame str. 490.

») Tame str. 4y2. ") Tame str. 494—507.
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Scholarchy o pochodzeniu Ducha witego, przeciwko onemu Rzym-

skiemu przydatkowi, y od S y n a" ^). Drugie pytanie zbywa Pigas

krócej, zaznaczajc, e komunia ludzi wieckich powinna si odby-

wa pod dwiema postaciami i e Eucharystya ma by podawan
na chlebie kwanym ^). Dodatek do wyznania wiary „i od Syna"

i komunikowanie ludzi wieckich pod jedn postaci, s, wedug
zdania Pigasa, „pocztkiem wszystkiego zego, zatrznienia y stur-

bowania caego wiata''. A e przyczyn tego widzi Pigas w „pra-

gnieniu czci, szalonej sawy i niesychanego przodkowania papiea",

przeto zwraca si do niego z ostrymi wyrzutami, przypominajc

mu, e „bezwstydnie ogosi wiatu, jakoby patryarcha aleksandryj-

ski zjedna si z rzymsk stolic" ^), e zgwaci podania Ojców

witych, wskutek czego powstao rozerwanie kocioa, e jest przy-

czyn cierpie cerkwi wschodniej, e doprowadzi do wyomu z ko-

cioa sekt protestanckich, e przywaszczy sobie wadz Boga, e
mieni si by fundamentem kocioa, chocia nim jest tylko jeden

Chrystus, e zwouje nowe synody, chocia siedem powszechnych

soborów zapiecztowao wyznanie wiary, e nazywa si powszechn

gow, co jest dziecinn igraszk^).

Obiecujc Pociejowi przebaczenie, gdy powróci do prawosa-

wnej cerkwi, Pigas przedstawia mu jego pooenie temi sowy: „Wy-

stpie z owczarni Boey, a do inszey owczarni ieszcze nie wszed,

Cerkiew Wschodni (w ktorey Wiara katholicka, Obrzdy y poda-

nia, z aski Boey nienaruszone zachowui si) opucie a do Rzym-

skiego Kocioa ieszcze si dostatecznie nie przyczy . . . ^), bdziesz

li powica taiemnic Wieczerzy Chrystusowej w Przanikach . .

.

bdziesz li komunikowa lud swoy pod iedn postaci ...? ^) bdziesz

li te sucha okrutnych onych na Maestwo dekretów Patryar-

chv twoiego, to iest Biskupa Rzymskiego y zakaesz Zon kapanom

swoim ?...'') czy podobaa ci si nowa poprawa kalendarza, zwa-

') Tame, str. 529. Kopysteski, autor utworu polemicznego p. t. „Pali-

nodya" twierdzi, e obiecany utwór Pigas przesa Pociejowi w r. 1599. Porównaj

Zawitniewicz: Palinodia Zacharii Kopysteskaho (XVII w.) Warszawa 1883

fitr. 350.

*) Kazania y Homilie, str. 492—494.

*) Porównaj poprzedni rozdzia.

*) Kazania y Homilie, str. 508—517 i 525.

5) Tame, str. 520. •) Tame, str. 520—521.

') Tame, str. 523.



14 CYRYL STUDZISKI [80]

szcza, e podczas bdziesz musia obchodzi Pasch w samy czter-

nasty dzie Miesica, podug ustawy Grzegorza, co si trafio w Roliu

1598, albo te bdziesz obchodzi przed obchodzeniem dnia przeycia

ydowskiego, lecz Kanon siódmy Apostolski zakazuie dzie ten

wici wespó z ydami, przed porównaniem dnia z noc?..."^).

Wzywajc Pocieja do powrotu na prawosawie, wytyka mu, e „nie-

mal wszystek lud, albo iawnie, albo sami w sobie pewnie, ciebie

Apostat przeklinaa, a iezli ci którzy cierpi tedy pewnie znie-

woleni albo boiani, albo bezbonym pochlebstwem.. ."
^^^ poczem

koczy Pigas list sowami: „Prosz tedy, aby t nasz prac za

wdziczn przyj, którmy tobie na pu ze zami, trzscemi si

rkoma, których ta siwizna nasza, wielkiemi niebepieczestwy utra-

piona y niezmiernemi pracami spracowana, ledwie przy swoiey mocy

zachowa moe, iednak sercem yczliwym y palaic mioci na-

pisali" ...').

Pod wzgldem treci list Pigasa do Pocieja przypomina nam
bardzo list tego patryarchy, pisany dnia 30. sierpnia 1596 roku do

ks. Ostroskiego, a wydrukowany w „Apokrisisie" ^). Wtek myli
w obu utworach prawie identyczny. W licie do ks. Ostroskiego

zarzuca Pigas papieowi, e do wyznania wiary „i od Syna" do-

da, e „chcc iedn ran Zbawicielowi, gowie Cerkiewney i Cerkwi,

która ciaem iest, zada", odj krzecianom sakrament, zabrania-

jc im przyjmowa krew Chrystusow ^). Przeciw wadzy papiea

uoy Pigas w licie do Ostroskiego traktat, z którego argumenty

przytoczy nastpnie prawie dosownie w licie do Pocieja ^). Bisku-

pów unickich zapytywa Pigas w licie do ks. Ostroskiego, czy

omami ich kalendarz Grzegorza, wedug którego Pasch czsto

przeciw kanonom kocielnym obchodzi bd?^) i wzywa ich, by

nawrócili si i „nie trwali duey w tey zarazie" ^).

Róni si te dwa utwory chyba tem, e w licie do Pocieja

*) Kazania y Homilie, str, 524;.

') Tame, atr. 527. *) Tame, str. 528.

*) Pamiatn. polemicz. litierat. T. II. str. 1667—1707.

') Tame, T. II. str. 1691.

*) Porównaj Tame, T. II. str. 1671 i 1677 z „Kazaniami y Homi-
liami" str. 509 i 514.

') Pamiatn. polemicz. litierat. T. II. Btr. 1695 i 1703.

«) Tame, T. H. str. 1705.
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umieci Pigas traktat o pochodzeniu w. Ducha ^). e zarzuci ka-

tolikom uywanie przanego chleba w Euchar^^styi i celibat ducho-

wiestwa, czego w licie do ks. Ostroskiego nie znajdujemy. e
Pociej sam musia zauway powinowactwo myli midzy tymi li-

stami Pigasa, wnosimy std, e w swym „Respcmsie. . . Pigasowi"

broni take dogmatu o czycu, chocia Pigas w licie do Pocieja

o nim nie wspomina, a natomiast w licie do ks. Ostroskiego pi-

sze: „Ale papiea wszytkich zych rzeczy w Cerkwi . sprawc
niesstanie na to, aby sam móg wyszpoció wyroki oycow ., cho-
by ieszcze sto czyców wymyli" 2).

Zawitniewicz, podajc tre listu Pigasa do Pocieja, widzi

w nim „twarde podstawy, oparte na niewtpliwie faktycznych da-

nych i zdrow logik, przejt chrzeciask mioci, szczeroci

i serdecznem ciepem, sowem wszystko to, co czyni sowo czo-

wieka przekonywajcem" ^). Natomiast w „Responsie" Pocieja znaj-

duje on tylko frazesy, przykrywajce licho widoczne kamstwo,

a te miejsca „Responsu", w których Pociej dotyka osoby patryar-

chy, odznaczaj si „nizk podoci, jaka jest w stanie obra-

zi kade szlachetne uczucie". W licie Pigasa. powiada Za-

witniewicz, wypowiedziano „tyle pokory, szczeroci, serdecznoci

i szlachetnoci, e zdecydowa si na obraz takie] osobistoci móg
tylko czowiek moralnie gboko zepsuty ^). Zawitniewicz myli, e
gdyby patryarcha, zamiast tych „bogatych w myli traktatów, oraz

cytatów z pisma w. i Ojców Kocioa, umieci by w swym licie

akt darowizny wielkiego majtku, lub królewski dekret na miejsce

w senacie, to, bez wtpienia, list Pigasa miaby by inne konse-

kwencye ^).

Sd Zawitniewicza tendencyjny i niespi^awiedliwy. Zawitnie-

wicz zachwyca si tonem listu Pigasa. szczególnie pokor, jaka rze-

komo z niego przebija si. Prawda, e w jednem miejscu pisze Pi-

gas, i „adney sobie nauki nie przyznaie i e bardzo maemi iest

') Pigas pisa do Pocieja: „List twoy do czytania poda mi Cyryl Nasz,

którym ty nie wiem, przeciwko czyiemu pytaniu, o Ducha S. pochodzeniu wy-

zwany, iakoby dla okazania bdu y upadku swego, y to nie bez nauki odpisy-

wae". Swym traktatem chcia wic Pigas obali pogldy Pocieja. (Porównaj

:

„Kazania y Homilie", str. 487.

-) Pamiatn. polemicz. litierat. T. II. str. 1705.

*) Zawitniewicz „Palinodia Zacharii Kopystenskaho" str. 169.

*) Tame, str. 173. *) Tame, str. 169.

2
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obdarzony przyrodzonemi Darami" i), jednak wystpy jego, spe-

cyalnie przeciw papieowi, w brutalnoci niczem nie ustpuj na-

paciom ówczesnych polemistów protestanckich i wiadcz najwy-

mowniej, e brak w licie Pigasa wanie owej zachwalanej pokory

i mioci chrzeciaskiej. Wystpami tymi spotwarzy Pigas gow
kocioa katolickiego, zely jego wiar, która po przejciu na uni
staa si wiar Pocieja. „By eh mia i ebra, pisa Pociej

w par lat póniej do ks. Sapiehy, tedy wol pod nogami na-

miestnika Christuso wego umrze, anieli przysig
moj zama"^), a te sowa chyba najlepiej wyjaniaj stan du-

szy Pocieja, który nie pozwala mu zamilcze i nie da wyrazu

swemu oburzeniu. Gzem zreszt obraa Pociej Pigasa? Prosi, by

Pigas zostawi Ru w spokoju, by „czyni te wite dziea w od-

legych Indyach, w dalekiey Libiey, w okropney z samego imienia

Etyopiey, w yznym Egipcie, po których Alexandryiska rociga

si bez poytku wadza, bo co Machometaska nie poara sekta,

to Dyoskorosa z Eutychesem dogubio blunierstwo" ^j; on odma-

wia Pigasowi prawa, sdzi o wierze, bo umys jego „nie moe
kryicey si wynale prawdy, gdy iey w modym wieku w he-

retyckiey szuka Augucie gdy go Aposto Luter zaprawi,

Luter nauczy, Luter do Grecyey zasa " ^). Jak widzimy,

Pociej zarzuca Pigasowi, e jest protestantem. Czy czyni to

bez podstawy? Czy stosunki nawizane midzy Melecyuszem i pro-

testantami nie byy podówczas znane szerszemu ogóowi ''), a sam

przykad patryarchy czy nie rzuca jego wiernych w objcia pro-

testantów? Wiadomo zreszt, e Melecyusz Pigas w pewnych arty-

kuach wiary zgadza si z protestantami, skoro kaza, jak to zau-

way Melecyusz Smotrycki ^), spali cztery swoje ksigi o do-

gmatach wiary. Nawet prof. Mayszewskij, który za wszelk cen

*) Kazania y Homilie, str. 488—489.

*) Archiwum Domu Sapiehów. T. i, nr. 437, str. 367. List pisany

dnia 5. kwietnia 1603 r.

^) Kazania y Homilie, str. 535.

*) Tame, str. 536. Porównaj str. 539, 546—7, 579, 581.

^) Patrz o nich u Mayszewskiego „Meetij Pigas" T. I, str. 203— 9U,

365—408, 443-586.

") Apologia str. 105— 7. Pociej w „Kesponsie" przewidzia, e „Cztery

blunierekie Xigi od Mioci Waszey spisane, leszcze wiatu niepodane, e
bd w ognia, niemylnie tusze; bo tak pieszczone, aby w piekle nie go-

rzao, rozkae sumnienie. Kazania y Homilie str. 560.
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chce obroni ortodoksy Pigasa, nie przeczy wieci podanej przez

Smotryckiego i uwaa j za bardzo prawdopodobn, gdy tak samo

da Pigas od Gabryela Sewera, by spali niektóre jego akta ^),

i ze swej strony dodaje, e „przenikliwy umys teologiczny Mele-

cyusza zauway, i myli wypowiedziane przeze w czterech ksi-

gach o dogmatach wiary, granicz nietylko z mylami Augusta,

lecz i z pogldami nauczycieli protestanckich, wic by nie da
powodu do zgorszenia, kaza je spali". „Nauka, koczy prof.

Mayszewskij, nie moe nie odaowa tego postpku Pigasa, a j e-

dnak ten postpek by swego rodzaju ofiar dla do-

bra cerkwi prawosawnej, ofiar na czasie"*).

Trudno te pogodzi si z prof. Zawitniewiczem, który stara

si podsun Pociejowi osobiste motywy i korzyci, bo nie ulega

najmniejszej wtpliwoci, e gdyby Pociej posucha by gosu Pi-

gasa i wróci na prawosawie, prawosawni obs3'^paliby go byli zo-

tem. Wiedzia o tem dobrze sam Pociej, skoro pisa do ks. Sapiehy:

„Niech aj bym jedno (czego Panie Boe nie daj i pomyle) ad
yomitum, jako pies obróci si, pewnieby mi ozo-
cili, jako si o to nieraz kusili, ale pereant ze wszy-
stkim!"^). Wierzc gboko w prawdziwo katolickiego kocioa,

') Mayszewskij „Mefetij Pigas" T. I, str. 561.

s) Tame, T. 1. str. 566—7.

^) Archiwum Domu Sapiehów T. I, nr. 437, str. 366—7. Zwracamy

uwag, e i Melecyusza Smotryckiego posdzali prawosawni o szukanie wasnych

korzyci w unii, na co on da nastpujc trafn odpowied: „Antidotysta (Mu-

yowski),.. na mi si z potwarz rzuci y woa, e ty zot sieci uo-
wiony ieste, e rzenic oka twego wntrznego akomstwo za-

bielmio, e w duszy twey ogie piekielny pychy y hardoci roz-

arzy si. Obmutesce malign schismatice, przesta duchu nieczysty potwarzy,

a id prawd. Za sam ty tego, obudniku, nie wiesz, e Wileski wasz schy-

zmatycki Monaster, witsza zota moia sie bya, który mi ubraZ

od gowy do nog we zoto, ni Monaster Dermaski. Witsze moie tam by miao

by akomstwo, ni tu. Bo tara ze wszystkiey Biaey Rusi Archyepiskopiey Poo-

ckiey Parochyanie pamitali na mi. Tam, co rzekem, to sowo moie natych-

miast dzieem si stao, bez adnego mego kopotu y pieczoowania, od tych,

którzy na mi prochu, iako mówi, pa nie dopucili. Tam w Wilnie pycha

y hardo opanowa by mi miay byy. Gdzie y do Cerkwie y z Cerkwie se-

tnicami wprzód y o zad idcych prowadzon byem. Gdzie przy obchodzie nabo-

estwa mego piewanie Figuralne byo na Chory cztyry : Dyakonow y Presbite-

row bawatno y zoto odzianych obostronnie gromadami, gdzie ludzi frequentia

Jiiezliczona otaczaa mi. Gdzie mi Rodowita Szlachta pod rk wodzili... Wiesz,
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Pociej wystpuje z „Responsem", w którym, jak susznie zauway
Zawitniewicz, „nie wida ani cienia chwiejnoci, z którego dwi-
czy ton, jakim przemawiaj ludzie, przekonani o susznoci swych

dziaa, którzy raz na zawsze skoczyli z pytaniem, jakie ich da-

wniej interesowao '). Podsuwa Pociejowi nadzieje na I^orzyci,

trudno chociaby z tego powodu, e wiemy, w jak trudnem on po-

oeniu po swem przejciu na uni pozostawa. Nie mówic o ci-

gym niepokoju i bezustannej walce, ród których y, zaznaczy

musimy, e niejednokrotnie grozi mu niedostatek. Dla ilustracyi

przytoczymy kilka ustpów z jego listów do ks. Sapiehy. W je-

dnym z nich, pisanym dnia 9. wrzenia 1602 r., czytamy: „A iem
nad miar sia napisa, prosz, niech to WMci za przykro nie b-
dzie, bo i mi si z WMci czsto wida nie dostawa, nieche cho-

cia przez papier namówi si z WMci panem moim, bo wiesz to

Pan Bóg rycho li bd w Litwie, bo chleba nie mam" 2).

W par miesicy póniej, dnia 4. stycznia 1603 r. pisze Pociej:

„ja chociabym i rad na sejm jecha, ale mi i ze zdrowie i nie-

dostatek nie dopuszcza, ktemu Kraków nie Warszawa, nie je-

jednego i bogatszego nielim ja strznie" ^). Posyajc za „Obron
Florenckiego Synodu" pisze Pociej do ksicia, e „byoby nie mao
co do druku podawa, ale nie masz za czem... toc i semi-

narium owo nasze ubogie Ruskie, co ledwie jako kokosze

grochowe ziarno dostao si, i to w niwecz si obróci"... Sam
o sobie za pisze, e gdy ksi nie poratuje go zboem, to on

„adn miar nie wychowa si w Litwie, by te i dobrych lat, bo

e mi wolno byo y dotychczas w Wilnie toytakieyDnchownoy
Pompy, dostatków wszelakich, y Codzienney ludzi oboiego stanu

assyatencyey zaywa. O co mie czsto samo bractwo Wileskie

y przez listy y przez poslannikow sollicytowao... Ale gdziekolwiek

yje, ta zota u mnie sie iest, abym braci moi, naród moydo
lednoci w. owi... Nie czyni, iako bacz, u ciebie temu co

siedzi w Monasteru Michaowskim Kijowskim, ni owemu, co sie-

dzi w Monasteru Stepaskim, ni temu, co w Milcach, ni onemu, co

sobie poza Dnieprskich Monasterach dinduie. Monasterze ich ni

bielm, ni kamstwa, ni ognia piekielnego, pychy y hardoci, ni

w wiecie Dymasowego rozkochania si. Tyo iedea Monaster
Dermaski to wszystko z sob nosi... „Exaet6si8" k. 67—8.

*) Zawit niewicz: „Palinodia* str. 169.

*) Archiwum Domu Sapiehów. T. I, nr. 409, str. 348.

') Tame. T, I, nr. 4.33, str. 343.
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nie masz na czem, ndza i ubóstwo wielkie"^). W innym

licie, pisanym dnia 6. wrzenia, ali si Pociej, e „gód i nie-

dostatek zagna go z wielebnej metropolii do Biskupic", e on
gotów zrzec si metropolii, jeli miaby naniej „prze
niedostatek swój, kocioowi Boemu bez poytku
suy" 2). Jeszcze na innem miejscu pisze do ksicia: „lako
radbym dawno i przylecia do Litw}', ale mi ta choroba moja,

któr mi by Pan Bog nawiedzi, prawie wyikrzya, bo to ju nie-

dziel trzydzieci i dwie jako chorzej i atam ze zdrowie swoje,

co mi niemao kosztuje. A do Litwy nie masz po co, bo
gdzie czego z sob nie przywiod, tedybym i chleba
nie mia. Takie s dostatki tej ndznej metropo-
lie y" 3). Tak wyglday „ rozkosze", ród których metropolita uni-

cki yó musia! A przecie nie zawiody go ponownie do obozu

prawosawnego ani obietnice i namowy prawosawnych, ani gos
patryarchy, który bez aktu darowizny wikszej posiadoci, lub kró-

lewskiego dekretu na miejsce w senacie, otwiera mu drog do do-

statków, honorów i ycia bez troski i trwogi. Widocznie, e nie

dozwolia mu nawet pomyle o zdradzie unickiej cerkwi gboka
wiara w suszno tej sprawy, dla której dziaa i której by przed-

stawicielem. Wystpuje ona te dobitnie w jego „Responsie Pi-

gasowi", w którym Pociej w^^jania pobudki i przyczyny swego

przejcia na uni.

Na wstpie wypowiada Pociej al, e wielka odlego Egiptu

„od Rosolaskich kraiów", ze drogi, oraz inne przeszkody nie po-

zwalaj mu osobicie mówi z patryarch. Pochway patryarchy, e
on godzien piastowa urzd biskupa, wywoay na jego obliczu ru-

mieniec wstydu, bo „dostoiestwo nauki samemu tylko byd ma
przyzwoite Jezusowi". W lad za tem podaje Pociej przyczyny,

które spowodoway go do porzucenia cerkwi prawosawnej. On
szuka prawdy i najwyszego dobra, którem jest Chrystus. A wraz

z nim „szuka tey prawdy Rossyiski Naród w rozlegych Grecyey

krainach, ale nie znalaz, biega po Athenach mdrych, y nie zna-

lazszy dowcipnych Licyniuszow, Nauczycielow niegdy, iasnych

Cerkwie Wschodniey pochodni Bazylego, y Nazyanzena, same tylko.

') Archiwum Domu Sapiehów. T. I. Nr. 437, str. 368, 367, 369.

'') Tame. T. I. Nr. 458, str. 382.

^ Tame. T. I. Nr. 498, str. ill.
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y to niezupene, zburzonych szkó w Athenach, z nieutulonym pa-

czem oglda rozwaliny. Pyta si o Atanazym w Alexandryi,

Janie Zotoustym w Konstantynopolu, o Cyryllu w Jerozolimie,

ale miasto Oycow Bogu miych, do szczliwcy przeniesionych

wiecznoci, w Alesandryey Kalwina, w Konstantynopolu Lutra,

Zwingliusza w Jerozolimie znalazszy. a z gbokoci serca nad

upad westchnwszy Grecy, aby si tak srogiemi nie zmaza He-

rezyami. o sobie pomyle musia; a udawszy si na Zachód, rzo-

da ywota, studnic prawdy, niezmazan wiar, rzd bez nagany

posuszestwo bez mruczenia, czysto bez naruszenia oglda" ^).

Pociej przekonany, e „brzeg grecki iest peen wiecznego niebez-

pieczestwa", dlatego te nie chce on „zarzuca kotwicy nadziei

swoiey. Ewangelia w Grecyey zepsowana; wic nie chce iey wie-

rzy, Switoci na Wschodzie zginy, bo Wschód formy niema,

przeto nie yczy mie z Grecy uczestnictwa. Podania Oycow zde-

ptane, Ciaa Oycow przeniosy si do Rzymu; przy nich raczey,

nie zachodniemi Syllogizmami zwiedziony, ale rzeczewist prawd
zwabiony, zostawa y umiera myli -). Nienawidzc z caej duszy

protestantów, z którymi patryarchowie nawizywali stosunki ^j,

Pociej cieszy si, e porzuci Wschód, „babilosk nierzdnic",

a przystpi do Zachodu, przy którego „wietle chodzi, ludzi uczy,

bieg ycia prowadzi i kres ywota zakoczy myli" *). Przyznaje

on. e „wzi odrodzenie obrzdkiem Cerkwie Wschodniey, ale nie

Niebieskie, bo od tych którzy si odrodzili od Chrystusa, wycho-

waa go Cerkiew Grecka, ale trucizn w piekle zaprawion, a nie

mlekiem zbawienney nauki, woy na Rk ku powiceniu, ale

ten, który si witokradzk rk na Piotra y Chrystusa rzuci."

W przejciu swem na uni widzi Pociej fakt analogiczny z na-

wróceniem Pawa, za którym moe powtórzy sowa: „Nad miar
przeladowaem koció Boy, y burzyem go y postpowaem w od-

szczepiestwie, nad wiele rowiennikow moich w Narodzie moim,

bdc witszym mionikiem ustaw moich Oyczystych (Galat. 1)^).

1 „dopiero teraz urzd Biskupstwa na nieudolnych nosi on ramio-

nach, kiedy mu go rzymska na gow wcisna stolica, dopiero

') Kazania y Homilie, str. 529—30.

•) Tame, str. 593-4.

*) Porównaj Mayszewakiego „Meletij Pigas" T I, str. 203—290 i dalsze

*) Kazania y Homilie, str. 534—5.

*) Kazania y Homilie, str. 531.
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teraz Cerkiewnemi przyzwoicie szafuie witociami, kiedy od nay-

wyszego Pasterza moc do szafunku odbiera... Apostoem zosta,

a nie Apostat, G-recyey Apostazy, ieeli si nie nawróci, na wie-

czne zostawiwszy potpienie" i). W niewoli bisurmaskey Grecyi

widzi Pociej kar bo za „odszczepiestwo od Naywyszey gowy
Piotrowego Nastpcy, przyczem za przykadem Skargi ^), przytacza

list Mikoaja papiea do cesarza Konstantyna Dragasa 3). Przyznaje,

e jest grzesznikiem, ale nie publicznym, e obraa Boga, ale stwo-

rzenia jego nie gorszy, przeczy jednak „by dla uycia kary za

zbrodnie nieznon wschodni porzuci Cerkiew", bo w takim razie

trzeba by twierdzi, e wszyscy, którzy dotychczas przeszli na

uni, a wic metropolita, biskupi, ksita, senatorowie, szlachta,

miasta i wsie uczyniy to dla bojani kary od Cerkwi wschodniej,

im grocej ^). Porzuci cerkiew wschodni, gdy „naruszone s
dawne w Grecyey postanowienia, wyniszczone artykuy wiary" ^).

a uczyniwszy ten stanowczy krok nie bdzie ju odtd „nakania
do Alexandryey uszu, ani Rku do Jerozolimy podnosi, ani po

wiato biega do Konstantynopola, gdy stan na opoce, znalaz

wiato, w Klemensie ósmym, Pasterzu powszechnym, oglda
Piotra" «).

Nie waymy si przeczy szczeroci tego wyznania wiary

Pocieja, mimo to jednak zauway musimy, e w oburzeniu swem
przeciw sposobowi pisania Pigasa, Pociej posuwa si nieraz do

przesady. Za szczyt takiej przesady uwaany by musi nastpujcy
zwrot „Responsu" Pocieja: „O rozumie G-recki ! bezrozumnym stwo-

rzeniem Rzymsk nazywasz Stolic, nie wiedzc, e Naypodleyszy

Zachodniego kocioa Wierny, ca Grecy Wasz przewysza

w mdroci" '').

Przytoczone przez nas ustpy „Responsu" Pocieja s dopiero ram-

k, w któr Pociej woy traktaty teologiczne o sakramencie

Eucharystyi, o pochodzeniu Ducha w. Filioue. o prvmacie pa-

') Tame, str. 610.

^) Pamiatn. polemicz. litierat T. II. str. 985—6, T. III. str. 293—
295 w „Synodzie brzeskim".

^) Kazania y Homilie, str. 573—

5

*) Tame, str. 594— 5.

*) Tame, str. 530.

®) Kazania y Homilie, str. 531.

') Tame, str. 582.
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piea. o czycowym ogniu, o celibacie i kalendarzu, a wic o spra-

wach, o które Pigas w swym licie potrci.

Pierwszy traktat o Eucharystyi dzieli Pociej, podobnie

jak Pigas. na dwie czci. W jednej z nich udowadnia, e komunia

pod jedn postaci uie sprzeciwia si nauce Chrystusa ^j, w drugiej

wykazuje, e sakrament Eucharystyi na przanym chlebie ofiaro-

wanym by moe 2).

Pociej przyznaje, e Chrystus powici chleb i wino. e przy

wieczerzy Paskiej poda swym uczniom „za pokarm wite Ciao,

za napoy krew naydrosz", ale „nie wszystkim przecie pi kaza

naladownikom. Byy przytomne z Magdalen Marye, bya w tropy

za Chrystusem chodzcych rzesza Izraelitów pobona, nie wytrcono

z Wieczernika siedmdziesit Apostoów, a przecie oprócz dwunastu

Apostoów, do Kielicha Paskiego adney nie przypuszczano Osoby;

bo gdy przedwieczna prawda o witym: „Pi^^cie z niego

wszyscy", mówia Kielichu, wszystkim tyo Apostoom y ich Na-

stpcom Kapanom, a nie wieckim pi z Kielicha kazaa: y pili

z niego wszyscy, móva Marek wity, lubo ani Matka Boska

witego nie tkna si Kielicha, bo wiedziaa dobrze, czego nie

wie Grecya, e te sowa: Wszyscy, do wszystkich Apostoów, do

ich Nastpców Kapanów, a nie do wszystkich w Chrystusa wier-

nych, cigao si, y ciga si miao 3). Chrystus jest cay i nie-

rozdzielny tak pod jedn chleba, jak i wina postaci. Ju za da-

wnych czasów, „przy pierwiastkach Cerkwie witey" bya,

wiecka Komunia, jak o tem wiadczy synod Sardy-

ceski (cap. II). wiecka za Komunia odbywaa si pod jedn

postaci chleba i ceremonia ta „od samych Chrzeciaskiego Na-

rodu pieluszek, w powszechney trwaa bez upory cerkwi, jak o tem

wiadczy dawny autor (Rab: 1. 2. de instit. Cler. cap. 37)". Za

czasów Apostoów roznosili wierni Eucharysty do domu, jak o tem

wiadcz Ambroy w. (Oratione de obitu Satyri) ^), Bazyli w.

') Tamo, sir. 539, 541—44.

') Tame, str. 544—7.

^) Zawitniewicz (..Palinodya" str. 179) nazywa ten argument nonsensem,

zaznaczajc, e Chrystus odbywa ostatni Pasch tylko z dwunastu uczniami,

jak o tem mówi ukasz (cap. 14, wiersz 17).

*) Porównaj wzmiank w Bellarmina: „Disputationes de controyersiis

fidei ChristiaHae*-. T. II, De Sacram. Eucharistiae, lib. 4, cap. 24, str. 908.
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(Epist. ad Caesariani Patriciam) i), Clemens Alexanclryjski patry-

archa (lib. I. Stromatum) '^). Kielicha nie wolno uawet byo mie
w prywatnych domach, jak to potwierdza Atanazy Wielki
(Apol. 2. contra Arianos) ^). Pod jedn postaci komunikowano take

mae dzieci, co powiadczaj grecki historyk N i c e f o r (1. 17 cap. 25)

i Grzegorz Turoski (lic. 1. de glor. Mar.) Za Leona w.,
pierwszego papiea tego imienia, komunikowano równie pod jedn
postaci, jak o tem sam powiada (serm. de quadragesima) *). Pa-

mita wic Leon na sowa w. pisma (Joann. 6): „Jeeli by kto

poywa tego chleba, yó bdzie na wieki, a Chleb, który ia dam,

iest moie Ciao za ywot wiata". Biskup ikoski, Amfilochiusz
potwierdza równie, e Wielki Bazyli przed skonem przyj ko-

muni pod jedn postaci (in vita Basilii) ^). Sam Chrystus poda

ukaszowi i Kleofasowi Apostoowi czstk chleba, w której prze-

amaniu poznali Go (ukasz 24)^). Wykadajc te sowa uka-
kasza, pisze Teofilakt (cap. 23. Epist. 59): „Otwieraj si
oczy, aby go poznali, wielk bowiem moc y niewy-
mown ma Ciao Paskie"'^). „Ustay by mi siy, pisze

w kocu Pociej, stpiao pióro, gdyby wszystkie na ten List, chciao

wyla dowody, które woln w caey Cerkwi, lub pod iedn, lub

pod dwiema Osobami, podug upodobania pobonego serca, Ko-

muni, a do Roku 1412 trwajc ogaszaj, ani si z tym kiedy

uporczywa odzywaa Orecya, a dopiero od pierwszych Authorow

Jakobeila, y Prazkiego Mistrza Szkolnego z Drezny rodem, na Cer-

kiew Bo. za potpienie Jana Hussa Herezyarchy zagniewanych,

usyszaa, a przez wasz mio, t tak now do siebie Questy,

z blunieniem powszechney Cerkwie wprowadzia"'

O przanyra chlebie w sakramencie Eucharystyi mówi Pociej

krótko, jakb}'^ mimochodem. Zaznacza, e Chrystus odprawi osta-

') Uy tego dowodu Piotr Arkudius „Do Concordia Ecclesiae Occidentalis

et Orientalis in septem Sacramentorum administratione. Lutetiae, Parisiorum i 626,

lib. 3. cap. 53, str. 331 (Sacr. Euchar.j, patrz wzmiank w Be Hann Ina. Op.

cit. str. 908.

^) Nie Cyryl, jak bdnie poda Pociej. Patrz Bellarmina wzmiank

Op. cit. str. 908.

'") Bellarmin. Op. cit. str. 909 (wzmianka).

•*) Arcudius: „De Concordia..." str. 33.4.

^) Bellarmin op. cit. str. 910.

*) Arcudius; „De Concordia..." str. H3H.

') Arcudius: „De Concordia..." str. 333.
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tni wieczerz na przaniku. o czem wspominaj Mateusz (26),

Marek 1 14). ukasz (22). W tym samym porzdku cytowane

s wiadectwa ich u Bellarmina ^j i w utworze, przypisywanym

Gennadyuszowi Scholarsze 2). Stary Zakon (Deuter. 16. Exod. 12)')

zabrania nawet w tym czasie uywa chleba przanego. Na dowód,

e Chrystus ofiarowa na chlebie przanym, przytacza jeszcze Po-

ciej wiadectwo Teofilakta Bugarskiego, sowa Chrystusa

(Mat. 26) i Pawa (I. Cor. 5). Zwyczaju, który dochowa si
w cerkwi Greckiej, gdzie uywano chleba kwanego, Pociej nie

odrzuca i nie osdza. W sowach Pigasa: „Po powiceniu
bowiem powiedzia o Chlebie: Bierzcie y poyway-
cie, to iest Ciao moie", widzi Pociej bd nad bdami, albo-

wiem bez formy, bez sów Chrystusa: „to iest Ciao moie" nie

mona byo powici chleba, poczem koczy traktat, ustpem,

zwróconym do Pigasa: „Wierz mi, Wschodni Pasterzu, e wygna
z Grecyey Eucharysty Pask, a miasto tey Switey taiemnicy,

chleb prosty za Boga szanuiesz, cze y dostoiestwo ciastu pszen-

nemu, a nie Ciau Jezusowemu oddaiesz. Ten bd poprawi naley,

a nie o kwasie y przaniku, które s iakowoci Chleba, ciekawie

szpera, bo le dysputuie, kto Boga neguie, a iaki iest Bog, pyta".

Pigas w swym licie do Pocieja poda by cay traktat o po-

chodzeniu witego Ducha, a w nim udowadnia, e naley

koniecznie odrónia w witem pimie te miejsca, w których mowa
o „teranieyszem, w czasie bdce m zesaniu i przyj-

ciu w. Ducha", w którym to sensie Duch w. bywa posyany

^tak od Ojca i Syna, jak i od samego siebie", a wic „od wszyst-

kich trzech osób Switey Troycy", — od tych miejsc, w których

zawarta nauka o „przedwieczn^^m y spoistotnym iego

pochodzeniu" od samego Ojca*). Na podstawie wiadectw Ojców

greckiej cerkwi, Bazylego Wielkiego, Dyonizego Areopagity, Grze-

gorza Nisseskiego a z Ojców zachodniego kocioa, Augustyna,

') Bellarmina: .,Disputationes . .
." T. II. De Sacrara. Euchar. lib. 4.

cap. VIII, str. 816.

') Gennadii .Scholarchae: Expositio .seu Apologia pro sancta et Oeca-

menica synodo Florentina et Defensio quinqae capitum in concilio contra Grae-

CO8 definitorum. Romae 1579, sect. H, str. 46.

*) Cytat (£xodns 12) patrz a G. Scholarcha: Tame, str. 49)

*) „Kazania y Homilie", str. 494—5.
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udowadnia Pigas ^), e Ojciec jest „zrzodem, y pocztkiem iedy-

nym, y osobliw przyczyn, a zwaszcza Synowi przez porodzenie,

a Duciowi witemu przez pochodzenie" ^), i e nauka o pocho-

dzeniu witego Ducha Filioque usiuje obali nastpujce prawdy:

„i ieden iest pocztek Bóstwa, i wasnoci Person nie s spoin,

i dwa pocztki stanowi iest rzecz Heretycka, i Osoby Troycy

Switey nie mai byd mieszane" ^). Specyalnie za wystpowa
Pigas przeciw Lombardowi (f 1 161) ^) i przeciw Tomaszowi z Akwinu °).

Na traktat Pigasa odpowiedzia Pociej szeroko, idc krok

w krok za jego argumentami, wyjaniajc je, bd to utworami

tych samych, bd innych Ojców wschodniego i Zachodniego ko-

cioa, lub cytatami z Pisma witego^). Wedug zdania Pocieja,

trudno przytoczouemi przez Pigasa cytatami udowodni pochodze-

nie Syna od samego Ojca, trudno „w. Augustyna nacign na

greckie o pochodzeniu Ducha w. mniemanie", tem bardziej, e
„nie tak pilnie o Duchu witem podczas Augustyna dysputowano",

jak pisze Bazyli Wielki w licie 60 do Cerkwi Antyocheskiej

:

„O Duchu witym nauka ieszcze nie okrelona iest,

dla tego, e ieszcze nie pokazali si ci, którzy mieli

woyn toczy przeciwko Duchowi witemu. Jeszcze

nie by, dodaje Pociej od siebie, Cerullaryusz, Eocyusz, Efeski,

Marek y Alexandryiski Melecyusz" ^). W rozbiór innych dowodów

Pocieja tak tego traktatu, jak i ustpu, w którym Pociej broni

prymatu papiea^) wchodzi nie bdziemy, gdy nie moemy
poda adnych wskazówek co do ich genezy. Zaznaczy musimy

tylko, e w sposobie pisania róni si one bardzo od innych traktatów

teologicznych Pocieja. Grdy prawie we wszystkich traktatach Pociej

nie bardzo liczy si z argumentami przeciwnika, albo odpowiada

na nie o tyle, o ile dawa mu do tego substrat Bellarmin, lub inny

ówczesny eksegeta, zwyczajnie za przekada z Bellarmina cae

*) Tame, str. 495— 507. Dokadne róda cytatów poda Mayszew-
skij „Meetij Pigas" T. II. przy rosyjskim tekcie listu Pigasa do Pocieja w przy-

piskach str. 112—122,

-) Tame, str. 495.

') Tame, str. 505.

*) Tame, str. 496, 504, 506.

*) Tame, str. 496, 500—501.

') Kazania y Homilie str. 548— 78.

') Tame , str. 560.

*) Tame, str. 576-91.
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ustpy, chocia przeciwnik ich nie porusza. — tutaj idzie w lad

za Pigasem. analizuje najdrobniejsze szczegóy jego utworu, zbija

je, lub wyjania. Tak dalece przywyklimy do typu jego polemiki

teologicznej, e czytajc oba powysze traktat}^ miraowoli zasta-

nawiamy si nad tem, czy te autorem ich by sam Pociej,

czy moe stawa mu do pomocy kto inny. mianowicie
Arkudyusz? Odpowied na list Pigasa musiaa by wyczerpu-

jc, analizujc dokadnie jego dowody, przeto te moliw jest

rzecz, e Pociej porady i pomocy potrzebowa i po ni si zwra-

ca. Na pomoc Arkudyusza w tych dwóch traktatach wskazywaby

fakt. e i w innych traktatach teologicznych „Responsu", a specy-

alnie, gdzie mowa o celibacie, widoczny jego znaczn}'^ wpyw. Py-

tanie to pozostawiamy otwartem.

Wlad za traktatem o prymacie poruszy Pociej dogmat

o czycu, który by przedmiotem drwin w licie Pigasa do ks

Ostroskiego. Pociej zaznacza, e czyciec musi istnie, bo inaczej

zbytecznemi s „dusz umarych wspomnienia, roczne panachidy,

hoyne ubogim za dusze rozdane iamun\'". Svyici modlitw nie

potrzebuj, dla potpionych cme nie s pomocne, wic musi by
trzecie miejsce, na którem dusze ludzi wypaca musz ognia

czyszczeniem dugi, a miejsce to zowie koció — czycem. Ze

modlitwy za umarych s potrzebne, wiadczy o tem Chryzostom
(hom. 69. ad populum Antioch) i), e ogie czyci grzechy, wyka-

zuje to Augustyn (iu Psalm. 118) -), Am bro y (in Psalm 118)=^),

który opar swój wywód na proroctwie Izajasza (cap. 4)*).

Jeszcze wyraniejsz wzmiank, jak w proroctwie Izajasza, o ogniu

czycowym mamjr u w. Pawa (I. Cor. 3) 5). Istnienie ognia

czycowego stwierdzili równie Ojcowie kocioa: Cypryan
(lib. 4 Epist. 2. ad Anton.) *^), Grzegorz Wielki (L. 4. Dialog.

c. 39)';. Hilary (in Psalm. 118)8), Teodoret(in scholiis Grae-

') Cytat wzity z Bellarmina ,Disputatione8 . .
." T. I. „De Pargatorio"

lib. 1, cap. 6, Btr. 7^8.

') Tame, lib. 1, cap. IV. str. 721.

») Tawe, lib. 1, cap. IV. str. 718.

*) Tame. lib. 1, cap. III, str. 707.

*) Tame, lib. 1, cap. IV, str. 717.

•^ Tame, lib. 1, cap. 4, str. 721 i 7H1.

') Tame, lib. 1, cap. VI, str. 742.

^) Tame. lib. 1. cap. VI, str. 744.
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cis in I. Corinth. o) ^), O r i g e n e s (hotnil. 6. in Esodum) 2). Bazyli
Wielki (in cap. 9. Isaiae) ^j, Grzegorz Nazyanzeski (orat.

in sancta lumina) ^), Grzegorz Ni sens ki (orat. pro mortuis) 5).

Przytoczywszy ich wiadectwa. Pociej zwraca si do Pigasa: „Sam
na koniec, który ci, Alexandryiska Stolico, zarazi, suchay, co

mówi Luter: Ja który mocno wierz, owszem miem
rzec, wiem. e iest Czyciec, y acno dam si namó-
wi, e iest o nim w Pismach wzmianka (Disp. Lipsic.)^).

Luter wie, Herezyarcha wierzy, Melecyusz mieysca ogniom Czyco-
wym szuka, pocztku potrzebnie, o rodzaiu pyta. Susznie mog
o was mówi uparci Grec}^: co przeciwko Faustowi w siedmnastey

xidze, powiedzia wity Augustyn: Zewszd wasze ociganie
si zbija si, mówcie wyranie, i wy nie wierzycie
w Ewangeli Chrystusow, bo którzy w Ewangelicy, co

chcecie wierzycie, a co chcecie, nie wierzycie, raczey

wam, nili Ewangeliey wierzycie" '').

W pitym z rzdu traktacie teologicznym „Responsu" zajmuje

si Pociej spraw celibatu duchowiestwa. Zaznacza, e papie

nie zabrania zawarcia maestwa panny z modziecem, zakazuje

jednak „aby dwoeców, lub wdow poymuicych, do witych

') Tame, lib. 1, cap. VI, 8tr. 743.

') Tame, lib. 1, cap. VI, str. 722.

^) Tame, lib. 1; cap. VI, str. 743.

*) Tame, lib. 1, cap. VI, str. 743.

5) Tame, lib. 1, cap. VI, str. 741—2.

®) Na wiadectwo Lntra powoywa si jaz Wujek w swym traktacie p. t.

„Czyciec, to iest zdrowa a gruntowna nauka o modlitwach, o mszach y jamu-

nach za umare wierne y o mkach czycowych po mierci. Pozna, 1579 r.,

str. 232— 3, piszc: Tene Luther na disputaciey, któr mia z Eckiusem, tak

mówi : Ego, qui credo fortiter, imo ausim dicere scio purgatorium esse, facile

persnadeor in scripturis de eo mentionem fieri". W traktacie Wujka mona zna-

le nastpujce cytaty, przytoczone przez Pocieja w odmiennem do tómacze-

niu: Chryzostoma (str. 9— 10), Augustyna (str. 156— 7), Ambroego (str. 207 i nast.),

Pawa w. (I. Cor. 3) (str. 151), Cypryana (str. 185—6), Grzegorza W. (str. 178—

9 i 222), Bazylego (wzmianka bez cytatu str. 166— 7), Grzegorza Nanzyazeskiego

(str. 77). wiadectwo Lutra przytacza take Wujek w „Kazaniu na dzie wier-

nych zmarych" : „Ale czemu si z Mistrzem swoim uczniowie nie zgadzai,

wszak ich ociec Luter iawnie mówi: la wiem pewnie, e Czyciec iest... A cze-

mu dzi uczniowie inaczey? Czyli iako oni mówi: Mdreze bd iayca, nili

kury..." Jakob Wuiek: Postilla Catholicu . . . str. 472.

') Kazania y Homilie, str. 598—601.
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powicania przypuszczano taiemuic", co rozkaza by ju Pawe
wity Tymoteuszowi (I. Tim. 3)^), a to dlatego, e „Maestwa
zwizek znaczy iednego Chrystusa z iedn tylko Oblubienic Cer-

kwi cis, podug Apostoa (Ephes. 5), przyia". Potwierdzi to

take kanon 17 apostolski. Wprawdzie kanon 6 apostolski 2)

nie pozwala, by biskup, lub kapan, pod pokrywk naboestwa,

porzuca on, lecz nie trzeba zapomina, e Doktor narodów

(I. Cor. 7) nawet ludziom wieckim czysto zaleca. A co w. Pawe
wieckim radzi, to papie duchowiestwu rozkaza, albowiem wolno

mu synodalne dekreta, nie cigajce si do wiary, obala, co

i Grecya czyni, lubo w drugich a nie w sobie upatruje bdy.
Tak n. p. wyda synod Elibertyski pewne dekreta w sprawie

postu, lub malowania cerkwi, lub noclegów na cmentarzu a synod

Laodyceski zabrania we dwie niedziele wielkiego postu krzci,

a prócz tego na weselach taczy, a jednak grecki i rzymski ko-

ció od tego odstpiy, gdy te postanowienia soborów nie odno-

siy si do wiary. Bezestwo te duchowiestwa zachodnigo ko-

cioa nie jest bynajmniej rzecz now, o czem wiadcz papie

Syrycyusz (in epist. prima ad Himerium Taraconensem Episco-

pum) i Innocenty I (epist. prima ad Victricium Rothomagensem

Episcopum) ^). Nie dozwalay eni si duchowiestwu kanon
apostolski 26*), Elibertaski sobór (cap. 33), synody:

w Nicei (can. 3)^), Kartageski 2 (can. 2) '^), Chalcedoski
(can. 14)''), Innocenty (ad Exuperium), Epifaniusz (Haeres. 59) »).

V Na cytat ten powoywa si równie Arcudius w utworze „De Con-

cordia"... „De sacr. Matrim", cap. 84, str. 599.

*) Patrz wzmiank u Arkadinsa: Op. cit. cap. 34, str. 567.

*) W tym samym porzdku i dosownie tak samo poda te listy Arcu-

dius w utworze: „De Concordia"... (De Matrimonio XLII, str. 601—2).

*) Nie 27 kanon, jak poda Pociej. Patrz Arcudius: Op. cit. cap. H7,

Btr. 580 i cap. ¥). str. 606, gdzie cytat podany dosownie tak samo, jak u Pocieja.

*) Porównaj: Arcudius: op. cit. cap. ;?8, str. 582.

") Patrz: Arcudius: Op. cit. cap. 34, str. 567 i cap. 36, str. 573 (wzmianki).

^) Nie 13 kanon, jak poda Pociej. Porównaj: Arcudius. Op. cit. cap.

36, str. 573 i 567.

®) Arcudius. Op. cit. cap. 35, str. 571. Ten cytat wskazuje bardzo wy-

ranie, e róda podawa Pociejowi Arkudyusz, zakoczenie bowiem „bo kapa-

stwo z Panien pospolicie pochodzi" jest ju wyjtkiem z ks. III Epifaniusza a nie

„Haeres. 59", jak twierdzi Pociej.
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Augustyn. Hieronim, (lib. in Yigilantium) ^), cesarz Justynian

(Noval. 6 cap. 5)^).

Powysze dovrody, z maymi wyjtkami, weszy, jak zazna-

czylimy w przypiskach, do znakomitego dziea Piotra Arkudyusza

„De Concordia Ecclesiae Occidentulis et Orientalis in septem Sa-

cramentorum administratione. Lutetiae Parisiorum 1626". Jest

rzecz pewn, e nie Pociej Arkudyuszowi, lecz na odwrót Arkudyusz

Pociejowi dostarczy tych materyaów, przygotowywanych i zbie-

ranych ju przy kocu 16 wieku. Przebywajc na dworze Pocieja,

pomaga mu Arkudyusz w szerzeniu unii sowem i czynem. Jako

czowiek z wybitnem teologicznem wyksztaceniem Arkudyusz

suy nieraz Pociejowi rad lub pomoc. wiadczy o tern sam

Arkudyusz, skoro podnosi zasug Pocieja, e on wprowadzi na

Rasi powicanie wielkiego krzyma, gdy Grecy dali wprawdzie

Rusi wiar i religijne obrzdy, jednak „modum conficiendi sacrum

vnguentum ipsis non tradiderunt". Przy tej jednak sposobnoci za-

znacza Arkudyusz, e form powicenia znalezion w greckim ry-

tuale „in meliorem formam redegimus", a Pociej „in Slavorum

sermonem orationes Graecorum, me interprete convertit..." ^)_

W innem miejscu pisze Arkudyusz: „Quaesierat a me Russorum
Archiepiscopus Illustrissimus Hypatius Pociej, quid hac

ceremonia (mowa tutaj: de ceremonia poculi vino pleni. quod

graecorum presbyter solet exhibere sponso et sponsae, dum eos in

matrimonium coniungit) G-raeci uelint"^).

Przytoczone sowa Arkudyusza wystarcz chyba dla charak-

terystyki stosunków, jakie go czyy z Pociejem, a wpyw jego

materyaów, do pracy „De Concordia" przygotowywanych, widoczny

nietylko w odpowiedzi Pocieja Pigasowi, lecz take w innj-ch utwo-

rach Pocieja 5).

') Pociej uwaa bdnie ten cytat za wyjtek z Hieronima (lib. contra

Jouinianum). Porównaj: Arcudius: op. cit. cap. 35, str. 574.

j) Kazania y Homilie, str. 601— 7.

*) Arcudius.... Op. cit. str. 79—80.

*) Tame.... str. 562.

*) W „AvTt^priat5-ie'' np. wykazywa Pociej wyszo c e li batuj duchowiestwa

cytatami w. Epifaniusza („contra haereses" i „herezij" 59), Chryzostoma
(Homil. 2 de patientia Job), Grzegorza Nissoskiego (lib. de virginitate)

i Cyryla Hier o zol imskiego „Katech. 12". Por. Pamiatn. polem, litier.

111. str. 748 — 746. W tym traktacie o celibacie posugiwa si Pociej znowu

materyaami Arkudyusza, gdy z wyjtkiem cytatu Chryzostoma, wszystkie
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Ostatniego traktatu Pocieja, umieszczonego w „Responsie"

Pigasowi, mianowicie o kalendarzu, rozbiera nie bdziemy, gdy
ten moe by ciekawym tylko w zwizku z innymi traktatami

Pocieja, na ten sam temat pisanymi ^). Zaznaczymy chyba, e tak

ten traktat, jak i wszystkie inne, umieszczone w „E^sponsie" od-

znaczaj si przejrzystoci w ukadzie, a cao prawdziwie lite-

rackim zakrojem.

Do rk Pigasa, jak si zdaje, „Respons" nie doszed, gdy
Pigas zmar dnia 14 wrzenia 1601 roku ^).

inne znajdujemy w jego utworze: „De Concordia..." str. 571 i 599. Sam plan

wydania broszury Pocieja z r. 1608 p. t. „Harmonia, albo Concor-

dantia wiary, sakramentów y ceremoniey cerkwi w. Orientalney

z kocioem w. rzymskim" (przedruk w „Pamiatn. polem litierat".

T. 111. str. 169—222) powsta równie pod wpywem materyaów, zbieranych w tym

samym celu przez Arkudyusza. Rónica miedzy broszur Pocieja a dzieem Ar-

kudyusza jest ta, e broszura Pocieja ma charakter pisma publicystycznego, utwór

Arkudyusza natomiast jest dzieem cile naukowem, pisanem z wielk erudycy

i spokojem. O samym Arkudyuszu patrz: K. Charampowicza: „Zapadno-

russkija prawosawnyja szkoy XVI i naczaa XVII w. Kaza 1898 r. str. 491— 4,

gdzie podane take inne róda.

*) .Scharakteryzowaem zreszt t polemik w mej pracy p. t. „Pierwszy

wj^stp literacki Hipacyusza Pocieja" Lwów 1902 r.

^ M ayszewskij : „Meletij Pigas" T. I. str. 656—8. „Respons" Pocieja

nosi dat: „Z Królestwa Polskiego Roku od stworzenia wiata 7110 a od Naro-

dzenia Syna Boego 1601".
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