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PRZEDI>10W/^.

adna moe karta dziejów naszych nie budzi

takiego zaciekawienia jak dugoletnie panowanie—
«króla Jezuitów*, Zygmunta III. Wszak za jego

to czasów podobno zaszy w spoeczestwie naszym

epokowe przeobraenia i przeomy, które tak po-

tnie zaway miay na szali jego przyszej doli...

Pod wraeniem tycli doniosych przemian, do-

konywujcych si za jego rzdów zwala si zwykle

na tego « nieugitego króla dogmatów*—stosy za-

rzutów lub pochwa. Ukoronowanej jednostce przy-

pisuje si zasug czy win przeobraenia, które do-

konao si w tysicach dusz... On jeden winien...

On forytowa ludzi tylko protegowanych przez Je-

zuitów, on tylko gnbi wszelk swobod myli, on

sam jeden, ten polski Filip II...

Czasem na szczcie dodaje mu si jeszcze so-

juszników w jego pracy misjonarskiej. Szuka si
jednak tych wspódziaaczy gównie za granic
i wszystko znowu skada si na barki obcych or-
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ganizacji. Papiee 2 Hozyuszem, nuncjusze, a prze-

dewszystkim falanga Jezuitów, oto sprawcy. Wszyst-

ko zrobia sprysta akcja zagranicy, a samo spo-

eczestwo spokojnie pozwalao dokonywa na wa-
snej skórze wszelkich operacji i eksperymentów...

Ale moe reakcja katolicka miaa w samej

Polsce jakie samorodne róda? ]\Ioe jej róda
nie pyne.y tylko z Woch i Hiszpanji? Moe po za

temi zewntrznemi wpywami opieraa si na ja-

kich swojskich, rodzinnych podwalinach?

Tych to doszuka si chcemy w niniejszej roz-

prawie. Nie bdziemy odkrywali zwiastunów re-

akcji katolickiej w onie samego polskiego ducho-

wiestwa. Nie, signiemy gdzieindziej,—w g>^«a-
mego spoeczestwa, do warstw jak najniszych
i najuboszych, aby tam w najgbszych odmtach
dopatrz3' si pierwszych podmuchów kontrareformacji

polskiej.

Takie a nie inne szlaki dla badania naszego

wskazuje nam wiadomo, e religja, która jest

wtkiem naszej pracy, to przedewszystkim rzecz

mas, nie jednostek, e o wierze nie rozstrzygaj

dyplomatyczne noty indywiduów, ale lud i tum...

Porywaj nas równie w tym kierunku bada
najnowsze powiewy w historjografji europejskiej,

które w gromadnych psychicznych zmianach ka
si dopatrywa powodów i podstawowych czynni-

ków dziejów ludzkoci. Nie « ywoty » jednostek,

ale dzieje mas i ich psychologji zajmowa zaczyna-

j coraz bardziej uwag nowszych dziejopisarzów.

Wyraz tym nowym toeretycznym przekonaniom da-



no na zeszorocznym krakowskim zjedzie historycz-

nym ród ywej dyskusji nad stosunkiem bada
dziejopisarskich do nowych teorji socjologicznych.

Niezaprzeczonym owocem wpywu tych ostatnich

—

jest zmiana w ocenach wanoci pewnych zdarze
dziejowych. Przed oczy badaczów wystpuj na
jaw fakty, na które dotd nie zwracano uwagi.

W tej myli urodzia si i niniejsza rozprawa. Nie
zszywanie dat historycznych na mod aprjorystycz-

nych uogólnie, zaczerpnitych z socjologji— ale wy-
pracowanie samodzielnego, czysto-historycznego stu-

djum o zjawiskach dziejowych, których wag i zna-

czenie w yciu narodów podniosa dopiero w ostat-

nfch czasach socjalna psychologja ') — to byt mój
zamiar.

Dzieje ruchów masowych, wybuchajcych w Pol-

sce przeciw reformacji, dzieje, jak wówczas mówiono,
<' tumultów » religijnych — to temat naszej pracy.

Równolegle z tym szeregiem co chwila wybucha-
jcych objawów fanatyzmu religijnego, przesuwam
przed oczami czytelnika przeciwne temu usiowania
pewnej grupy posów na sejmie, starajcych si
w dziedzinie ustawodawczej przeciwdziaa tego

rodzaju rozruchom. — Sejmowe walki o popar-

cie konstytucji przeciw tumultom nabieraj wiel-

kiego znaczenia na tle wspomnianych wybuchów.

') Porówn. m rozpraw «Z historjozofji niemieckiej». Ateneum
r. i9or, T. I.



To to pozwala nam wytkn niesuszno twier-

dzenia p. A. Solcolowskiego, który w swej tak cen-

nej zreszt monografji « Przed rokoszem » uwaa
walki sejmowe o « obwarowanie konfederacji* za

czysto abstrakcyjne, nie majce znaczenia «prak-

tycznego>.

W zwizku z zaburzeniami religijnemi musia-

em oczywicie—cicc je oprze na szerszym grun-

cie—poruszy niejedn kwestj ogólniejszej natury

z dziejów nowowierstwa polskiego (dzieje dyzunji

pomijam), a szczególnie za zastanowi si nad sta-

nowiskiem tak Jezuitów i Skargi, jak i Zamojskie-

go wobec wspomnianych rozruchów. W rozw'OJu

caej kwestji tumultów odkrywam przeomow jej

chwil na sejmie w r. 1606 w ustpie «Noc Je-

zuitów*; w wybuchajcym nastpnie rokoszu Ze-

brzydowskiego podkrelam jego znami innowier-

cze,—wszystko kwestje w dziejopisarstwie naszym

dotd prawie nietknite. Czasy po rokoszu traktuj

tylko jako dodatkow^e uzupenienie waciwej osno-

wy tej pracy.

Przygotowawcze studja nad rokoszem Zebrzy-

dowskiego wykonaem jeszcze przed kilku laty w pra-

cowni historycznej Uniwersytetu Jagielloskiego pod

kierunkiem prof. W. Zakrzewskiego, któremu za wie-

le cennych wskazówek gorce obecnie skadam po-

dzikowanie.

Podstawowy zrb tej pracy, przedstawiajcej

czasy przedrokoszowe, a szczególnie sam rokosz

opieraj si po wikszej czci na ródach rko-
pimiennych, które za askawym pozwoleniem czer-



paem z krakowskiej Bibljoteki xx. Czartoryskich,

warszawskiej Bibljoteki Ordynacji Zamojskiej i t. p.

Do zrozumienia wspóczesnych dnoci i rozjanie-

nia nastroju chwili szczególnie cennych wskazówek
dostarczyo mi studjum nad owoczesn nader obfit

literatur broszurow.

JV Warszaw/e, i lipca igoi.





T.

«I nie umieli inaczej swego Boga miowa,
jeno wbijajc czowieka na lcrzy.»

Nietzsche. Zaraihustra.

Zabyso zaranie nowycli czasów, wiele XVI,

wiele « reformacji ». Nastaa pamitna epoka, w któ-

rej spoeczestwa europejskie wij si w ogromnym

przeomowym przesileniu. W rónych punktacli

Europy zrywaj si nowi prorocy, gosz nowe na-

uki. Jakie niewyrozumowane gbokie uczucia po-

ruszaj szaem jednostki, tumy, narody. ród wy-

bujaych namitnoci religijnych rzucaj si fale

ludów na siebie. cina si, wiesza, mczy, pali

wyznawców «rónej wiary >>. W Europie wybucha

straszna rze, morza krwi si wylewaj, o religj

we Francji, Holandji, w Niemczech toczy si prze-

wleka wojna przeszo trzydzieci lat.

Europa rozwiertowana na obozy przez takich

organizatorów jak Luter, Zwingli, Loyola, Kalwin,

Knoks, aski popada w jak zaraz psychiczn,

jakie obkanie wyznaniowe, w których ludzie za-



mieniaj si w krwioercze zwierzta, goszce nie-

naruszalne dogmaty, zbawcze dla wszech-ludz-

koci.

Bezwzgldno walki przechodzi wszelkie gra-

nice. wia.tynie, w których niegdy nawet zo-

czyca znachodzi schronienie, padaj w ruiny, naj-

pikniejsze dziea sztuki w kocioach katolickich

lec w strzpy i okruchy pod rk fanatycznych

wrogów dawnego «bawochwalstwa». Rónowier-

cze cmentarze i groby przewracaj si do dna. << Gi-

lotyna » inkwizycji pracuje niezmordowanie. W no-

cy . Bartomieja morduje si 8,000 rónowierców^

Ks. Alba nurza si we krwi «heretyków». Zabija

si skrytobójczo monarchów, jak Henryka III fran-

cuskiego, jak Henryka IV, jak Wilhelma Oraskie-

go, a wszystkie te czyny okropne nawet w sumie-

niu ludzkim nie wywoyway ani cienia wyrzutów,

bo to wszystko speniano w imi— witych dog-

matów!...

Duma, z jak si zwykle opowiada o cywilizacji

europejskiej, pierzcha na widok takich objawów bar-

barzystwa. T nienawi zapamita ludzi do ludzi

w^ imi Boga, usprawiedliwi moe chyba tylko owo-

czesne istotnie gbokie, gorce przejcie si zagadnie-

niami najwyszemi, dotyczcemi wszech-bytu, tak

w'zniosemi jak dusza, ycie pozagrobowe, Bóg... —
usprawiedliwi mog owe istotnie czyste i nieobudne

uczucia gorcej wiary, pobudzane jeszcze do najwy-

szej ekstazy przez jezuickie «exercitia spiritualia» czy

mistcrja sekt purytanów, uczucia pene takich pasji

i wulkanicznych wybuchów ducha, e je odzwierciedli



moe chyba wspóczesna sztuka w swych baroko-

wych kolosach i niepodobiestwach.

Niezawodnie, wszystkie te tak potne wzloty

i porywy wspóczesnego ducha ludzkiego nie wy-
peniaa sama tylko religijno. Dopatrzono si pod
oson religji wielu materjalnych bodców, wielu

gospodarczych interesów, w imi których uderzano

taranem na duchowiestwo.

Czy nie byo wicej jeszcze pobudek? Czy tyl-

ko te tendencje byy podoem dla ruchu reforma-

cyjnego, który kosztowa ludzko tyle ofiar?

W chwili wybuchu reformacji redniowieczna

Europa z jednym wspólnym jzykiem klas wy-
ksztaconych, z acin, z wspólnemi caemu wiatu
naczelnikami rzymskiemi, papieem i cesarzem, roz-

pada si na czci. Wielka skaa kruszy si w cza-

sie tego dziejowego trzsienia ziemi na kaway, roz-

latuje si ne okruchy rónorodnych kamieni, z któ-

rych bya zlepiona. Dotd ca chrzecijask Euro-

p opasywaa, jakby elazn obrcz, wymienita

sprysta organizacja kocioa. Midzynarodowy
koció rozsia po caym wiecie ród rónych na-

cji krocie wikszych i mniejszych placówek, su-

chajcych skinienia nastpcy . Piotra: mia na swe

rozkazy ca hjerarchj bezennych duchownych,

podniecanych zapaem coraz to nowych prdów mi-

stycznych, zarzuci po wszystkich ziemiach sie bez-

porednio papieowi oddanych zakonów.

Teraz obrcz midzynarodowa si rozpryska.

Rozsadzaj j poszczególne, budzce si dnoci
narodowe.



Xa gruncie dawnej wszechwiatowej Romy ko-
ció gosi liaso uniwersalizmu. < aciskiego /> pa-

piea obciodzia ludzko, nie poszczególny naród.

Rzecz jasna, e partykularne narodowe ruciy prze-

dewszystkim musiay si teraz zwróci przeciw te-

mu wszystko zaguszajcemu «powszechnemu » ko-
cioowi. Wybuch narodowych de musia si

objawi jako walka z kocioem, musia wystpi na

teren spraw religijnych, zaznaczy si w pierwszych

zaraz porywach na polu tumacze dawnej aci-

skiej biblji na narodowe jzyki. Narodowo dotd
jeszcze niewyrana, nieuwiadomiona odziewa si

w szat religji, na soborach «nacje» chc sobie zdo-

by znaczenie, wreszcie tworz sobie lub pochwy-

tuj nowe wyznania, wicej odpowiadajce swemu
usposobieniu.

Rcligja, w zaraniu ycia plemion, matka tylu

czynników kulturalnych, które si kryj pod jej oso-

n, aby z czasem zupenie si od niej oderwa, wy-

raaa teraz niewiadome, niejasne uczucia narodowe.

Nowe wiary budz do ycia rodzime literatury,

budz u nas Rejów, nawet na Litwie jzyk litew-

ski, i tak pocztkowo splataj si z narodow mo-
w, e gowa reakcji katolickiej Hozyusz oburza

si jako na rzecz zdron, gdy który z biskupów

napisze do list po polsku zamiast po acinie...

M

Obok paijiea drugim przedstawicielem dawne-

go uniwersalizmu redniowiecznego by cesarz rzym-

') Wierzbowski. Ucliasciana. V



ski, a waciwie dynastja, ten tytu piele.gnujca:

Habsburgowie. Oni podobnie jak i papie wyst-

puj przeciw wiatu protestanckiemu i coraz bar-

dziej wi si ze stolic apostolsk.

Ich pastwa s istotnie nienarodowe, uniwer-

salne. Tak Habsburg panujcy w Madrycie panu-

je i nad Hiszpanj i Portugalj i poudniowemi

Wochami i dalekiemi ziemiami amerykaskiemi, jak

i «Rakuzy» wadn nad Niemcami, Wgrami, Cze-

chami i innemi drobnemi ludkami sowiaskiemi...

Rzecz znamienna, e te konglomeraty midzynaro-

dowe w czasie obecnych wybuchów partykularyz-

mów narodowych utrzymay si tam, gdzie wiat

chrzecijaski znajdowa si w blizkim ssiedztwie

z atakujcym Islamem. Obcy i wrogi póksiyc

zmusza te gromadki rónorodne kupi si razem

pod hasem dawnego powszechnego chrzecija-

stwa.

Zostay one «katolickie». Podczas gdy wicej

od szturmów muzumaskich odlege spoeczestwa

mogy si swobodnie róniczkowa w coraz nowe

religijne odcienia luteranów, kalwinistów, luterano-kal-

winistów, anglikanów, socynjanów, anabaptystów,

purytanów, independentów, podczas gdy tam w od-

dali od szabli tureckiej mogy wyrasta swobody

i republiki angielskie i holertderskie, wykwita zote

czasy Szekspirów% Rembrandtów, Rubensów, — to

tymczasem kraje wicej wystawione na napady

obcej « wiary » tureckiej szereguj si do wspólnej

obrony, trzymaj si dawnej redniowiecznej tradycji

lub przystosowuj j do nowych czasów, posuszne



rozkazom papiea, majcego na swe skinienie karne,

wymustrowane, midzynarodowe Towarzystwo Jezu-

sowe, które wylgo si wanie w Hiszpanji, uro-

dzonej w zawzitej walce z póksiycem Maurów,

w Hiszpanji, obecnie tryumfatorki z pod Lepanto...

Obok Hiszpanji i Rakuz byo jeszcze jedno

pastwo w Europie, podobnie pooone na kracach

wiata zachodniego i podobnie pod nawa wscho-

du, przed zagonami turecko-tatarskiemi zmuszone

chroni i czy rónorodne elementy narodowe

i sta pod hasem «uniwersalnym» aciskim.

Bya nim prusko-litewsko-rusko-polska Rzpta,

«przedmurze» chrzecijastwa, któr popychay rzeki

czarnomorskie do zatargów i walk z Turcj, walk,

które zakoczy mia zwycisk odsiecz Wiednia

ostatni chrzecijaski «lew Lechistanu»...

Jak Hiszpanj i Rakuzy tak i Rzpt polsk
pooenie polityczne popychao ku chrzecijaskiemu

uniwersalizmowi, kazao jej nie podnieca zbyt we-

wntrznych narodowych rónorodnych dnoci
i w imi redniowiecznych dowiadcze czy si
cile z ostoj powszechnego chrzecijastwa—z pa-

piestwem,— popiera reakcj katolick. Jak tamte,

tak i ona zostaa katolick i midzynarodow.

Przeciwna im, zupenie jednolicie zbudowana,

Iya Francja. Ona te pierwsza usyszaa ow
nut, która przebrzmiaa ród ruchu reformacyjne-

go, zrcjzumiaa, e obok religji gra tu sza o inte-



res i samodzielno narodu i pastwa—ona nieprzy-

jacióka uniwersalizmu Habsburgów. Oddawnaszczo-

drobliwie obdarzona przez stolice apostolsk «gal-

likask» samodzielnoci nie czua potrzeby jak

Niemcy walczy z uniwersalizmem papieskim—mi-

mo wahania si i prób nie zostaa protestanck, ale

po krwioerczej domowej walce religijnej skrystali-

zowaa denia swych czasów. ród tej walki do-

mowej francuskiej, której etapy zaznaczaj coraz to

nowe edykty tolerancyjne, mogo si wyrobi prze-

konanie, e mniejsz wag trzeba przywizywa do

tego, czy kto jest hugonot lub katolikiem, ni do

tego, czy jest Francuzem, czy obcym «Hiszpanem»...

Ostatecznie Henryk IV, który sam tylokrotnie

zmienia wyznanie, zobojtniay dla religji, wyda

«edykt nantejski», który stanowi epok w dziejach

reformacji i wojen religijnych.

Z edyktem nantejskim zrodzia si rzecz nowa

w dziejach kultury nowoczesnej, niejasna, niewia-

doma siebie ale zawsze -tolerancja religijna.

Pomysy szanowania obcych wiar nie byy czym

nowym. Ju humanizm podsuwa Bokacjuszowi le-

giendy o trzech piercieniach: chrzecijaskim, y-

dowskim i muzumaskim, zwiastunki piercienia Na-

tana ') a ju Macchiaveh podporzdkowuje religj

wszechpotdze swego «ksicia». Dopiero czasy re-

formacji—i to nie ona sama z swym bezwzgld-

nym fanatyzmem, ale wrzenie i niezgoda przez ni

1) Biukhardt. Die Cultur der Renaissance in Italien II. 218.

Paul Janet. Histoire de la science politiue. t. II. 1872. 228.
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wywoane naprowadzaj umys ludzlci na niejasne

bardzo z pocztlcu pojcie tolerancji dla czowieka,

którego redniow^iecze pitnowao straszn nazw
lieretyk*. Cierpie w swym onie ydów umiao

i redniowiecze cirzecijaskie, ale mie wyrozu-

mienie dla wyznawcy Chrystusa, który nie chce

suclia kocioa, tego nauczya si Europa dopiero

od czasów reformacji, a pierwszy przedstawi Bo-

din, katolik, który ledwo umkn rzezi pamitnej

nocy . Bartomieja. W swoim dzieku o siedmiu

religjach, wynoszc po nad w'szystko interes pa-
stwa, da swobody sumienia i tolerancji dla obcych

wyzna.
Pierwszym praktycznym a trwaym spenieniem

tego programu by edykt nantejski.

Edykt nantejski z r. 1598 uznawa prawnopu-

bliczne stanowisko francuskich kalwinów, stanowi-

cych ósm cz narodu francuskiego.

Religj pastwa jest katolicyzm, wszdzie mo-

e odprawia si katolickie naboestwo, nawet

w czysto protestanckich miastach; dobra kocielne

zabrane przez protestantów maj powróci do ko-

cioa; hugonoci maj szanowa katolickie wita,
tak samo kanoniczne prawa maestwa, wreszcie

paci dziesiciny.

W zamian za to jednak hugonotów uznaje si
za obywateli pastwa na równi z katolikami, do-

puszcza si do wszystkich urzdów i godnoci
i ustanawia sio sdy dla spraw w-yznaniowych

zoone z ww.nawców obu wiar (chambres mi-

parties).

'



Wycznie dla hugonotów i dla ich naboe-
stwa przeznacza si 200 miejscowoci i twierdz we
Francji, w których sta maj garnizony czysto hu-

gonockie (na odzie królewskim). Naczelnych za-

wiadowców tych twierdz (samych hugonotów). mia-

nuje za zgod protestantów król. Tak samo na sy-

nody i zjazdy polityczne i wyznaniowe moe po-

zwoli im tylko król. ^)

Przez ten edykt pastwo ujmowao w swe rce
spraw religijn. Centralizm i administracja pa-
stwow^a tracia wprawdzie nieco na sile przez utwo-

rzenie samodzielnych grup w pastwie, ale zdoby-

waa sobie gorce przywizanie i wierno u hu-

g'onotów wdzicznych za opiek rzdu. Pastwo
chronio wszystkich swych poddanych. Miejsce sym-

patji dla wspówyznawcy, dla chrzecijanina kato-

lika zajmowaa teraz sympatja dla wspóobywatela.

Pastwo czuwa nad solidarnoci caego spoecze-

stwa, gnbi wyznaniow nienawi ród poddanych,

ukróca walki i zaburzenia religijne.

Byo to wielkie dzieo wystpujcych teraz na

aren dziejow prdów narodowo-pastwowych, wiel-

ka zdobycz kulturalna, jak wnosi do wiata euro-

pejskiego «naród», dziaajcy twórczo, nioscy za-

miast—jak czsto zniszczenia i poogi—gazk po-

koju i tolerancji. Pado ziarno czasów dzisiejszych,

w któr)xh obok nauki i sztuki ma i religja zagwa-

rantowan ze strony pastwa tak niezaleno, jak

i ochron przed uciskiem.

') Pbillipson. Westeiiropa. 41"— 418.

^5



Rok 1598, rok wydania na wiat edyktu tole-

rancyjnego, jest dat przeomow. W tym roku

Filip II, stary bojownik reakcji katolickiej, który

w imi praw dawnego uniwersalizmu na wszystkich

punktach rzuca si i boryka z nowemi narodowe-

mi ruchami (holenderskim, francuskim i angiel-

skim) — musia w tym roku w pokoju w Vervins

ustpi zwycie.ony ostatecznie przez Francj, go-

szc nowoczesne hasa, Francj, przyznajc wa-

nie tolerancj dla «heretyków»; — musia ustpi,

aby tego roku jeszcze umrze... W tym samym

roku raz na zawsze odrywa si Szwecja i wyco-

fuje z personalnej unji, jak poczy si moga
z uniwersaln Rzpt polsk przez «pónocnego Fi-

lipa 1L>—Zygmunta 111, tak cile bratajcego si

z Habsburgami...

*Idea» tolerancji, rzucona w tym roku przez

Francj porywa ku sobie i wabi i—rozpiera coraz

bardziej pastwa uniwersalne.

Podczas gdy w samej Francji, która zrozumia-

a ducha czasu, zmuszajc rozognionych poddanych

do wzajemnego wyrozumienia — monarchja olbrzy-

mieje, zdumiewa sw potg wiat cay a królowie

staj si boyszczami narodu, to w Anglji Stuarto-

wie, pragncy si pastwa ufundowa na wycz-
nym panowaniu jednego wyznania — gin na sza-

focie, ustpujc republice... Hiszpanja i Wochy,
oparto na w\'cznym panowaniu katolickiej wiary,

nie przechodz przez burze wojen religijnych i m-
ki porodu wielkiej zdobyczy kulturalnej: tolerancji

religijnej ale to i... karlej, mimo wszystkich onych
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srebrem naadowanych gallionów, przybijajcych

z Ameryki do brzegów hiszpaskich. Pastwa
austrjackie Habsburg-ów rozprzgaj si, ich uni-

wersahzm w niebezpieczestwie, pod szat anti-kato-

Hck budz si narodowe prdy, czeski, wgierski,

niemiecki i omal go nie rozsadzaj w trzydziestolet-

niej wojnie.

W obliczu strasznych przesile i katastrof wy-

stpuj gienialniejsze umysy, wskazujce na nowe

drogi, od L'Hopitala zaczwszy.

W Niemczech w kocu pokój westfalski przy-

nosi tolerancj dla wyznania katolickiego, augsbur-

skiego i heweckiego.

W Polsce przeciw rzdom Zygmunta III po-

wstaje reakcja tolerancyjna Wadysawa IV i «col-

louium charitativum».

Ile krwi si wylao, ile trupów lego we Fran-

cji, w Niemczech, w Anglji, w Holandji, w Cze-

chach, ile tortur wzajemnych z jednej i drugiej stro-

ny, jakich strasznych wysików ducha, ile energji,

ile gniewu i oburzenia, szaów, zachwytów, na ko-

niec wyczerpania kosztowao ludzko zdobycie jed-

nego nowego skarbu — zrozumienie jednego wyra-

zu «tolerancja»,—osabienie grozy przezwiska «he-

retyk»..., zdobycie w kocu owego obopólnego wy-

rozumienia wyznaniowego, ideau, który rzuci wia-

tu w swych dzieach ociemniay wneszcz angielski

Milton!

Nie odrazu mona si wzbi na tak wysoki

szczebel w rozwoju etycznym. Z pocztku przej-

cie si hasami nowych wiar, podniecone gospodar-

Kieuawii wyznaniowa. 2 J7



czerni zdobyczami na polu kocielnych majtków
byo tak gorce, wybuchao tak gwatownie, e mó-

wi wówczas o tolerancji, o etycznym altruizmie,

byo niesposób. Dopiero gdy zdobycze si ustaliy,

—

fale si uspokoiy, a ludzko przesycona religijn

wani, rzucia si szuka nowej strawy duchowej

ród wiedzy i sztuki.

Ale obecny szczebel w rozwoju tolerancji reli-

gijnej—to dopiero jeden z pierwsz3'ch. Tolerancj

uyczao pastwo tylko tym wyznaniom, które zdo-

byy sobie ród spoeczestwa, jakie takie uznanie

i si. Nie uwzgldniono wszystkich isniejcych

wyzna, pominito drobniutkie garstki, nieznaczne

mniejszoci, goszczce w pastwie. Pastwo dbao
tu tylko o siebie.

Nadto zasada tolerancji odnosia si do klas

wyszych i w imi zasady »cuius regio, illius reli-

gio « dusze poddanych nie uzyskay tych samych
praw co paskie.

Nadto jak dawniej, tak i teraz pitnuje si na-

zw heretyków ludzi obcej wiary. Zmiana tylko

zasza w tym, e w miejsce dawnej wspólnej powa-

gi papieskiej wykwity nowe autorytety równie eks-

kluzywne, — e tych autorytetów byo wicej, e
powagi byy mniejsze, e ród ich wzajemnej kót-

ni «heretyk» atwiej móg uj przeladowania...

vSwoboda dla pewnych wyzna bya przywi-

zana do pewnych miejsc i terytorjów, Jednostka

pod wzgldem religji nie miaa wolnoci, miay j
tylko wiksze gromady.
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Wyjtkowy pod pewnym wzgldem widok przed-

stawia Rzpta polska.

Reformacja nie wzbudzia w niej « narodowej*

wiary, poprzestano tu na recepcji zachodnich wy-

zna. Lubo uniwersalna i katolicka a jednak praw-

nopublicznie zachowuje tolerancj dla nowych re-

ligji i to nie jednej ale wszystkich gdziekolwiek

istniejcych.

Pooona na kracu Europy zachodniej ale

w wikszym oddaleniu od Turcji, anieli pastwa
Habsburgów, nie postpuje stanowczo w duchu ich

polityki uniwersalnej.

Owszem przejawia si w niej ustawiczne wa-

hanie. W pastwie, przez które katolicyzm wcis-

n si na zawsze najdalej na pónoc Europy, —
istniej i walcz z sob dwa obozy za Zygmunta

III-go.'

Jedni stronnicy królewscy «regalici», trzyma-

jcy z Habsburgami, oddani niepodzielnie Towa-

rzystwu Jezusowemu, nienawidzcy protestantyzmu,

dowodzcy, e jedno wiary i nietolerancja uchro-

ni rónorodne pastwo od zguby, pobudzajcy na-

koniec do wojny z Islamem, — drudzy pod wodz
Zamojskiego, narodowo-polscy, przeciwnicy sojuszu

z Habsburgami i walki z Turcj, upominajcy si

o tolerancj dla ewangielików w imi interesu «po-

litycznego», std podobnie jak i we Erancji «poH-

tykami» zwani.

Obraz walk tych dwuch prdów w spra-

wie tolerancji religijnej za Zygmunta III-go rozto-

czy si na nastpnych stronnicach. Nie znajdzie
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w nim czytelnik tylu jaskrawych barw waciwych

zapasom o «wiar» jak na zachodzie Europy, gów-

nie dziki temu, e now wiar nie przejy si

u nas masy ludu ale arystokracja spoeczestwa.

vStarcia zatym nie wybuchay ywioowo. W rdzen-

nej Polsce mogy wybucha masowe ataki tylko ze

strony katolickiego ludu przeciw garstce nowo-

wierców.

Taki by tylko rodzaj wybuchów tumu. By
to nieobliczalny, odruchowy »tumult», którego naj-

wybitniejszym przykadem w dziejach powszechnych

jest synna noc . Bartomieja.



II.

«Cho « nowinkom » sprzyja dwór,

Zlutrzony potrosze,

Heretycki burzy zbór—
Oto im rozkosze!

Tedy woa: « Miecz a kat!

'

I klnie jak poganin

Cay kaia: Czeski brat,

Kalwin i arjanin!»

Or-Ot. «.aki.»

Aby zrozumie, z jakim usposobieniem w Pol-

sce spotykay si nowe wiary, nie wystarczy roz-

trzsa zachowania si monarchy i «szczytów» spo-

eczestwa, wyszych urzdów i sdów wobec inno-

wierców, ale przedewszystkim trzeba zwróci uwa

g na zachowanie si szarych, bezimiennych mas.

W tumie krystalizuje si dopiero jasno, bez

osonek uczucie nienawici lub sympatji, i w masie

wybucha dopiero w sposób zdecydowany, ywioo-

wy— to, co dotd drzemao w duszy jednostki.

ród szlachty najuboszy tum ludu owych

«chopów-szlachciców», mazowieckich szlachciców



zagrodowych, jak wiadomo, namitn^i ywi niena-

wi dla nowinek religijnych a arliwo u nich

i przywizanie do dawmej wiary byy tak gbokie,

e, jak wspóczenie donosi nuncjusz na Mazowszu,

mia przypaca yciem miaek, któryby odway
si je w^ post chociaby z nabiaem, o czym w'iad-

czy miao nawet tamtejsze przysowie, e lepiej za-

bi czowieka, ni je z misem w pitek... ^) W s-
siedztwie tak prawowiernych tumów^ szlachty ma-

zowieckiej rosnca coraz bardziej Warszawa nic mog-

a w odrónieniu od wszystkich wikszych miast

polskich mie w swych murach zboru innowiercze-

go. Kiedy bowiem «w Warszawie pan Niemsta,

starosta warszawski, zniós materj (materja bu-

dowlany) i chcia zbór heretycki w Warszawie bu-

dowa, zjechali si jako na jaki gwat ludzie stanu

szlacheckiego i nie jedno si sprzeciwili, aby nie

budowa, ale te i to, co by pocz, i z materj

popsowali i w^ niwecz obrócili, zaczym potym nie

way si tego nikt czyni. » ^).

'J
Rei. nuncjuszów. Rykaczewski. II. 141, Wiedzia o tym

Jan Zamojski, e ten mazowiecki lud szlachecki ti) podwalina kato-

licyzmu w Polsce. To te kiedy w czasie bytnoci (r. 1594) Zyg-

munta III w Szwecji, innowiercy umylili urzdzi zjazd swój

w Warszawie, Zamojski, obawiajc si std rozruchów, pocz ku ich

postrachowi rozgasza, e poradzi królowej, aby w takim razie

mazowieckich szlachciców gromadk jak sposobi raczya, eby
(chcianoliby izeczy zaciga do zjazdów i mieszanin jakich) wstrt

czynili. (Bruljony listów Zamojskiego w Bibljotece Ord. Zamojskiej

S. II. T. IV. 98 i 100). Na caym Mazowszu by tylko jeden zbór

w Niszczycach, w powiecie Bielskim, zaoony przez Niszczyckiego

1'iotra, kasztelana bezkiego w 1589.

') O zborze heretyckim w Poznaniu r. 1614.



Lecz ten lud chodaczków rozproszony po wsiach

nie mia czstej sposobnoci wystpowania tumem,
nie widzia zreszt w pobliu «heretyków», na któ-

rychby wywrze móg swój gniew, gdy na Ma-
zowszu nie znalazby ich i ze wiec... W wiej-

skim zaciszu i swoich «zaciankach» pielgnowaa
po ojcach przekazane swojskie witoci «zacian-

kowe», nie spotykajc si, ani cierajc z powiewem
zagranicy i obczyzny.

Najlepszym dla naszych bada, najwraliwszym

elementem bdzie lud wiejski, rozstrzygajcym

bdzie zachowanie si « ulicy » wobec reformacji.

«Motoch» nienawidzi ewangielików.

Patrzy z oburzeniem na ich zbory, na ich cmen-
tarze. Ju w nazwach, jakie tym witociom inno-

wierczym nada ów stugowy «ulicznik» i wócz-
ga, czyh, jak dawniej mówiono, «hultaj» maluje si
caa jego niech. W Poznaniu wzgórze, na któ-

rym sta zbór luterski, dostao szydercze przezwisko

«ysej Góry» wraz z komentarzem, e na niej po
nocy odbywaj si schadzki czarownic i djabów.

Na drwiny <.<brogiem» przezwano najwspanialszy

«koció» ewangielicki krakowski z owym stoko-

watym dachem... Cmentarz ewangielicki pod Kra-

kowem (we wsi Chemie) nazwa lud «Psi gór...»

Wszystkich protestantów obejmuje ogóln nazw
«lutrów,» ich wiar zwie lutersk, dajc jej przez to

pitno cudzoziemskiej, niemieckiej wiary. Std
rzek Sreniaw w Krakowskim w ojewództwie lud

—

z powodu znacznej iloci zasiedlajcej jej pobrzea
ewangielików przezwa... «Luterk».
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Ten nastrój ludu wobec reformacji ilustruj co

chwila w sposób dobitny wybuchajce po miastach

ywioowe zaburzenia religijne wymierzone przeciw

innowierczym zborom, pogrzebom, cmentarzom, lu-

bom— zaburzenia, dla któr>-ch wyrobia si odnona

nazwa «tumultów».

Tego rodzaju tumulty, ciekawe bardzo dla psy-

chologa tumów, wybuchaj najwczeniej i najcz-

ciej w Krakowie «stoecznym i koronacyjnym wów-

czas^? miecie Rzptej—w Rzymie polskim. Lud ten

odznacza si szczególn pobonoci. W chwili

najbujniejszego rozwoju innowierstwa w Polsce, —
w chwili najwikszego zachwiania si starej wiary

—

r. 1558 lud ten (wedug wiadectwa jezuity Kani-

zego ^) przejty jest gorc pobonoci, gorliwie

uczszcza na naboestwa do kocioów i obfite ska-

da datki ku ich ozdobie. Nic te dziwnego, e
w odrónieniu od innych miast polskich, gdzie lud

przez dusze okresy czasu zachowywa si wicej

biernie i spokojnie wobec ewangielików, w Kra-

kowie ci ostatni prawie nigdy nie zaznali spokoju.

Ledwo si pojawiy nowe wiary a ju w r. 1551

acy krakowscy rzucaj si na pogrzeb innowier-

czy^). W r. 1568 w czasie lubu, kiedy narzeczona

innowiercy nie chcc pozwoli na lub ewangielicki

') List jego do Laineza (Epistolae Petri Kaiiisii. Brisgovlae. 1898,

t. II s. 322.

^) Por. Systema historico-chronologicum eccles. Slavonic. Re-

gcnvolscius (Wgierski) 1652 i Kronika zboru ewang. Wojciech W-
gierski. Wstrzymujc si od ustawicznego cytowania tych podstawo-

wych dla nas dzieek, odsyamy do nich czytelnika ku kontroli.
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ucieka do katolickiego kocioa, wtedy tum rze-

mielników, zasypa gradem kamieni szlacht mno-

wiercz, wdzierajc si a do kocioa, tak, e szlach-

ta ciko ranna padaa a z koni. ^)
_ _

Te objawy przywizania do wiary katohckiej

czy to modziey czy drobnomieszczastwa krakow-

skiego nie potrzeboway zaraz przeraa monej

szlachty innowierczej, ale ostrzegay przed dalszym

postpem naladownictwa gronych przykadów z za-

chodu Europy, skd szed zapach krwi wieej.

Szlachta czua, e pod ich nogami caa masa ludu

sta bdzie przy starej religji.

Aby zabezpieczy si na przyszo rónowier-

cy szukali nowego rodka ochronnego w ustawo-

dawstwie, przekonani, e prawo zdoa okieza zbyt

gorce porywy mas. Po mierci ostatniego Jagiel-

lona w czasie bezkrólewia rónowiercy zdobyli so-

bie «tolerancj» religijn-tak zwan kontederacj

warszawsk r. i573-^)

*

Konfederacja warszawska nie bya zjawiskiem

wiadczcym o jakiej wycznie polskiej skonnoci

') Uchasciana. III. 239.

•') Oczywicie koció katolicki nie móg ostatecznie nie zwraca

uwagi na gorce przywizanie warstw najbiedniejszych do swego kultu.

Owszem przygarn to pospólstwo i powiza je organizacj .bractw>>,

które podwyszyo jeszcze bardziej ten stopie przywizania. Naj-

wietniejszym organizatorem pod tym wzgldem okaza si sam Skar-

ga W r 1573, w tym samym roku, w którym innowiercza szlacita

ukada sobie konfederacje, Skarga zawizuje w Wilnie bractwo Boe-
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i usposobieniu ku tolerancji. Wszak w Niemczech

ustanawia si pokój augsburski ju w r. 1555, midzy

wyznaniem katolickim a augsburskim, pokój, który

wspóczeni uwaali za wzór nawet dla polskiej

konfederacji 1), wszak w r. 1562 we Francji hugo-

noci uzyskuj, w^ „edykcie tolerancyjnym" i caym

szeregu nastpnych edyktów uznanie swego kultu,

w r. 1562 równie Maksymiljan uznaje w^yznanie

„morawskich braci", w r. 1561 ksi sabaudzki

wyznanie gmin waldenskich i t. p. Podobny akt

zjawi si w Polsce w r. 1573.

Wobec tego zjawiska, e spoeczestwo nasze

nie zdoao wyda „narodowej" sekty, ale poprze-

stao tylko na zapoyczeniu si u obcych, „po-

kój" polski nie bierze pod opiek jednego „swojskie-

go" wyznania, lecz ogólnikowo wspomina o wszyst-

kich. Tym si te gów^nie „pokój" polski wyrónia

od zagranicznych, e tam uznawano jedno w^yzna-

nie (np. augsburski nie uznawa helweckiegoj, pol-

ski—wszystkie.

go Ciaa (na wzór istniejcego w Rzymie) i \v. azarza, kremli dla

nich ustiwy i zespala je z innemi dawniej ju istniejcemi bractwa-

mi, które zajmoway si zbieraniem po ulicach ndzarzy i ich pielg-

nowaniem. W ten sposób zosta objty ramami jednej organizacji

cay gmin miejski od rajców a do ostatnich przedstawicieli pauperyz-

mu. Bractwo zbierao si na wspólne zebrania (w kaplicy -Boego

Ciaa-) i gromadnie jako solidarny i rozmodlony tum wystpowao

uroczycie z swemi godami, chorgwiami, wiecami i t. p. w czasie

procesji Boego Ciaa. Podobnie towarzyszyy tumnie kapanowi,

gdy niós do chorego wijatyk. (Wielewicki. III. s. 77).

') Ileiden Stein. Rer. pol.
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Mimo jednak wspomnianych aktów tolerancyj-

nych wybuchaj nastpnie w tych krajach walki re-

ligijne. Poprzednie bowiem pokoje religijne byy
wanym krokiem naprzód wobec dawnych zapatry-

wa redniowiecza, dla którego „heretyk" nie mia
prawa do bytu, lecz mimo to byy one tylko zawie-

szeniem broni na razie, a do czasu pojednania z ko-

cioem katolickim, w co niestracono jeszcze zu-

penie nadzieji wobec toczcych si obrad sobo-

ru trydenckiego. Nie byo tu mowy o rónych
wyznaniach, stawano zawsze na gruncie jednoci

chrzecijaskiej. Dopiero po zupenym rozerwaniu

si jej po soborze trydenckim, wspomniane „zawie-

szania broni" nie miay ju miejsca i dla teg^o po

tym soborze nastpuje doba krwawych walk reli-

gijnych, których celem zgniecenie innowierstwa, —
czasy kontrareformacji.

W tych czasach posoborowych nowym eta-

pem i drogowskazem jest dopiero edykt nantejsk

i pokój westfalski.

W jednej Polsce „pokój" religijny zosta za-

warty, jakby spónione echo po obradach try-

denckich. Mimo to jednak i nasza konfederacja

bya uwaana (szczególnie przez duchowiestwo)

tylko za chwilowe zawieszenie broni, nieod-

zowne w tak krytycznej i niebezpiecznej dla

ogóu chwili, jak bezkrólewie,—potrzebne dla soli-

darnego skupienia caego spoeczestwa.

Jeszcze si nie urodzia „konfederacja" a ju
przeciw jej permanencji rozpoczyna zaraz strona

katolicka atak namitny, odtd bezustanny, zaczw-
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szy od wspóczesnych, natychmiastowych protesta"

cji prymasa, naczelnika uniwersalnej Rzptej i licz-

nych listów i pism Hozyusza przeciw temu „bez-

bonemu prawu" skierowanych.

]\Iimo caej swej teoretycznoci, mimo wszyst-

kich protestów duchowiestwa ^.konfederacja war-

szawska" bya jednak istotnie na dugo waln
oson prawnopubliczn dla innowierstwa, zdobyt

w czasie jego siy i znaczenia. Ona chronia je

póniej od jawnego ucisku. Kiedykolwiek powsta

jaki tumult religijny w miecie, pokrzywdzeni pod-

nosili j zawsze jako sw tarcz i na jej podstawie

domagali si dochodze, mniejsza ju o to, czy zaw-

sze skutecznych. Moe dziwacznie, ale w sposób

zbliony do prawdy, porówna Kromer stary kon-

federacj warszawsk do „wozu mazi", któr mae
si koa posuwajcego si rónowierstwa. ')

Rozumieli to polscy ewangielicy i w tym te

celu wszelkich wysików dobywali, aby nowoobra-

ny król przysig stwierdzi prawnopubliczn moc

konfederacji. Raczej wszystko woleli postawi na

kart, byle tylko to osign. Pamitny jest ów
okrzyk dumnego senatora polskiego Firleja, który

na widok ocigania si pierwszego elekta Henryka

Walezego i protestów duchowiestwa przeciw temu

punktowi paktów konwentów mia zawoa; „Si

non iurabis, non regnabis!" ^)

') Broszura wspócz. «Spongia>. Reszki.

^) «Jak nie przysiesz, nie bdziesz jianowal*. Po ucieczce

Henryka. W. Zakrzewski s. 36. por. nastc]>nie Vol. leg. i Luhowicz.

Naczao katol. reak.
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Przysiga ta jednak zdobyta przez polskiego

magnata - nie obchodzia ludu polskiego- Puste

sowa nie mogy powtrzyma jego ywioowego
rozmachu. Teoretyczno tej przysigi miaa nie-

bawem stwierdzi „ulica" miasta koronacyjnego,

rzucajc si po raz pierwszy na wityni innowier-

cz, wszczynajc pierwszy raz wielki „tumult"...

Nie pomogy prawa, nie pomóg podpis kró-

lewski i cho kalwini polscy zdobyli sobie ju
w r. 1569 i 1572 u króla Zygmunta Augusta, to-

lerancyjnego „dojutrka", nawet bardziej jeszcze szcze-

góowe przywileje, pozwalajce na utrzymanie cmen-

tarza i wystawienie zboru i szkoy w Krakowie

i biorce ich naboestwa pod opiek królewsk ^),

có kiedy dzierc w rku skrypt królewski — nie

mieli jeszcze sympatji nieuchwytnych tumów...

Mia tego dowiadczy wanie ów przez ostat-

niego Jagiellona uprzywilejowany zbór ewangielic-

ki^), urzdzony na ulicy w. Jana w kamienicy, któr
dla oryginalnej formy zwano „Brogiem."

Wanie w czasie bezkrólewia (10/12 padziernika

1573 r.) tum ludu i modziey akademickiej przy-

puci szturm do tego „Brogu". Zacz si tumult

zupenie bez planu z góry obmylanego, bez pre-

medytacji. Ot w niedziel, na widok, e para no-

J) Kronika zbór. krak. Woj. Wgierski, s. 15, 18. Przywileje

dla miast pruskich. Friese. Beitrage. 90, 166.

2) Zw go ogólnie ewangielickini, gdy by on podwójny, dól

by przeznaczony dla wyznania augsburskiego, agora dla helweckiego

(^por. Annales Academ. Cracov. Radimiski Bibl. Jagiell. Rkp. Jis 226

str. 126). Sta na zasadzie zgody sandomierskiej.
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woeców udaje si na lub do zboru, przechadzaj-

cy si w wito po nieszporze tum ludu i akade-

mików wstpi te do wityni innowierczej. Nie

podobay si studentom obrzdy a szczególnie po-

minicie wezwania imienia P. Marji i witych.

Gdy «minister mówi na kocu: «Tak mi Panie Bo-

e dopomó* rzek mu jeden modzieczyk: «A cze-

mu Pann Marj i wszystkie wite opuszczasz?-* '>

« Przystpiwszy, jeden heretyk da mu w gb i za

wosy rwa. On modzieczyk natychmiast da
zna swoim towarzyszom, skarc si tej lekkoci,

która go spotkaa. Natychmiast zeszo si niemao

chopit ultajów, mendików, gnojników i inszego

motochu.». Studenci poczli szydzi, wykrzykiwa,

rzuca kamyczkami na pastora Gilowskiego. Rozog-

nieni zaczli nastpnie rzuca kamieniami i cega-

mi do okien zboru, tak e ani jednej «bony» ca-

ej nie zostawili w zborze. Dopiero kiedy z burs

przybiegy cae tumy aków — zacz si tumult,

który coraz rós, coraz si wzmaga,., przez trzy dni.

Spieszn ucieczk przez dachy ratowa si musia
zniewaony kaznodzieja, dwuch ludzi bronicych

zboru pado trupem. Podstaroci, który «z draby,

z bbny» pospieszy interweniowa, musia ustpi
przed gradem kamieni, a jego pachokowie ponieli

rany. Sam podstaroci ugodzony kamieniem ledwo

umkn do ratusza, skd póno wieczorem dopiero

pod eskort móg odjecha na zamek. Nastpnego
dnia rano w dalszym cigu dobywano tej „here-

tyckiej" twierdzy, a wyamano drzwi elazne, wy-
rwano kraty z muru, wywalono odrzwia kamienne
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starowieckie, spustoszono cae wntrze. Pitra zdziu-

rawili tak, e Bróg od ziemi a do wierzchu mona
byo przejrze, zrabowano wszystkie kosztownoci

i depozyty szlacity i ministrów ielweckich. Jeden

z poszkodowanych szacowa swe straty na 3,000 z.,

inny na 4,000 z. p. Nie zdoali odwie od tu-

multu ni kanclerz koronny, ni inni, którzy pospie-

szyli na miejsce zaburzenia. Pidziesiciu zbroj-

nych miejskich onierzy wysanych przez burmi-

strza ewangielika odpara tuszcza i rozbroia. Przez

okna wyrzucano pachoków miejskich, którzy szli

w obron zborowi i wyrzucano wszelkie sprzty.

Na dochowanej ^) do dzi wspóczesnej rycinie, przed-

stawiajcej ten szturm Brogu, widnieje wprost

„deszcz" ksiek innowierczych, które wówczas rzu-

cano tumowi z okien zdobytego zboru. Uoono
te ksigi wraz z znalezionemi przywilejami ewan-

gielików w stos na rynku i na zakoczenie przy

blasku palcych si dzie w nocy tumy odpieway
„Te Deum laudamus..." i

«Promy witego Ducha,

Wygnalimy zego ducha i t. p.»

Nastpnego ranka ze witem drobnomieszcza-

nie wzili si do zupenego zburzenia Brogu, oto-

czeni chmar studentów. Ale przeszkodzili ju te-

mu zebrani wanie mag"naci, którzy rzucili si ze sw
milicj na tum, rozpdzili go, a najgortszych bu-

rzycieli pojmali. Znamienny to epilog tumultu do-

wodzcy, które warstwy przy jakiej wierze stay.

') W Bibl. Jagielloskiej.
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Magnaci patrycjusze z burmistrzem broni zboru,

burz go nisze warstwy, «midzy któremi byli wie-

niacy i poddani heretyków, którzy przyjechali na

targ.» ród tumu sycha byo krzyki: «Bierzcie!

upcie! bo te kilkaset kocioów heretycy zupili».

Tych niszych sfer nikt wówczas nie podnieci. Lud

sam wybuchn. Biskup krakowski wyraa swe

najwysze oburzenie z powodu swawoli aków, nawet

ofiarowywa ewangielikom pewn sum na odbudowa-

nie zboru. Nuncjusz Laureo wyraa zdanie, e tylko

ze owoce moe wyda taki tumult. Ten ruch ludo-

wy by czysto rodzimy, nie wpyna na adna
podnieta z Rzymu. Ten ruch pospólstwa—to najpo-

waniejsza, pierwsza data w dziejach reakcji kato-

lickiej, pierwszy jej wybuch w onie samego spoe-

czestwa—wybuch co prawda ywioowy i brutalny.

To te kardyna Hozyusz niepomiernie radowa si

z tego ataku na „synagog szatana" i pod niebo

wynosi turaultuantów. „Czego nie mia ani król,

ani biskup, to zrobi omielili si studenci akade-

mji krakowskiej, godni wiekuistej pamici, których

chwa cay koció sawi bdzie." Kara ich za

to—przekonywa Hozyusz—byoby tociga na cay

kraj pomst Bo; raczej nagrodzi naley i stara

si z si caych, aby na miejsce zniszczonego adna

nowa nie powstaa „bónica".

Konfederacja warszawska miaa jeszcze jednak

znaczenie i powag, tym bardziej, e znaleli si jej

moni egzekutorowie, jak Piotr Zborowski, woje-

woda krakowski, ewangielik, który skara ten ruch

hidowy. «Pojmano chopstwa dosy» i jednego
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studenta i przeprowadzono dochodzenia. W kocu
piciu winnych „murarczyków i Ciesielczyków", któ-

rzy „umiejtnie" dobywali zboru, cito pod ratu-

szem ^). Jak zobaczymy by to ostatni na dugi
czas wypadek, w którym tumultuantów dosiga
istotnie kara. Dzi jeszcze innowierstwo miao swych
protektorów: wielmoców.

Kara ta jednak zupenie nie odstraszya tumu.
Wanie po uchwaleniu pokoju midzy wyzna-

niami przez szlacht w czasie drugiego bezkrólewia

nastpnego zaraz roku (1575) rozdranieni studenci

krakowscy zmawiaj si w czerwcu na zburzenie

tego samego, odrestaurowanego ju, Brogu. Przez

cztery tygodnie staa koo zboru stra zamkowa,
nie pozwalajc na atak.

Warta wojewody powstrzymaa wzburzone fale

tumu, ale nie moga temu przeszkodzi, e rozju-

szona masa rzucia si na cmentarz ewangielicki,

*) «. Skoro ostatniego cito, tam si dziwna a straszliwa rzecz

przytrafia. Powietrze wielkie powstao. Na on lud, który si zszed

ad spectaculum,— na jezne i na zbrojne, którzy przytym byli, przy-

szed strach wielki, e gwatownie z miasta uciekali jezdni, piesi

a jeden przez drugiego si powalali. Byo krzyku i straciu dosy.

Miejscy sudzy z katem i zbrojnych wiksza cz uciekli na ratusz

a po sobie drzwi zamknli. Tame z nich nie wiedzie któremu

puci harkabuz a kulka w sklepie znak uczynia. Uciekali

c h opi, k t ó r z y n a targ przyjechali, uciekao po-

spólstwo, gdzie kto móg, nie inaczej, jakoby im nad szyj z mie-

czem stano...* Bibl. Ossolin. Rkp. }k 168 str. 282 «Actum Craco-

viae i t. d.—W. Zakrzewski, „Po ucieczce Henr}'ka.", gdzie znajdzie

czytelnik szczegóowo zebrane daty. 169— 172. Lubowicz (Naczalo

355 -— 362) opisuje obszernie ten tumult.

Nienawi wyznaniowa. 3 ^^



ów uprzywilejowany przez Zygmunta Augusta. Stu-

denci krakowscy wywalili ogrodzenie, wydoby li

zwoki „heretyckie" z grobów, pastwic si szczegól-

nie nad trupem magn at a-ewangielika, wojewody

krakowskiego Myszkowskiego i stawiajc go do gó-

ry nogami.

Zacieko wyznaniowa ludu zaczyna przybiera

jakie chorobliwe formy zdziczenia i barbarzystwa,

zaczyna si czas zniewaania cmentarzów, kiedy to

przed sfanatyzowanym tumem po miastach „i umar-

li w grobach swoich osta si i spokojnie wylee
nie mogli..."

Aby ywioowe wybuchy rozfanatyzowanego

tumu powstrzyma i konfederacji warszawskiej na-

da praktyczn warto, na to nie wystarczyo kil-

ku monowadców. Na to potrzeba byo energicz-

nego monarchy, któryby do tolerancji przymusza.

Taki w^anie mia wstpi na tron polski.

* *

Jeeli komu, to przedewszystkim wielkiemu

Stefanowi Batoremu konfederacja warszawska za-

wdzicza swe znaczenie a osabienie zarzutów i pro-

testów przeciw niej podnoszonych. Król Stefan po-

przysig j bez adnego wspóczesnego protestu ze

strony duchowiestwa i przez cae panowanie pod-

krela jej prawomocno ^) mimo kltwy, jak j

') Nie ukrywa z tego powodu gniewu Spanocchi, uwaajc kon-

federacj za potny hamulec reakcji katolickiej. Script. rer. Polonie.

XV. 249. O synodzie patrz Pawiski. Synod piotrkowski. róda
dziej. IV. XXVI.
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oboy kler polski, zebrany na synodzie piotrkow-

skim r. 1577.

Za Stefana Batorego Polska istotnie dumnie

moga patrze i mierzy si z zachodem Europy,

gdzie lay si krwi potoki w walkach o wiar.

Chwa tego króla nie tylko s wawrzyny zdobyte

w bojach na pónocy, chwa jego jest takt poli-

tyczny i sia woli, z jak mimo zapdów gorliwo-

ci religijnej, tu i owdzie wybuchajcej, utrzyma
w pastwie tak szerokim, tak rónorodnym spokój,

dziwnie odbijajcy od cigych za jego nastpcy
wybuchów swawoli aków i nietolerancji tumu,
ustawicznych rozwala zborów—wszystkich prawie

bezkarnych.

Ile w tym zasugi Batorego lub Zamojskiego,

a ile spryn i powodów raczej szuka naley
w maej jeszcze sile poczynajcej si dopiero

i organizujcej reakcji katolickiej nie tu miejsce si
rozwodzi.

Zaraz na wstpie swych rzdów Batory zwra-

ca uwag na nietolerancj Krakowian. W r. 1577

w czasie oblenia „luterskich" Gdaszczan docho-

dz króla suchy, e w Krakowie studenci wszczy-

naj tumulty, e poturbowali ministra, e znowu
tum w czasie strzelania do kurka rzuca si jak „roz-

igrane stado" na poblizki cmentarz ewangielicki i na

nim hula, wywalajc groby, e wreszcie na przed-

mieciu zrabowano domy ewangielików, e ich pora-

niono (a midzy innemi ministra z Brogu, który take
zaatakowano), e wreszcie mimo tych gwatów ani
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urzd miejski ani akademja nic nie zarzdzia, aby

tumultom zaradzi.

W odpowiedzi na takie nowiny król z obozu

wyda surowe „mandaty" do wspomnianych wadz
z zaleceniem do profesorów uniwersyteckich, aby

wicej zwracali uw^agi na tego rodzaju zaburzenia,

aby uczniów „do ksiek a nie do miecza zachca-

li" a wybryki karali, przyczym nie omieszka wy-

razi zdziwienia, e rektor mimo usilnych stara

o skarcenie winnych, tego nie uczyni... ^)

Aby jeszcze bardziej zaznaczy swe toleran-

cyjne usposobienie, król na proby innowierców za-

bezpieczy zbory od tumultów, potwierdzajc przy-

wilej Zygmunta Augusta dla „Brogu", w którym

warowa spokojny byt i kult publiczny w Rzptej wy-

znaniu augsburskiemu, helweckiemu i braci czeskich,

wykluczajc jednak socynjanów, nowochrzczeców. ^)

Za may jednak by to hamulec dla burzliwe-

go krakowskiego ludku. W r. 1578 zaszed wypa-

dek w Krakowie, który kaza Batoremu z daleko

wikszym naciskiem wzi si do tumienia roz-

ruchów wyznaniowych, a nawet specjalne w tym

celu obmyli zarzdzenia.

Oto w oktaw Boego Ciaa studenci napadli

na pogrzeb innowierczy, w-yrzucili ciao zmarej

z trumny, bezwstydnie obnayli, zadali zwokom ra-

ny, wóczyli na sznurach po ulicy, a wreszcie rzu-

cih do Wisy, wszystko to bez adnej przeszkody

') Codcx dij^lomaticus iiniv. slud. Cracov. pars V. r. 1900.

JT? 455. s. 99.

2j Fiese. Bcitnigc. 20 lut. 1578.
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ze strony urzdów ani kary. Takie pastwienie si
publiczne nad „heretyckim" ciaem przechodzio

dzikoci i okruciestwem wszelkie tumulty. ^)

Z powodu tego tumultu król wyda synn
„ordynacj". ^)

Ustanowi j dla Krakowa, dla „stolicy" pa-
stwa, dla utrzymania w niej adu i pokoju. Ponie-

wa tumultuanci, podlegajc rónym rodzajom nie-

zalenych od siebie sdów, wymykali si w ogó-

le rce sprawiedliwoci, król skada sd wspólny ze

wszystkich kategorji wadz sdowych krakowskich,

a wic biskupiej i rektorskiej, wojewódzkiej i miej-

skiej oraz deputatów senatu i szlachty. Normy po-

stpowania dla tego wspólnego sdu wydobywa

z dawnego statutu, postanowionego jeszcze w roku

1520 za Zygmunta I w Toruniu przeciw zaburze-

niom po miastach. Zaostrza je jednak, zaznaczajc,

e ktokolwiek w miecie wywoa i z jakiejkolwiek

przyczyny (a wic i wyznaniowej) napada na do-

my, do jakiegokolwiek uytku przeznaczone (a wic
i zbory) ma ponie kar n a gardle. Kady urzd
ma go ima i odpowiedniej wadzy wyda. W ra-

zie oporu moe go bezkarnie zabi. Nad studenta-

') Z tego to zapewne powodu odbywa si ów wiec 3000 scho-

larów i 6 profesorów 4 lipca, «causa tranuilitatispublicae^) o któ-

rym wspomina Radyminski w «Annal. Acad. Crac. (Rkp. Bibl.

Jagiell. J(| 22(j cent. III str. 125. Po przybyciu króla do Krakowa

broni rektor Górski uniwersytetu przed zarzutami nietolerancji.

« Kontrowersja ze strony Brogu (pisze 5 listop. 1578. Paza do Kro-

mera) bardzo si dobrze dokonaa pro parte catholicorum et univer-

sitatis a heretykom jakoby psi obiad zjedli» (1. c).

2j U Piekosi. Leg. priv. civ. Cracov. I. ^ 268.
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mi w waniejszych sprawach zachowuje sobie wa-

dz sdownicz sam król. Studentom zakazuje no-

si bro, kae utrzymywa ewidencj ebrzcych

„garnuszkowych" aków, zabraniajc im wóczy
si po za oznaczonemi godzinami po miecie, wzbra-

nia rektorom dla religji, stanu lub zawodu odsuwa
modzie od wszechnicy lub pobaa waniom ród

nich z tego powodu wybuchym. Ogranicza ilo
ebraków i wóczgów ywionych przez klasztory.

Zaprowadza policj w Krakowie i wydaje policyj-

ne przepisy dla porzdku i spokoju publicznego

w miecie.

Ordynacja ta, na któr dugo powoywa si

bd innowiercy w Polsce bya praktycznym

zrealizowaniem ogólnikowych obietnic tolerancji, wy-

raonej w przysidze konfederacji warszawskiej.

Ordynacja ta lubo nie wesza w ycie ^)—mia-

a przynajmniej ten skutek, e istotnie usuna na

czas rzdów .Stefanowych tumulty ze „stolicy" Ko-

rony. Niebawem jednak musia si Batory zabra

do umierzenia zaburze religijnych zreszt niezbyt

gronych w stolicy drugiej poowy Rzptej, wWilnie.,^)

Niema rol w nich odegr^i sam biskup wi-

leski, Jerzy Radziwi, czowiek gwatownego uspo-

sobienia. W czasie kiedy król by w obozie pod

^) Quae tamen ad executionem niinquani fuit deducta (Annales

Acad, CracOY. Radyminski. Bibl. Jagiell. Xs 226. cent, III. str. 126).

2) Porówn. list Jakóba Laskowskiego do Jana Zamojskiego (nie

Batorego, jak sdzi Kraushar, Kwart. hist. r. 1895. s. 4") z domaga-

niem si o ustanowienie „pokoju wntrznego" (26. VI. 1579)-
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Pskowem biskup ten wystpi przeciw ewangielic-

kim drukarniom,'zakazujc drukowania ksiek inno-

wierczych, pokonfiskowa wszystkie tego rodzaju

dziea i publicznie spali na miecie. Podniecona tym
modzie kollegjum jezuickiego porwaa si na po-

grzeb kalwiski, miotajc na zorzeczenia i pomie-
wiska, nastpnie obrzucia ministrów kamieniami,

groc, e niebawem zabierze si do zburzenia zbo-

rów ewangielickich.

Na wspak tym zapdom jezuickiej modzi wy-
sa król z obozu pod Pskowem (26 wrzenia 1581 r.) |l

surowy mandat do starosty wileskiego, potpiajc

wszystkie pomienione objawy nietolerancji biskupa

i studentów, zaznaczajc przytym, e nie cierpi,

aby wiar „przemoc, ogniem i elazem, zamiast

nauczaniem i dobremi przykadami" propagowano,

bo on przysig konfederacj i chce j zachowa,

„sumienie sdowi najwyszego Boga polecajc".

Taki by testament wielkiego wadcy zostawio- »

ny narodowi i swemu nastpcy. Król Stefan by
patronem Jezuitów i wspar jak mao który król

dwigajcy si w Polsce katolicyzm, a jednak po-

som synodu polskiego duchowiestwa, który rzu-

ci by wanie anatema na konfederacj warszaw-

sk umia odpowiedzie, e nie pozwoli nikomu naru-

szy tej konfederacji, a na innym miejscu nawet do-

bitniej zaznaczy, e nie zaniecha „powinnoci swej

w pohamowaniu swawolestwa tych, którzyby midzy •

ludmi rónej religji przyczyn dawa wayli si do

tumultów. ^)

2) Pawski. róda dziejowe. IV. s. XXXVI.
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III.

Po przedwczesnej mierci króla Batorego zwyk-

e podczas bezkrólewia drenie, które przechodzi-

o po caym spoeczestwie udzielao si i innowier-

com, troszcza.cym sie o swe prawa i „konfede-

racj".

Pilnowa zyskanych, praw i trzyma si ich

oburcz kaza im przedewszystkim nowy tumult,

który wybuch w czasie bezkrólewia w^ Krakowie.

Nastpi on w wito Wniebowstpienia.

Znamienny jest czas, w którym najczciej za-

chodz tumulty. Gromadne ruchy wypadaj pra-

wie zawsze w lecie, prawie nigdy w zimie. Naj-

czciej tumulty zdarzaj si na Boe Ciao, kiedy

to ludno katolicka wystpuje pubhcznie w pro-

cesji i pomp i powag drani moe mniejszo

innowiercz, szczególnie za wyznanie helweckie,

które wanie walczyo z kocioem o dogmat

eucharystji, przezywajc tego rodzaju uroczystoci

„bawochwalstwem". Zreszt dawno ju utar si

by zwyczaj, e w dzie Boego Ciaa wypychaa
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modzie ze somy „Judasza", wodzia go po y-
dowslcicli dzielnicacli i, nabiwszy przy tej sposobno-

ci ydów, rzucaa go z wiey Icocielnej. Swawola

modziecza porywaa si przy tej sposobnoci i na

nowowierców,, wyradzajc si w cakiem powane
zaburzenia.

Kraków jednak z poród innycli miast mia
swój wyczny „termin" dla tumultów, przeciw in-

nowiercom zwróconych. Byo to wito Wniebo-

wstpienia. Po nieszporacti, na pamitk zgnie-

cenia djaba przez wniebowstpujcego Chrystu-

sa, urzdzano widowisko w kociele. Na cze
Chrystusa podnoszono do samego sklepienia ko-

cielnego obraz lub ywego czowieka — aby za
wyobrazi pognbienie równoczesne szatana — wy-

pychano podobnie manekina, poczym t lalk, te-

go „otra", strcano ze szczytu kocioa i zwykle

zaraz z tumem ludu rzucano si na zbory, cmen-

tarze, chwytano i katowano ministrów i t. p. Ten

wypchany „otr" podnieca wyobrani aków, to

by wróg Chrystusa, szatan, ojciec „herezji"...

Wanie w r. 1587, w wito Wniebowstpie-

nia wybuch tumult (7/8 maja).

Byo bezkrólewie, brako w stolicy wojska,

wymaszerowaa piechota dla „okazywania" czyli

przegldu wojsk. Wszystka szlachta wyjechaa

z Krakowa a by jarmark. Korzystajc tedy z tak

pomylnej sposobnoci—wysypao si gromadnie na

miasto „hultajstwo jako gadzina z jam swoich" a wraz

z nim acy z rónych szkó. Po 40-godzinnym nabo-

estwie w kociele jezuickim acy wedug swego
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zwyczaju porwali ow „lalk" i jeden z nich strci j
z wiey. Gdy ich zagadnito, czemuj strcaj i co ma
znaczy ten obrzd, krzykn kto: „Na zbory!" Na
to haso wziwszy ów «czartowski obrazek», wlekli

go do zboru (Brogu), zawiesili go na kracie i po-

czli ciska kamieniami w okna zboru. Tu spo-

dziewano si ju napadu, ^) i równie rzucano kamie-

niami na napastników, potym za z harkabuzów i u-
ków strzela poczto. Ludu gromadzio si coraz

wicej, a gdy jeden ze zborowników strzeliwszy

z harkabuzu, zabi jednego mendyczka z Opawy>
który zaniesiony do balwierza umar, wtedy ju
wszystko „hultajstwo", studenci z lusarzami, so-

downikami drnikami, uzbrojeni w rusznice, szab-

le , siekiery rzucili si na Bróg ewangielicki,

który ju po raz wtóry stawa si ofiar ataku

tumów. Gdy drzwi zboru doby nie mona byo,

wtedy „drnicy bawan soli z woza rzuciwszy na

skadzie, wziwszy drgi wielkie, drzwi dobywali

ale i tak do kamienic doby si nie mogc, do a-
mania kraty onemi drgami si udali, któr gdy

oderwali, nie mieli tam zaraz wle, obawiajc si
jakiej zasadzki, bo z kamienicy tej gdy drzwi do-

bywano, dwa razy strzelano, a omieliwszy si stu-

dent* jeden, stelmacha jednego ze Lwowa syn, wlaz

naprzód do kamienicy a za nim skrzypek pana sta-

') Tego dnia minister Daniel mia mówi na kazaniu w Brogu:

«Spodzie\vamy si tu dzi goci, bo nam pewnie papienicy djaba

przynios, ale mamy na wicon wod, mocniejsz ni li papienicy^

któr bdziemy je kropi, a z którego dusza wyleci. Otrznimy

si jedno papienikom, dadz nam potym pokój ».
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rosty wieluskiego z rusznicami. Wnet potym ku-

p drudzy tame si rzucili. Okoo pitej godziny

w noc wrota oderwali." Przy tym %vszystkim usie-

czono na mier odwiernego zborowego. Ministro-

wie z rodzin zdoali umkn do innej kamienicy

przez otwór w murze na to ju przygotowany.

Wyamano wrota i kraty drgami i wszystko

w zborze porbano. Napa.stnicy podobno «nic

sobie nie brali, ale wszystko, co tam byo, na ulic

wymietywali, szklenice weneckie, dzbanki turec-

kie... na ostatek i pienidze wysypali na ulic, któ-

re w stole znaleli a nic sobie nie zostawiali. To
bra, kto chcia. Ksigi, których tam byo bardzo

wiele, na ulic wymietali, a ci, którzy na ulicy by-

li, siekierami j rbali i do rynstoku toczyli a dru-

gie popalili. Aby aden stamtd nic nie móg wy-
nie, pierzyny wyrzuciwszy z Brogu na rynku po-

siekali a pierze na wiatr pucili. Byo tam wino

dobre w piwnicy, którego si napijali a ostatek

rozsiekali. » Aby nic nie zostawi, naniecono wielki

ogie pod wieczór w kilku miejscach, w zborze,

przed zborem i na rynku i ze zboru zniesiono

drzwi, awy, kazalnice, skrzynie i cokolwiek drewnia-

nego byo, popalono, tak e wielki ogie grozi

miastu niebezpieczestwem poaru. „Takiego gwa-
tu, ktoby broni, nie byo nikogo. Wprawdzie draby

miejscy z smatruza (t.j. z kramu od Sukiennic) dwa ra-

zy strzelali na postrach, lecz gdy za onym strzelaniem

hultajstwa cz pewna ku smatruzowi pobiega,

zaraz pouciekali. Na ratuszu te dla ognia (jako

zwyczaj, gdy si kdy ogie zajmie) trbiono i cho-
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rgiew wywieszano, ale aden nie przyby z miesz-

czan, któryby by albo on tumult rozgania albo

ogie gasi". ^) 'Nazajutrz rano zaoy lud ogie
w zborze na dole w porodku, i pod wierzchem,

i zapalio si gwatownie. Pomie si wydobywa
wielki wierzchem i oknami. Bya rzecz straszliwa.

Pozostay nagie mury zboru. Bróg zda si jako

piec wapienny.

Niezmierne oburzenie ogarno rónowierców.

W poszukiwaniach za sprawc tumultu nie omiesz-

kali puci wieci, któr póniej powtórzy autor

synnego dzieka „Akcja pierwsza przeciw jezui-

tom", e ci zakonnicy przebrani za wieniaków po-

budzali lud miejski i wiejski do tego tumultu a mi-

mo to, ci gówni winowajcy „uszli zwlokszy gu-
ki, w które si byli poubierali wtenczas, kiedy zbór

burzyli. ^)

*) Komisja ustanowiona zaraz przez szlacht krakowsk w Pro-

szowicach zaja si ledztwem winnych tego zaburzenia. Urzdy

oskarone o niedbalo usprawiedliwiay si przed ni na ratuszu lira-

kowskim. Hersztami tego tumultu okazali si: i) Janusz, syn Ludwi-

ka Gryzona, wocha, który suy u akademika Grota; 2) student

zwany Smokiem; 3) synowie mieszczanina krakowskiego Erazma Cze-

czotki; 4) Królikowski, miejski synek ze Lwowa. Oprócz tych stu-

dentów nadto: 5) puzonista i skrzypek p. starosty wieluskiego, 6)

lusarczyk i t. d. Cz uwizion(\ Zreszt spraw odwleczono

i nie zaatwiono. Ewangielicy pozwali podstarociego krakowskiego

(Jordana) i biu^mistrzów, e nie bronili zboru. Przez dwa lata spra-

wa wloka si po sdach.

2) «Equitis Poloni injezuitas actio prima* przypisywana dawniej

poecie Klonowiczowi: «ut quidam affirmabant etiam versabantur isti

patres... attritis rusticorum vestibus cooperti>. Wielcwicki. Pamitn,

domu &. Barbary. Script. rer. Pol. VII. lol— 102. Listy Anuibala
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Nie posiadajc si z zemsty, magnatka Bar-

bara z Myszkowskich Zborowska, wojewodzina kra-

kowska, podmówia onierzy, e w odwet wystrze-

lili w kociele P. Ma rji w^ czasie naboestwa 40-to-

godzinnego na^despekt katolikom. Pospólstwo, wzbu-

rzone tym jeszcze bardziej , chciao spali jej

dom. Wprawdzie mu w tym przeszkodzono, ale

czekao na sposobno. Rozjtrzony tum mia zna-

le niebawem upust dla swego gniewu i rozgory-

czenia za kilka miesicy (1588), kiedy to 700 stu-

dentów uderzyo i zupio dom arjanów, spalio

wiele w nim dzie i dobrze zbatoyo ich ministra.

Jakby odzew tego rozruchu w Wilnie wybucho
tego roku zaburzenie religijne z przyczyny inno-

wiercy. ^)

ród walcych si zborów i burzcego si
bezustannie ludu miast nadchodzi nowy czas re-

akcji katolickiej, przejmujcej groz dyssydentów.

Coraz bardziej nienawistne usposobienie tumów, obja-

wiajce si w wybuchajcych raz wraz tumultach—

•

kazao im nie tylko da od przyszego obranego

króla przysigi na konfederacj w^arszawsk, ale

nie poprzestajc na tym teoretycznym uznaniu to-

lerancji, da czego wicej. Wszak wanie zwa-

liska ich wity byy najlepszym dowodem, e

wyd. Przezdzieckiego ^ ii i 35. Rkp. Bibl.Ossoliii. Jfe 168 str.

284. Actum Cracoviae i t. d.

1) Arch. Radziwiów. Script. rer. Pol. VIII. 35—37. I99.

Archiwum Sapieliów. I. }| 54. Listy Annibala. }^i 35. 36. Po napa-

dzie na dom socynjanów uwiziono kilkunastu mieszczan i stu-

dentów.
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czcze i ogólnikowe sowa pokoju religijnego nie

wystarczaj na tumultuantów. Wszak wanie teraz

po wspomnianych rozruchach przy ogólnej niechci

do nowej wiary nikt nie poniós kary. Trzeba za-

tym prawnie przymusi sdy do poskromienia tu-

multów, trzeba domaga si ustawy, obowizujcej

w caym kraju, trzeba uchwali, e taki a taki sd
takie a takie kary ma wymierza na gwacicieli

wolnoci wyznania czy to katolickiego, czy ewan-

gielickiego, sowem da konfederacji moc egze-

kucyjn.

Oto jest projekt, który teraz wykwita, projekt

który wspóczenie oznaczano nazw „obwaro-
wania konfederacji", jej „procesem i eg-

zekucj", projekt, o którego uchwalenie równo-

legle z cigemi wybuchami tumultów w kraju,

rónowiercy ustawicznie koacz na sejmach... ^)

W tej myli ju na konwokacji przeparto uchwa-

, e si nie tylko konfederacj „w cale" zachowa,

ale te „coby si pokazao do jej umocnienia i eks-

cesów (t. j. burzenia zborów i t. p.) poprawy z oby-

dwu stron (t. j. katolickiej i innowierczej) potrzebne-

go, to na sejmie elekcji przyszej przez wszystkie

stany koronne obojga narodu uczyni bdziem po-

winni."

') PienA'szy raz tego rodzaju szczegóowy projekt podano jesz-

cze za panowania Stefana Batorego na sejmie (zerwanym) toruskim

r. 1576 por. Platera. Zbiór pamitników IV. s. 37. «dla zadzie-

rzywania te wntrznego pokoju podalimy Waszej Królewskiej Mo-

ci jednostajny obyczaj sprawiedliwoci.*
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Rzecz jasna, e duchowiestwo, które sam za-

sad tolerancji w konfederacji warszawskiej pot-
piao, musiao obruszy si i na ten dalej idcy
wniosek. Szczególnie jeden punkt projektu natra-

fi na nieprzeamany opór ze strony kleru i odtd
zawsze si z nim spotyka, mianowicie danie, aby

równie i duchownego w razie, gdyby podega do

tumultów, móg pociga do odpowiedzialnoci pro-

jektowany sd wiecki. W odpowiedzi na takie

wnioski biskupi wyjechali z protestem do Warsza-

wy z wyjtkiem biskupa kamienieckiego, Golickie-

go, który podpisa konwokacj z dodatkiem „prop-

ter bonum pacis", za co go potym oskarono przed

Rzymem. \)

Ledwo zawin do brzegów Polski modociany

Zygmunt, zaraz si spotka ze sporem o „pokój" re-

ligijny. Gdy w Oliwie w klasztorze pad na ko-

lana przed otarzem, aby zaprzysic pakta konwen-

ta, obecny biskup kujawski Rozraewski zaprotes-

towa przeciw punktowi konfederacji warszawskiej

'j Porówn. Vol. leg.; Chro. Piaseckiego 57; Commentar. J. D.

Solicovii. 181— 184: J. Bielskiego dalszy cig kroniki 6 — 7. Pos-

owie szwedzcy Zygmunta III przysigli w jego imieniu stara si

take o uchwalenie « procesu i egsekucji konfederacji* — mimo za-

strzee dwuch biskupów wyraonych przy podpisach. T «egzeku-

cj» obiecali «namówi» stronnicy Zygmuntowscy na zbierajcym

si zjedzie w Wilicy i przygotowa tak, aby ju uoon móg
poprzysic zaraz elekt w czasie koronacji. W Wilicy jednak nie

uchwalono szczególowego projektu, poprzestajc na ogólnikowym za-

twierdzeniu tolerancji. Vol. leg.; Listy Annibala; Heidensteia Rer.

polon, IX. 273.



a szczególnie przeciw nowemu projektowi jej obwa-

rowania. Król poprzesta na ogólnikowym zaprzy-

sieniu, rozstrzygnicie miao nastpi dopiero pod-

czas koronacji.

Spodziewajc si walnej rozprawy na tej uro-

czystoci, papie porozsya listy do wielu biskupów,

pobudzajc ich jeszcze bardziej, aby kady opar

si wszelkiemi siami przeciw „heretyckiemu de-

kretowi", jakim jest konfederacja.

Istotnie, kiedy w czasie obrzdu koronacyjnego

jak zwykle w czasie mszy w katedrze wawelskiej

przed „ewangielj" przywiedziono króla przed otarz,

aby zoy przysig, gromadka innowierców zebra-

a si przed otarzem i trzymajc w rku uoony
przez nich na ratuszu projekt obwarowania kon-

federacji, daa na przysigi królewskiej. Wte-

dy duchowiestwo sprzeciwio si stanowczo te-

mu, owiadczajc, e tej ustawy szlachta przed-

tym nie uchwaha w sejmikach. Prymas nie chcia

koronowa króla w razie, gdyby zgodzi si na

ewangielckie danie. Król uklk, oczekujc ko-
ca wani. ród samych posów gwatownie prze-

ciw nowemu projektowi rzucali si „Mazorii Ca-

tholicissimi". ^)

Nareszcie za rad senatorów postanowiono nie

porusza teraz szczegóowo tego projektu a król

poprzysig ogólnikowo dawny „pokój religijny",

') „M azurzy najgortsi katolicy" por. Archiw. akt grod. Krak.

Lib. rei. Castr. Crac. XV. 625. „...jak ju przed otarzem wielkim

kocioa wielkiego na zamku si opowiedzieli" por. Theiner. III z dnia

8. IV. 1587. )r« XV. Wielewicki. Ser. r. P.VII. 112.
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dodajc jednak, e \vsz3'stko wicie zachowa, ca

tylko uchwali dla obwarowania konfederacji za zgo-

d wszystkich stanów (wic i duchownego) przysz-

y sejm koronacyjny.

Na nastpnym jednak sejmie koronacyjnym

wniosek ustawy przeciw tumultom znowu odsuni-
to na póniej. Znowu kler wsparli arliwi katolicy

Mazowszanie i Poczczanie. Ledwo na królu, który

sam by niechtny wnioskowi, tyle „si wymogo",
e, owiadczajc sw przychylno ku uchwaleniu

kar na burzycieli spokoju publicznego, przyrzek

przeprze spraw na przyszym sejmie. Nawet prze-

ciw temu gorliwi posowie mazowieccy wnieli do

grodu krakowskiego publiczny protest, powoujc
si na prawo jednomylnoci w gosowaniu i „libe-

rum veto". ^)

Zatym sprawa obwarowania konfederacji miaa
znowu odsun si na najbliszy sejm, aby potym,

jak zobaczymy, wlec si z sejmu na sejm nie za-

atwiana, cigle jak wówczas mówiono „do recesu"

odkadana...

Odkadana z roku na rok, z sejmu na sejm,ba-

talja rozegraa si na sejmie r. 1589. Tu na pierw-

szy plan wysuna si posta Zamojskiego.

Na chwil zatrzyma si godzi i zastanowi nad

stanowiskiem tego wielkiego ma stanu wobec in-

nowierców, tego najpotniejszego w Rzptej dostoj-

^) Akta grod. Krak. Lib. rei. XV. 626. List Lwa Sapiehy.

Script. rer. Poi. VIII 188.

Nienawi wyzuaiiiowa. 4 49



iiika, który „sam w osobie swej trzyma i ora wik-
szego i buaw wielk"—kanclerza i hetmana.

Sam byy kalwin, brat luteranki (Zofji Dzia-

yskiej), syn kalwina, nawrócony zagranic na

wiar katolick, lecz enicy si raz wraz z pro-

testantkami pomimo skandalów, jakie mu z tego po-

wodu robio duchowiestwo, naczelnik stronnictwa,

które za Walezego pragnie uznania „konfederacji",

nastpnie wódz stronnictwa antirakuskiego — za-

patruje si na religj raczej z punktu widzenia poli-

tyki ni teologji.

Wedug listów nuncjusza „Zamojski chocia

przyznaje si do katolicyzmu jest jednak z tych

katolików, których we Francji nazywaj „poli-

tycznemi".

On, Polak przedewszystkim, wyznanie chce

wyzyska dla narodu i pastwa polskiego, on, syn

czasów Zygmunta Augusta, za którego idea fede-

racyjnoci tak wysoko stana, chcia oprze ad
w pastwie tak rónorodnym, przedewszystkim na

tolerancji. W podeszym wieku wyraa sd, e
wiele korzyci przyniesie Rzptej obwarowanie kon-

federacji" ^) W swoich dobrach utrz3^muje oczy-

wicie cile naboestwo katolickie, które wprowa-

dza w dobra, posiadane poprzednio przez luterani-

na, ale czsto dla pastwowych celów nie liczy si
ze skrupuami rcligijnemi tak, e nawet—co potym

kurja podnosi z takim zgorszeniem—radzi Bato-

remu przyj za zupen legaln przysig od so-

cynjanina wedug jego obrzdku.

') Bibl. Krasili. «Roko3z». Rembowskiego 6,
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Poplecznik unji kocioa greckiego i stopnio-

wego, agodnego ujednostajnienia wyzna, nie cice

jednak ucisku rónowierstwa.

„Kiedy by to mogo by—wyrazi si mia do

innowierców --abycie wszyscy byli papienikami,

dabym za to poowic zdrowia mojego, ebym dru-

g poowic yjc, cieszy si z tej witej jednoci.

Ale jeli kto wam gwat bdzie czyni, dam
wszystko zdrowie przy was, abym na t
niewol nie patrz y>-.

Zamojski sta na czele „polityków". Jego „poli-

tyczny" punkt widzenia kaza mu walczy nieraz z kle-

rem, który szed wycznie nark interesów Stolicy

Apostolskiej zjezuitami.którzy przez ustaSkargi gosili

e politycy maj rozum „ziemski, bydlcy, djabelski..."

Waln rozpraw z duchowiestwem, przecho-

dzc sw zaciekoci niejedno z poprzednich i pó-

1) Porówn. Nidecki. Morawskiego. 266, 7. Wgierski. Systema

135^ gdzie te wzmianka o zaopiekowaniu si Zamojskiego pastorem

ewangielickini. ukaszewicz. Dzieje kocioa wyz. helweckiego w Ma-

ej Polsce, 419. '433. ukaszewicz. Dzieje w Litwie, ijo uwaga.

Collectanea vitam. J. Zamojscii illustrantia. 222— 223. Rykaczewski.

Relacje nuncjuszów. II. 464. Podobno owego wyraenia si o inno-

wicicacb mia uy Zamojski 3. I. t6o i r. na sejmie do Torunian (cy-

tuje Ks. Zaleski «Jezuici w Polsce* r. 1901 t, I s. 540 „gravamina

civitatum Prussiae" z archiwum miasta Torunia).— Zamojski w dobrach

swych np. w starostwie midzyrzeckim przywraca katolicyzm tak

samo w Skwirzynie, nalecym do tego starostwa (Korespondencja

w tej sprawie biskupa pozna, i proboszcza midzyrzeckiego z Zamoj -

skim w r. 1604 znajduje si wBibl.Ord. Zamoj. S. Li pi. 3/ ory-

ginay. Tame (Jfa 2) o tumulcie w Skwirzynie, gdy (r. 1604) „w no-

cy osiedli mieszczanie okna w szkole (katolickiej) wszystkie wybili

i sug szkolnych bez maa nie pozabijali. I teraz s przez kani".



niejszych star, mia Zamojski wanie na sejmie

r, 1589. Caa rónica polityki Batorego i Zygmun-
ta III uwydatnia si na tym sejmie. Osobistoci, które

stay za Batorego przy sterze rzdów, widzimy tu

w sporze z koron, zwizan cile z duchowiestwem.

Dwa obozy. Z jednej strony duciowiestwo
i dwór, z drugiej „politycy" i innowiercy i wogóle

szlacita rozgorczkowana tyloletnim zatargiem z kle-

rem w znanych sprawach, objtych nazw „compo-

sitio inter status". Walcz tu na sejmie dwaj potni,

sdziwi zapanicy, dwa najwysze w Polsce wierz-

choki. Na czele jednego szeregu stoi Karnkow-

ski prymas, na czele drugiego kanclerz - hetman

„oziby katolik" (freddo Cattolico) Zamojski...

Spory grzmiay zacite. Zapamitao obu

stron walczcych mimowoli przypomina ówczesn
ogólno - europejsk atmosfer wojen religijnych.

Wszyscy biskupi zagrzani do walki przez nuncju-

sza na schadzce w zakrystji . Jana, zachceni lis-

tami z Rzymu miotali raz po raz protestacje prze-

ciw wszelkim wnioskom polityków i innowierców.

Strona przeciwna rozwina te niebywa energj.

Stary Karnkowski pisze do papiea, e nie pamita

jeszcze, aby kiedy innowiercy z tak miaoci i si
wystpowali jak na tym sejmie.„Walczono—powiada—

z tak zapalczywoci z obu stron, eni wiele brako-

wao, aby sprawa doprowadzia do wojny domowej ^).

') Golicki, biskup chemibk, jeden z najumiarkowaszych bi-

skupów pisa te „My tu o religj katolick, o stolic wit ledwo

krwic nie przelewamy" Staroytnoci. Grabowski II. 96. 432. po-

równaj Listy Annibala INt 47. Tlieiner III. Memorja sejmowy szlach-



Pod koniec obrad innowiercy podali projekt

ustawy przeciw tumultom, wszcztym bd przeciw

kocioom i ksiom, bd to przeciw zborom lub

ministrom. Konstytucja ta miaa obowizywa we
wszystkich dobrach publicznych, kocielnych, czy

prywatnych, tak katolickich jak ewangielickich. Ka-

ra tumultuantów — choby niemi byli i katoliiccy

duchowni ma sd wiecki na gardle. ^)

Przeciw temu „obwarowaniu" konfederacji wy-

mierzonemu przeciw tumultom rzucio si za po-

dniet nuncjusza duchowiestwo z Karnkowskim

na czele. Widzc dla swych przywilejów ujm
w poddaniu kleru w takich wypadkach pod sdow-
nictwo wieckie, wnioso protest przeciw temu wnio-

skowi. Po wielu replikach, kiedy biskupi pocignli

za sob i cz senatorów i posów ziemskich pro-

jekt upad.

W ten sposób nie doszed do skutku wniosek o d-
noci, którtrzeba uzna za dodatni dla uregulowania

stosunków wyznaniowychw pastwie, dla zaprowadze-

nia porzdku i adu w penej dowolnych najazdów

i „zajazdów" Rzptej. Jeden z pomysów wzmocnie-

nia organizacji pastwowej,—jeden z owoców d-
noci ku „praw naprawie" upad.

Rozgoryczeni rónowiercy grozili zerwaniem

sejmu. Wszystkich ogarnia sza walk religijnych^

zapamitao, nie zwaajca na dobro ogóu, dbaa

ty do duchowiestwa. Archiwum x.v. Czartoryskich Rkp. A 352

str. 467—470.

^) Listy Annibala M 47.



tylko o zwycistwo swej i^asady religijnej, zacieko
o dogmaty, co prawda zupenie niewyjtkowa w jed-

nej Polsce.

Jednostk mniej dba o teologiczne zasady,

a wicej o „polityczne" kwestje przezywano wów-
czas ateuszem. Jeeli tego przezwiska doczeka si
sam kardyna Richelieu, którego obdarzono przy-

domkiem „patryjarchy ateuszów", to nic dziwnego,

e po tym sejmie „Zamojski zaczym w suspicj

wpad u X. arcybiskupa, eby ewangielikom mia
nieco sprzyja a jeszcze w jak wiksz." ^)

„Praw naprawa" posza w odwlok, wszystkie

wnioski si amay na sejmach, na których atwiej

byo burzy, ni budowa, atwiej obala, ni sta-

nowi. Partje religijne rozryway je i nie podda-

way si wymogom pastwowym w Polsce w tej

samej chwili, w tym samym roku, kiedy (15^9) tu
w ssiedniej Moskwie zdobyo pastwo dla siebie

patryjarchat li tylko sobie ulegy w zupenej nieza-

wisoci od zagranicznego Carogrodu...

Duchowiestwo polskie, zwoane tego roku przez

rozgorczkowanego walk prymasa Karnkowskiego

na synod ogólny do Gniezna domagao si publicznie

od króla rodków repres3^jnych przeciw innowier-

stwu i lubo zatrwoeni tym innowiercy urzdzili ze

swej strony w wielu miejscach zjazdy, radzc nad

') J. Bielski. Cig dalszy 90. Porówn. Rzym i Europa. Dem-

biskiego s. 69. „Utrzymanie równowagi byo ród powszechnego na-

prenia niemoebne, a czowiek umiarkowany uchodzi wtedy za

ateusza."

54



obwarowaniem konfederacji, to jednak manifesta-

cyjne skupienie si kleru na synodzie wywaro ta-

kie wraenie, e mimo wszelkich wysików ewangie-

lików na sejmie r. 1590 nawet ich wniosku przeciw

tumultom nie odroczono do przyszego sejmu (do

recesu) i odtd urwaa si na pewien czas jego wó-

czgowska droga z sejmu na sejm... ')

Tum jakby odczu, e na sejmie odjto mu

krpujce wdzida. W r. 1591 wybucha ogromny

tumult religijny w Krakowie, zakoczony zupenym

i ostatecznym zniszczeniem zborów helweckiego i so-

cynjaskiego, tumult, który usprawiedliwia dobitnie

rozpaczliwe krzyki innowierców o „obwarowanie"

konfederacji. Ofiar tego rozruchu pad po raz

trzeci i ostatni ów „Bróg", owa uprzywilejowana

przez królów „katedra" rónowierstwa polskiego

w stolicy koronacyjnej.

Tumult ten zacz si jak mówi Skarga z „igrzysk

dziecinnych", od owego strcenia „otra" z kocioa

P. Marji. Z obawy przed rozruchami wprawdzie

urzdownie z góry zakazano tej zabawy studentom.

Obawa tumultu bya tym wiksza, e ju lud by
rozjtrzony na bawicych w miecie Szkotów,

którzy w sprzeczce z katolikami ubih poprzedniego

dnia w czasie jarmarku kilku rzemielników.

1) Theiner III. CXX111. Na tym sejmie kler katolicki cile

zczy sw spraw z interesem domu Habsburgów.
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acy porwali jak „szmat" i kiedy tum lu-

du po nieszporach po przedstawieniu Wniebowst-
pienia Paskiego wysypa si przed koció, „lalka"

spada. Z manekinem tym zaczta „igra pobiea-

y" przed „Bróg" na ulicy w. Jana. Zaczto

rzuca pociski na zbór i dobija si do drzwi zbo-

ru. Drzwi jednak i okna zabezpieczone byy e-
laznemi kratami i podwojami tak, e nieatwo by-

o je wywali. Aby temu przeszkodzi, magistrat

wysa na miejsce tego zaburzenia stra miejsk.

T jednak pospólstwo tak przywitao kamieniami, e
umkna natychmiast. Z doniesieniem zatym o wzma-

gajcym si coraz tumulcie wysa zaraz burmistrz

posaca na zamek do króla, który wanie bawi
wówczas w Krakowie. Król gra jednak w pik
i nie chcc sobie przerywa zabawy nie da osob-

liwego posuchania posacowi, lecz tylko poprze-

sta na wysaniu na miejsce wypadku Stanisawa

Radziwia, marszaka litewskiego z kilkunastu o-
nierzami. Lecz i ten nic nie wskóra. Kiedy bo-

wiem dopad napastników i chcc tum rozproszy,

doby paasza—w tej chwili spad na taki grad ka-

mieni, e ledwo zdoa schroni si do domu (w ryn-

ku) niejakiego Spieglera. Tum nawet i tu za nim

si rzuci, domagajc si przez pewien czas wyda-

nia go w ich rce. Widzc, e zaburzenie zaczyna

przybiera coraz wiksze rozmiary, zabrali si do

uspokojenia ludu magnaci krakowscy. Dwaj ewan-

giclicy: kasztelan krakowski Bonar i Janusz Zbaraski

dopadli koni, popdziH do króla na zamek i wypro-

sili od niego, e da im do pomocy kilku ze swych
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dworzan i dopiero dobrawszy sobie kupców, Szko-

tów i Francuzów (ewangielików, majcych na ryn-

ku swe skady towarów — uderzyli gromadnie na

tum z „mieczami" i siekli zapamitale, jadc na

karkach a do ul. Siennej. Polaa si krew. Sze
osób pado trupem, do 70 katolików ciko raniono.

Tum sposzony cofn si lecz „ciemna noc

inn rad niecierpliwszym przyniosa". Przodownicy

napadu i akademicy, przejci zemst za rany ponie-

sione, postanowili noc, gdy „zborownicy" bd nie-

przygotowani, niespodzianie napa na t „bónic"
i zrówna j z ziemi. Bróg by pusty istotnie i zo-

sta doszcztnie zniesiony. Naniesiono ogromnych

drgów, podoono ogie. Nie tylko zrujnowano

cae wntrze zboru, ale zburzono mury jego, zruj-

nowano cae sklepienie, tak e tylko szcztki zostay.

Zemst uniesione pospólstwo rzucio si podobnie

na skady towarów owych kupców szkockich i fran-

cuskich, którzy brali udzia w owym ataku na tum —
i zrabowao je. Odtd ju nigdy Bróg nie ujrza

w swych murach naboestwa innowierczego.

Równoczenie tum rzuci si i na zbór So-

cynjanów na ulicy Szpitalnej. „By ten zbór cz-

ci drewniany, wic z obawy rozszerzenia si po-

aru zamiast go spali—doszcztnie go rozwalono.

Tum panowa w miecie, niszczc ostatnie kry-

jówki „bezbonej herezji".

Tumulty te przybieray tym wiksze zna-

czenie, e wspóczenie w Krakowie bawi
sam król na zamku i im nie zapo-

bieg. „Motoch" rozzuchwalony swobod i bez-
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karnoci w trzy dni znowu sobie pohula.

W niedziel rzuci si na cmentarz ewangie-

licki, ^nie mogc nad ywemi, to nad martwcmi

ewangielikami niesychane ol-cruciestwo przewodzi-

li, zajado sw nad kamiemi, nad mury, nad

grobami i nad ciay w poy zbutwiaemi umarych

nie ludzkim, ale wciekych a najsroszych zwie-

rzt obyczajem nasyci. » ^) Wydobyto córk pewnego

monego pana, od 14 dni zmar, zdarto jej zoty

naszyjnik a ciao na pastw rzucono. KnSl wysa
stra, która rozproszya upieców i niektórych' ubi-

a lub pojmaa.^)

Wspóczenie i w Wilnie znowu wybucha za-

wierucha religijna. Zgorza podobnie i tam zbór

9/10. VI. 1591. Kto ogie podoy— niewiadomo.

Posdzano jezuitów. Na skarg panów protestanc-

kich trybuna wileski wezwa proboszcza trockie-

go X. Wojn, administratora djccczji wileskiej do

wytumaczenia si. Gdy Wojna nie pozwoli na

ledztwo nad studentami jczuickiemi, trybuna za-

') Broszura wspóczes. „Respons w porywcz dany" w odpo-

wiedzi na Skargi „Upominanie" do ewangielików. 1592 r. Podanie

A. Wgierskiego, jakoby dopiero w r. 1606 zniszczono Bróg mija

si z prawd. Por. Wielewicki VII. 142 i Wojciech Wgierski,

te Heidenslein. 292. Piasecki 92. ukaszewicz. Dzieje ko. hel-

wec. Lit. I. 109. Porów, Akta grod. krak. Lib. rei, Tom XIX 995.

Protcstacja rady miejskiej przeciw jjodobnym gwatom akademik('iw.

Lib. rei. XVI. s. 12 14. 1217,

2) Konrada Memmiusa (pseud. Jacobus Francus), Historica re-

latio (iuinquennalis 1 591— 1595. Frankf. n. Men, (por. Wieniec

dla Jachowicz i, Warsz, 1855, t. II. iJuni. przez Wejnerta),
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ocznie skaza go na kar pienin, a poniewa
ni nie stawi na wywoanie z kraju „jako wzgar-

dziciela prawa." — Naturalnie wyroku nie wy-
konano. ^)

Tyle gromów tak cikici spado na raz na

innowierców, e nie zdziwi nikogo najwysze obu-

rzenie i przeraenie, jakie ich teraz ogarno. Skarga
wprawdzie ich uspakaja w swych broszurach i po-

ciesza, e ten tumult krakowski „to niespodziane,

nie umylne od dzieci, od ultajstwa, od robaczt na

poy cudowne zboru obalenie" zesane zostao

przez Pana Boga, który chce, aby ewangielicy po

tej swej maej raneczce i niewielkim bólu katolick

wielk ran poznali i si nawrócili. xVle nowo-

wiercy o swój zbór biegali, jedzili, czynili, nakadu
nie aowali, posy, listy po wszystkiej Koronie i do

W. X. Litewskiego rozsyali, podnieli krzyk, bo

wszak ten Bróg w Krakowie to nie prywatny, ale

wszystkich w Polsce i Litwie ewangielików dom
naboestwa ich pospolity (publiczny). A i w mie-

cie stoecznym Korony, tedy jest dom a koció
ich najprzedniejszy, na którego pokoju znaczy si

pok('>j wszystkich ich kocioów i zborów...

»

Przedewszystkim nieukojony al i gniew pol-

skich innowierców szuka winowajcy. Tumy si

') Ostatni wiadomo o wyroku trybunau udzieli mi yczliwie

prof. H. M. z Petersburga na podstawie wspóczesnych (1591) akt

trybunau wileskiego. Por. Skarga „Upominanie" s. 31, por. te

broszur wspócz. ,jPodpora konfederacji": „proboszcz oszmiaski

wyzna na jednym miejscu, e zbór wileski za spraw i staraniem

Jezuitów spalon".
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rozpierzchy. Wic kto winien? Oczywicie... król!

Kiedy burzono zbór... on gra w pik! Ten za-

rzut gry w pik odtd popularny, tak póniej cz-

sto powtarzany na rokoszu—tu si urodzi. Z gory-

cz wytykali królowi, e to ogromne skaenie ich zbo-

rów „pod bokiem Jego Królewskiej Moci" bezkar-

nie si dziao. Tymczasem Zygmunt III tu by
niewinny. Widziehmy, e przeciwdziaa nawet

tumultowi.^) Czy by z obrotu rzeczy bardzo

niezadowolony? to inna sprawa. Zapewne przy-

mrua z umiechem pobaliwym oczy, widzc, jak

za jego panowania wszystko, co osigna lub zbu-

dowaa sobie reformacja padaow zgliszcza i w gruzy.

Ni e potrzebowa dziaa—tylko nie przeszka-

dza dokonywajcemu si w jego oczach samorodnie

przeobraeniu. To wystarczao. I na nic si nie zday

prawa, kiedy masy ju si coraz bardziej fanatyzo-

way, dostrajajc si do ogólnego tonu wspóczesnej

Europy, czasów walki na mier o zasady, czasów,

kiedy i we Francji ju po wydaniu edyktu nantej-

skiego zaburzenia religijne s na porzdku dziennym.

Innowiercy jednak umylili wywrze na królu

nacisk jak manifastacj i pobudzi do gortszego

zajcia si spraw. « Zaraz po zburzeniu zboru na-

jechao si szlachty krakowskiej do Krakowa bar-

') Broni go przed temi zarzutami Bielski. «Acz on tego nie

rozkazowa ale nawet marszaka swego sa Radziwia, aby tumul-

towi temu zabiega. Take i do innych urzdów wszystkich posa

i rozkazowa, aby tego bronili. Nawet sprawiedliwo tak, jakoby

najsuszniejsza by moga, czyni kaza i hultajstwo tamto kara.

»
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dzo wiele skary. Wszake nie kontenci bdc
z responsu królewskiego, pojechali precz, bo wiedzieli

e nie byo szkody na kim ciga." Bardziej tedy jesz-

cze rozgoryczona zebraa si innowiercza szlachta

krakowska i|sandomierska na zjazd w Chmielniku i wy-

saa std posów do króla z Paza, Rejem, Kocha-

nowskim na czele z pismem opatrzonym 200 pod-

pisami. W nim zaznaczali, e ten zjazd zoyli z po-

wodu tumultu w Krakowie i Wilnie, e domagaj
si ukarania upieców zboru, zwoania sejmu w ce-

lu obwarowania w caej sile konfederacji religijnej

i wyznaczenia im miejscowoci bezpiecznych na

odprawianie naboestw. Król ledwo obieca zarz-

dzi nad sprawcami obecnych gwatów wyznanio-

wych dochodzenie sdowe, do którego mog—pry-

watnie—wybra innowiercy te sdziów. ^)

Dochodzenia spezy na niczym. Nieuchwytne

tumy nie dadz si uj, gromadz si i rozpy-

waj si jak fale. Trudno wród nich znale wi-

nowajcy, a có dopiero, kiedy si za nim zbyt skrzt-

nie nie szuka.

Zawiedzeni innowiercy mimo zakazu króla i ro-

zesania przez prymasa po województwach kontra-

gentów 2) urzdzi sobie zjazdy w Radomiu (24 wrze-

ni Wielewicki. Na prob, aby król w czasie wyborów depu-

tatów do trybunau wezwa te publicznie do wyboru sdziów do

owej «inkwizycji», król odmówi dlatego, bo pod pokrywk tego -
dania krya si dno ustanowienia raz na zawsze osobnego sdu
przy trybunale dla roztrzsania zaburze religijnych, na co król si

zgodzi nie chcia. J. Bielski. 146— 150. Heidenstein. 296,

2j Korytkowski. Arcyb. gnienie. 111. 438.
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nia 1 59 1 i 22 lutego 1592 r.), domagajc si na-

tychmiast sejmu, na którym spodziewali si „obwa-

rowa" swoj konfederacj.

Przyszy zjazd sejmu naznaczyli sobie w Lub-
linie, gdzie rozpynli si i zczyli z tumami „ro-

koszu", jaki—zdaniem prymasa —gromadzi na kró-

la przeciwnik austrjackiej polityki dworu Zamoj-

ski. Na synnym te sejmie inkwizycyjnym (wrze-

sie — padziernik 1592) nowowiercy, korzystajc

z klski partji regalistów, z natarczywoci doma-

gali si swoich praw, szczególniej swego „procesu

i ekzekucji", lecz chocia — mówi jezuita Wiele-

wicki, opierajc si • tu na djarjuszu Skargi — po-

pierali ich „politycy" katoliccy, znalazo si wielu

senatorów i posów, którzy „tolerancj" odrzucili,

przyczym nawet starosta goci cki, Garwacki, wy-

powiedzia przeciw niej publicznie gwatown mow.
Dopiero rok 1593 mia bardziej przyjanie

umiechn si dla tyle razy odtrcanego wniosku

tych—jak szyderczo zwa ich :^karga— „konfedera-

tów". Dziki pOparciu wielkiego Zamojskiego mia-

a przej tego roku na sejmie ustawa przeciw tu-

multom, która, gwarantujc (cho niewyranie i na

pewien czas tylko) wiksz swobod dla obcych

wiar w Polsce, chronia innowierców przed nawa
tumów, pozw^alajc „zborownikom" kadej nocy za-

sypia w spokoju i w zapomnieniu:

Ze straszny anio, co jest ludu wiar,

Stoi z {)}c)niiennyni mieczom... za kotar.
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IM.

Nasza modlitwa, to me te mgliste,

Tskne za lepszym wiatem wzdychanie

Nasza modlitwa, to wiekuiste,

czne z mioci wiedzy dziaanie

;

To myl, co tskni w ludzkoci sercu

I nad .znikome ycie ulata;

To gos, co w blinim i rónowiercu

Znajdzie czowieka, druha i brata!

Ockorowicz. „Naprzód!"

W r. 1593 wesza w ycie ustawa przeciw tu-

multom religijnym, coraz wie.cej wybuchaja.cym po

miastach królewskich.

W roku tym jednak ju nie istnia w stoecz-

nym miecie Krakowie aden zbór innowierczy,

leay tylko ruiny po owym sawnym „Brogu"...

Prawo to mogo zaopiekowa si tylko zborami po

innych miejscowociach. Mimo to jednak sami kra-

kowscy innowiercy mogli spodziewa si nieco ko-

rzyci po tej nowej ustawie z tego powodu, e
w Krakowie tumy zaczy si rzuca ju i na pry-

watne domy ewangielików.



w tym samym roku 1593 studenci krakowscy

z „pomocnikami" napadaj na prywatny dom mie-

szczanina - ewangielika. Znamienna rzecz, ze ten

mieszczanin Janusz Kalay by zotnikiem, e za-

tym pobudk do tego napadu nie by sam antago-

nizm wyznaniowy. Napastnicy bowiem wywaliwszy

wieczorem (3 maja) drzwi i okna domu i sklepu

i zbiwszy okrutnie samego zotnika i jeg'0 on, po-

brali sum wielk, sprzty i inszych rzeczy nie ma-

o, zaczym i dom chcieli spali. Nadaremnie- ma-

gistrat krakowski wraz z starost krakowskim do-

maga si wymiaru sprawiedliwoci u rektora uni-

w-ersytetu. Wszystkich winnych w czasie badania

sprawy ochraniano naumylnie (studiose). Wobec tego

gmina krakow^ska, przeraona pogrókami studentów

i zapowiedzi nowych napadów na domy w nad-

chodzcy wanie dzie Wniebowstpienia, posaa
duchem list do Jana Zamojskiego. ^) W nim przed-

stawiajc, e ci „swawolnicy nie co inszego jedno

korzy upu dobrego upatruj" prosz go, aby

przepar na nadchodzcym sejmie surow przeciw

nim uchwa i w ten sposób odstrasz3' lud od ta-

kich nieznonych upiestw. Podobn suplik wy-

saa gmina kralcowska i do króla na sejm. Byo
to najlepsze poparcie da innowierców i polityków

na sejmie.

Podobnie nowy zamach jezuickich uczniów

w Poznaniu na koció braci czeskich przedstawia

') Bibl. Ord. hr. Zamoj. S. 1. p. T,2.'Ka 2. dat. 7. V. 1594.

Orygina, gdzie opis caego wypadku. Mylna data u Wgierskiego

(7 maja).
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nowy dowód, e dla poskromienia tych zaburze
i tumultów naley uchwali odpowiedni ustaw.

Poznascy bracia czescy, podobnie tedy jak i gmina

krakowska, wystali na sejm swego superintenden-

ta Turnowskiego ze skarg przeciw burzycielom

pokoju. ^)

Z dwuch stron zaatakowano wic sejm proba-

mi o ustaw przeciw tumultowi. Nowowierstwo pol-

skie z zapartym tchem czekao rezultatu obrad sej-

mowych.

Na sejmie szczególnie jedna okoliczno popie-

raa domagajcych si „obwarowania" konfedera-

cji—„konfederatów".

Oto król wyjeda do Szwecji. Domagajc
si od sejmu pozwolenia, na wyjazd za granic
i uchwalenia na zasików, musia pozyska so-

bie potnego wodza „polityków", Zamojskiego

i bacznie si stara, aby sejmu nie zerwano,

czym innowiercy zawsze grozili (nieróni zreszt

w tym od swych wspówyznawców na sejmie Rze-

szy niemieckiej).

W kocu nieobecno króla w kraju kazaa
pomyle o uchwaleniu ustaw, utrzymujcych ad
w Rzptej.

') List Turnowskiego u ukaszewicza. Wiadom. hist, o dys-

syd. Pozii. 1832. 1 10, UW. e sejmiki domagay si ju „procesu

prawnego z kaniami na tego, ktoby (konfederacj) nam gwaci,

pewnego forum, obrony prawnej i potnego braccliium magistratus

przeciw turbatorom''—o tym patrz wspóczes. broszur „Respons

w porywcz dany". Zreszt artykuy sejmików znajdzie ciekawy

badacz w Archiwum xx. Czartoryskicli. Rkp. }k 340, str. 107, gdzie

da szlachta, aby konfederacj namówi i utwierdzi.

Nionawi wyznaniowa. 5 "5



Wszystko szczliwie skadao si dla inno-

wierców.

Przy obradach nad „konfederacj" izba po-

selska rozpada si na dwa obozy, zawzicie z sob
si spierajce. „Zgoa za niezgod panów posów
z strony warowania konfederacji jeszcze do a-
dnych rzeczy nie przystpilimy" pisze Lew Sa-

pieha. ^) Opozycja postanowia przeszkodzi wszel-

kim obradom, póki nie osignie tolerancji religij-

nej. Kiedy senatorowie naradzali si, jakby w cza-

sie nieobecnoci króla „pokój midzy domowemi
by upewuiiony" a spraw t równie roztrzsa za-

czto w izbie, wtedy w kole poselskim „ewangie-

licy chcieli przyszy (nacign) ten postpek (t. j.

uchwa przeciw wszelakim burzycielom, a wic nie-

tylko religijnym) do konfederacji, na co wielu ka-

tolików nie zezw'alao». Ewangielicy silili si na do-

wody, e tumultom w- czasie nieobecnoci królew-

skiej najatwiej zaradzi przez obwarowanie konfe-

deracji. Duchowiestwo przeciw temu zaprotesto-

wao, innowiercy nie ustpowali, mimo e zblia

si koniec sejmu.

Na koniec midzy dwie fanatyczne strony wst-

pi poredniczc© polityk Zamojski. Jak ju raz za

czasów Batorego porednictwo Zamojskiego midzy
szlacht a klerem zdoao po t3du swarach w kocu
pobudzi zwanione strony do epokowej uchw-ay

trybunaów, tak podobnie teraz po raz drugi po-

'i Arch. SajMchów. ]. }?i 103, 104; Aicb. Radziwiów. Ser.

rcr. Pol. VIII 105; Bielski; ileidenstein.
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rednictwo tego wielkiego ma stanu wydao do-

datni owoc, uchwa przeciw tumultom. Chcc, aby

Polacy „za odjeclianiem Króla J. M. rzd doma
mieli", stary kanclerz „z ewangieliki odwiódszy si
na stron, do -tego ich przywiód, eby tego raczej

nie chrzcili (t. j. nie nazywali po imieniu konfede-

racj, nie podkrelali w niej tego, e si ma ty-

czy li tylko religijnych spraw), ale generaliter to

wszystko zamknli. I tak pogodzili, a ten pie,

który im by w wielkiej zawadzie z drogi zwalili."

Mimo bardzo namitnego oporu duchowiestwa

z prymasem na czele, który nie omieszka potym

wyrazi w swoim czasie niezadowolenia z tego „po-

litycznego" kroku Zamojskiego^), uchwalono kon-

stytucj.

Osnowa jej bya nastpujca.

Uoy j Zamojski, wzorujc si poniekd na

pomysach wyraonych w synnej owej ordynacji

Stefana Batorego. Na to wskazuje powoanie si

tu jak i tam na dawny statut, który jeszcze Zyg-

munt I by wyda w Toruniu w r. 1,520, regulu-

jc stosunki sdownictwa miejskiego i starociskie-

go w wypadkach, kiedyby szlachcic gwatu jakiego

dopuci si w miecie*). Statut ten, toruskim zwa-

') Arch. Radziwiów Ser. rer. Polon. VIII. 143 «invito et

multum reclamanti clero» list Turnowskiego. ukasz. Dziej. ko.
bra. czesk. 140. uw: Moe i innowiercy gortsi nie byii zadowo-

leni z tej ogólnikowej formy ustawy, bo w Bielskim (201) „A przecie

niektórzy posowie krakowscy, jadc z sejmu w Chcinach przeciw

temu si wiadczyo".

') Yolumina legum.
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ny, potwierdzony przez Batorego i Zygmunta III

podczas koronacji, wytknito obecnie jako punkt

wyjAcia dla nowej ustawy.

Obejmuje ona ogólnikowo, bez wyranej wzmian-

ki o religji, zaburzenia wszelkiego rodzaju po mias-

tach caej Rzptej (z wyjtkiem pruskiej ziemi) wy-

buche («z którejkolwiek miary i przyczyny»); cha-

rakter wic wyznaniowy zupenie zatarty. Przeka-

zuje ona na czas nieobecnoci królewskiej w Polsce

sdownictwo nad tumultuantami tak szlacheckiemi,

jak i neszlacheckiemi wspólnie urzdom miejskie-

mu i starociskiemu. Dla szlachcica za wyznacza

jako ostatni instancj trybuna. Oba urzdy maj
«hamowa » tumulty, nie odpowiadajc wcale za

zabicie lub zranienie niespokojnych; winnych maj
w razie krwi rozlania kara na gardle.

Konstytucja ta, zbawienna dla uspokojenia

ustawicznych w kraju zaburze, miaa obowizywa
jednak tylko do czasu powrotu króla ze Szwecji.

Bya to okruszyna, któr zdoby zdoali innowier-

cy dla siebie dziki szczliwemu skadowi rzeczy

tylko na krótki czas niebezpiecznego niby-bez-

królewia.

Jaki cel i jakie znaczenie tej konstytucji, gdy

przecie zawsze urzdy miejskie i starociskie obo-

wizane byy do karania zaburze ? Przedewszyst-

kim na oznaczeniu sdowniczych wadz w chwili,

gdy miao brakn w Rzptej na pewien czas naj-

wyszego sdziego, króla, nastpnie w zaostrzeniu

dawnych postanowie. W przewiadczeniu, e ze
ley gównie w opieszaoci «katolickich » urz-

68



dów i sdów, patrzcych przez palce na burzenie

heretyckich zborów, zmuszano je obecnie do wik-
szej sprystoci przez naoenie kary (300 grzy-

wien) na ocigajce si urzdy.

Caa jednak uchwaa, majca na celu spokój

pastwa w czasie nieobecnoci króla, nie miaa wy-
ranej cechy, bya poronionym podem, niedomówio-

nym zleceniem. Niby miaa na oku religijne za-

burzenia, niby ich od innych nie odróniaa, cho-

cia co prawda wszyscy wiedzieli, e dotyczy tych

pierwszych ^).

Ustawa ta nie obejmowaa wreszcie ziemi

pruskiej. Jakby na wiadectwo tego w czasie wa-
nie wyjazdu króla do Szwecji wybuch w Gdasku
rozruch ludu luteraskiego przeciw restytuowaniu

katolicyzmu w kocioach miast pruskich w Toru-

niu, Elblgu, Gdasku. Tumult gdaski zwrócony

przeciw ludziom, towarzyszcym królowi, by tak

zapalczywy, e w bójce pado kilkunastu z miesz-

czan i sug królewskich, a pociski paday przez

okna do samych komnat królewskich^).

') w jednej z deklaracji kleru wydanych w czasie rokoszu Ze-

brzydowskiego duchowiestwo zaznacza, e wspomniana konstytucja

z r. 1593 „cho wzmianki nie czyni religji, ale przecie zawiera to

w sobie i do tego koca (walk religijnych i tumultów) bya uczy-

niona.*' Archiw. bibl. xx. Czartoryskich. Rkp, Jfe I02, str. II. „De-

klaracja Ich M. Panów Duchownych pod Wilic."

2) Akt. grod. Krak. Lib. rei. XIX. 2151. Heidensteiu. 303.

6. 312. 373. Wielewicki 169. Bielski 207— 208. 228. 275. Pia-

secki. ubieski. Op. posth. 3. Archiw. Sapiehów. I. J6 129. Rei.
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Ostatni wspomniany ruch ludowy w miecie
ewangielickim nasuwa nam myl i kae roztrzs-n zachowanie si rónowierstwa ówczesnego wobec
swobody sumienia.

Oczywicie nie myl tu przytacza przykadów
z zagranicy tylokrotnie podnoszonych na dowód
nietolerancji religijnej u samych nowowierców; ogra-

niczam si na samej Rzptej, w której mimo
to, e religja katolicka sam przewaajc liczb

swych wyznawców zmuszaa dyssydentów do sza-

nowania obrzdów, zachodziy jednak objawy nieto-

lerancji.

Nie myl tu zupenie kreli napaci na obc
wiar, popenianych przez jednostki. Z poje-

dynczych i osobistych porywów tego rodzaju trudno

wycign jakie wnioski, uj je w ram.y uogól-

nie, choby takich, jakie si dadz wyprowadzi

z ruchu tumów.
Czy mona wnosi o nietolerancji wogóle

ewangielików na podstawie wieci, e Skarga za

swe kazanie zyska ów synny policzek od kalwi-

na lub e mieszczanin toruski nie dopuci do

swej sucej przy mierci ksidza katolickiego ? ^)

nunc. Rykaczew. II. 89. Podczas nieobecnoci króla postanowili

innowiercy urzdzi sobie zjazd w Radomiu. Przeciw temu sypna
kurja rzymska mnóstwo listów do znakomitoci polskich. Zamojski,

dbay o pokój Rzptej, dooy stara, aby len zjazd poniecha.

(Theiner. III. Ji 69. 70. Bielski. 211— 212). Podobnie postpi Za-

mojski w czasie drugiej nieobecno ici króla w r. 1598. Arch. Ra-

dziwi. Ser. rer. Pol. VIII. 132.

') Broszura wspóczes. Responslo G. Tiszkiewicz. Soc. Jes. ad

libellum „Patrocinium veritatis litterarum Torunensium" ...inscriptum

70



Nie mona; podobnie jak nie mona wnosi o nie-

tolerancji katolików na podstawie samego faktu, e
jaki szlachcic podlaski przejecha na mier sta-

ruszka ministra Laskowskiego (r. 1606) lub e jaki

onierz zakwaterowany zamordowa starca socyn-

janina za to, e nie umia mówi «Zdrowa Marja». ^)

Skd moemy przypuci, e w duszach tych

napastników graa wówczas najpotniej struna

religijna, a nie osobista, a nie stan sztucznego pod-

ochocenia jak u owego pijanego onierza?

Aeby roztrzsn spraw nietolerancji u ewan-

gielików, trzeba zwróci uwag na postpowanie

wikszych gromad.

Takie wiksze grupy innowierców utrzymay

si w Rzptej wanie w miastach pruskich. Z nich

Toru, Gdask, Elblg, Ryga, uzyskawszy swego

czasu od królów polskich przywileje na swe wyz-

nanie augsburskie , zachoway wielk wycz-
no wobec katolików, zabraniajc publicznych a-

ciskich obrzdów, jak procesji, pogrzebów lub

stawiajc w tym przeszkody. Na zarzuty tumaczy

Crac. 1616. cap. 5. ...Oczywicie starcia miedz)- jednostkami atwo

mogy pobudzi i do szerszego zaburzenia. Tale np. jez. Grodziclii

(rektor w latacli I594—97) szed w Poznaniu ulic, gdy wtym plu-

n mu w twarz podrostek luterski. On zniós to, ale mieszczanina

narobia krzyku, powsta tum, rzucono si na podrostka, którego

jednak sam jezuita obroni. Podobnie wspaniaomylnie obroni

owego Slepowroskiego w sdzie sam Skarga. Por, napad szlacici-

ca na zakonnika, odprawiajcego msz w kociele P. Marji na Pias-

kach w Krakowie (Annales Acad. Crac. Radymiski. Bibl. Jagiell.

Rkp. 2k 226, str. 145).

^) Lubieniecki. Histor. Reform. 247.
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si zwykle magistrat, e robi to z obawy W}'l3uchu

tumultu religijnego i ataku ze strony publicznoci

ewangielickiej...^)

Szczególniej nienawi tych miast wybucha wobec

zakonów katolickich, a przedewszystkim Jezuitów,

okazujc czsto wtedy objawy wicej ywif)owe,

brutalne, tumowe. Gdask wystpuje przeciw klasz-

torowi Brygidek, szczególnie z powodu pobytu

tame Jezuitów, których wydala w r. 1606 i 161 1.

W Toruniu w r. 1605 tum napada na szko Je-

zuitów, a w r. 1 606 magistrat wyrzuca ich z mias-

ta, w r. 1614 acuchem zamyka ulic przed ka-

tolick procesj. W Rydze rzuca si pospólstwo

na kocioy jezuickie, e ju nie wspomn o Kró-

lewcu, gdzie na koció katolicki napada lud pro-

testancki w latach 161 7, 1619, 1641, 1656, 1662...^)

Tego rodzaju fakty, zachodzce w samej Rzptej,

suyy pisarzom katolickim do usprawiedliwienia

nietolerancji katolickiego ludu: «Ewangielik nim

wadzy dostanie, nizko i pokornie si kadzie. Zmoc-

niwszy si i siy nabrawszy, wypdza katoliki, ko-

') Broszury wspóczes. „Nowiny z Torunia o gwatownym" za-

bronieniu przez heretyki naboestwa 1614". „Pax nou Pax" przez

jez. Bembusa. Por, „Ad Sigismundum III... J. Argentii.. Soc. Jes.

Epistoa. 161 5. s. 62 Ks. Siarczyski. Panowanie Zygm. III t. II.

57— 59. Porówn. w r. 1565/8 tumult w Elblgu, gdzie lud pod-

burzony przez ministrów czynnie zniewaa jezuitów (Vita St. Hosii

autore St. Kescio 198, 202). "W r. I572 magistrat wygania jezuitów.

Kult katolicki usta do r. 1607.

') X. Chotkowski. Rozszerzenie protestantyzmu. Pozna.

1881. 18.



cioy odejmuje, naboestwa broni... Tak w Toru-

niu, Gdasku, Elblgu skoro im zby porosy, na

karkach katolickich wyjechali.. .»^)

Zreszt wyczno tych miast niemieckich

nie objawiaa si li tylko wobec wiary katolickiej.

Tak, gdy w Gdasku jeden kaznodzieja zacz ka-

za w duchu wicej «helweckim», o mao nie wy-

bucha tumult... ^)

Jeeli ustawicznie zwracamy uwag na zacho-

wanie si ludu wobec reformacji, to naley spojrze

jeszcze na stosunek protestantów do ludu i zagad-

n, czy wobec swych poddanych nie okazuj to-

lerancji, wywoujc w ten sposób w ich sercu nie-

ch ku nowej wierze ?

A wic na wstpie, czy w Polsce lud podlega

i w rzeczach wiary rozkazom swego pana? Czy

szlachcic postpowa wedug synnego prawa «cu-

ius regio, illius religio» ^).

Trzeba przyzna, e nigdzie wyranie w Pol-

sce takiego prawa nie uchwalono.

Konfederacja warszawska z roku 1573, któr

uwaano jako ostatni akt w rozwoju niewoli chop-

skiej u nas, oddajcy w rce pana wszystko, co mia

najdroszego polski wieniak, bo jego wierzenia,

westchnienia, uczucia, dusz..., nie bya takim aktem.

^) Broszura wspócz. „Deklaracja nowego prawa konfederacji".

2) Broszura wspólcz. „Foremna zgoda" jez, Sawicki. 1616. 23:

3j „Czyj kraj, tego wiara*. Porównaj Lubowicz. Naczao ka-

tolicz. reakcji. 248. uw. 2 i krytyka tego W. Zakrzewskiego w I

tomie Kwartalnika historycznego".
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Zasad «cuius regio, illius religio», panujc
w Niemczech, nie uwicono u nas dla tego gównie,

e na ni nigdyby nie pozwoli potny kler, nie

chcc, aby lud zawsze i wszdzie wiernie katolicki

przymusza moga szlachta innowiercza do zmiany

wiary.

Co prawda stylizacja konfederacji bya w tym

punkcie niejasna i ród samej szlachty tocz si
nad tym rozprawy. Rzecz bya, niewyrównana,

nawet sama szlachta protestancka w kocu ust-

puje, podajc (jak np. na sejmie r. 1606) wnioski,

aby « aden plebejus^) do obcego wyznania nie by
przymuszany...

»

Mniejszo wyznaniowa, sama w opaach, zdo-

bywaa si jak wszdzie, tak i u nas na coraz

szczytniejsze, teoretyczne dania...

Lecz przy caej tej «teorji» faktycznie w po-

stpowania szlachcica w jego wsi wasnej adna
wadza nie moga wglda, by on na tym swjan

maym «pastwie» istotnie «absolutus dominus» —
may króHk, który móg bezkarnie przymusza
chopa do swej wiary ^}.

'} Co prawda miaa na oku gównie mieszczan ewangielickicti.

—

Zaznaczy tu wypada, e ród rozognionej dyskusji religijnej—so-

wa l>iblijne naprowadzaj nieraz sekty innowiercze na pomysy bar-

dzo mialycli reform spoecznych. Jakób z Kalinówki wystpuje

przeciw wszelkiej niewoli i poddastwu. (Por. Briickner. Z dziejów

rónowierców polskich. Ateneum. 1896. II. 2l). Porównaj uchwa
synodu protestanckiego z r. 1558 przeciw uciemianiu poddanych.

(W.Zakrzewski. Rodzina askich. Ateneum. 1882).

') Móg jak np. Marcin Kreza w miasteczku swym Woszczo-

wie postpowa jak mu si podobao. Móg jak ten w r. 1580



To te samej szlachcie innowierczej, upomina-

jcej si o zachowywanie <; konfederacji » warszaw-

skiej zarzuca susznie Skarga, e «sami z pod-

danemi swemi prawa tego (konfederacji, tolerancji)

nie strzymuj. Ale poddane do wiary penuj pie-

nidzmi, karaniem, wyrzucaniem, chcc aby tej

wiary byli, co i pan». «Gdy poddani kilka mil ko-

cioa i kapana (katolickiego) szukaj, za to kara-

nie odnosz* ^).

wpa w towarzystwie ministra w sam dzie wielkanocny do za-

penionego ludem kocioa, odrze go z ornamentów, hostj w obli-

czu ludu podepta i psom porzuci. Na interwencj arcybiskupa

gnienieóskiego wprawdzie król móg napisa w tej sprawie gromki

list do starosty sandomierskiego (do którego nalea ów towarzysz-

cy Krezie minister), ale czy to mogo mie jaki dorany skutek?

(o tym u Theinera Annales ecclesiast. IH. s. 176).. Skuteczniej oczy-

wicie móg postpowa król w królewszczyznach, w starostwach

i wogóle w dobrach Rzptej przez niego samego nadawanych. Tak Zyg-

munt III zakaza <starocie brzeskiemu heretykowi wielkiemu, aby

na zamku adne heretyckie kazania nie byy i rozkaza surowie pisa,

e zamki na to nie s zbudowane >. (Listjez. Goyuskiego do Reszki

z 12. VII. 1588. Staroytnoci grobów. II. str. 427). Porównaj te

mandat Zygmunta III do wojewodów, starostów z d. 9. X. 1592

u Zaleskiego < Jezuici w Polsce» t. I. str. 537.

'j Skarga ,jUpominanie do ewangielików": Broszura wspócz.

,,Dyskurs 1615". Autor innej broszury « Obrona przeciw proceso-

wi , ewangielik owiadcza, e szlachta innowiercza tych chopów tyl-

ko pobudza do kaza, którzy wogóle nie dbaj o adn religj, «ale

do wiary, aby tak wierzyli, jako kto (pan) wierzy, adnemi penami

nie przymuszaj.* Tylko kazaniami, sowem, nakania si chopów.

Autor broszury «Podpora konfederacji przeciw wierszom » przyznaje,

e si przymusza chopów do ewangielickich kaza. Porównaj. Friese.

Beitrilge. II. 243.; por. broszur «Pacatus impacatus;> str. 20. Wie-

lewicki. Ser. rer. Pol. XVII. 339. Zniewala kogo do suchania
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w Inflantach podobnie karz chopów pano-

wie, gdy nie chc sucha Icaza ewangieliclcich.

W caej zreszt Rzptej, wzbraniajc cliopom i
do ssiednich kocioów i clicc, aby lud si mod-
li w wasnym «pastwie», szlachta innowiercza, ta

sama, która umiaa pitnowa « nawracanie mie-

czem cielesnym, a nie duchownym », przymuszaa
poddanych do suchania kaza wedug paskiej

wiary, mimo, e im. ten «pokarm duszny by nie-

smaczny »...

Szlachta innowiercza roznamitniona w dyspu-

tach o szczegóy i drobiazgi teologiczne i dogma-
tyczne dziwia si, e lud jest na nie guchy i obo-

jtny i na tej podstawie posdzajc go o zupen
obojtno o wiar — uwaaa za swój obowizek
owieci go, kac mui na kazanie ewangielickie...

Zimne i odporne zachowanie si jego wobec tych

kaza, a przywizanie do dawnych zewntrznych
form i zwyczajów tumaczya jego grub natur,

nie odczuwajc subtelnoci religijnych...

«Co si tknie o przynucanie poddanych do

wiary, pisze jeden szlachcic, kalwin ^), tedy ja to

wiem i mam te takie (chopy), e ten rodzaj mao
si naboestwem podnym (ewangielickim) wedle

kaza—uwaano wówczas zreszt za rzecz zupenie usprawiedliwion.

Podobnie jezuici w swych szkoach daU od swych wychowan-

ków-innowierców, aby przychodzili na ich kazania. (Porówn. ks. Za-

leski «Jezuici w Polsce. Lwów. T900. T. I, s. 377).

') Autor broszury < Podpora konfederacji przeciw wierszom*

r. 1595-
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Boga bawi, okrom swych zwyczajów a naogów
dawnych, a wol do asa, ni do kocioa, gdy na

nie zadzwoni, a id-li do kocioa, tedy si (na)

cmentarzem zabawi na rozmowach, pokadszy si
drudzy, taki ich naboestwo. A bd-li w ko-

ciele, a spyta z nich którego, czego si nauczy,

wnet odpowie: «A za ja ksidz? « Tak ci ten ro-

dzaj niepojty w nauce Boej, nie darmo powie-

dziano o nim: chop w kociele guchy, rusticus in

ecclesia surdus etc. Otó jeli ewangielicy przynu-

caj to chopstwo do suchania sowa Boego, te-

dy to nie z drogi czyni, gdy si to i katolikom

zejdzie i czyni te to niektórzy, a do wiary przy-

musza samemu Bogu naley. A miasto wyparcia

(przymuszania) wiary, bywa za ask Bo owie-

cenie...*

A jednak autor musi przyzna, e lubo to na-

boestwo tasze jest dla chopa, anieli dawne ka-

tolickie zwizane z dziesicinami i zapatami, jed-

nak nie lgnie do nowej wiary — zanadto, zdaniem

jego, dla chopskiej duszy abstrakcyjnej... «Co u jed-

nych (ksiy katolickich) z trudnoci si dokupo-

wali, to teraz u drugich maj darmo, by jeno
chcieli, lecz im nie smakuje ten pokarm,

jeno w ten czas, gdy koacze wiec, bo by zaraz

radzi dusz z ciaem utuczyli i nie smaczny im

pokarm duszny, gdy cielesnego im nie stawa...

»

Ten ostatni przytyk dowodzi, e lud tskni

za dawn msz katoHck, nie chcia poprzesta na

kazaniach. To nie bya obojtno. On przed te-

mi kazaniami ucieka ^do lasu», wymyka si na
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cmentarz kocielny. Mamy wiadectwa *), e wie-
niac)^ nakadaj drogi, udajc si do dalszych s-
siednich kocioów katolickich, a stronic od «he-

retyckiego» we wasnej wsi wystawionego.

Ewangielicki «pokarm duszny» by ludowi pol-

skiemu «niesmaczny». Tak ;niesmaczny», e na

wsi mimo wszechwadzy szlachcica lud zosta kato-

') Rewiója kocioów biskupa krakow. Radziwia (Dedatfk do

I tomu «Dziejów» reformacji wPolscex. Buliowskiego s. 655 659, 667.

Poddani, < gdy liilka mil kocioa i kapana szukaj, za to karanie

odnosz». (Broszura «Dislvurs na lionfederacj*. Kraków. 1615)

O przywizaniu ludu do wiary katolickiej pisze nunc. Ruggieri (Ry-

kaczewski Rei, I. 160. r. 1565). «Lud pospolity a mianowicie kmie-

cie s prawie wszyscy katolicy, tak i gdy panowie sheretyczali,

przywaszczyli sobie dziesiciny kocielne, wieniacy, oddawszy je pa-

nom, daj take dobrowolnie dziesicin swym plebanom, a majc

zakaz od panów chodzenia do wsi gdzie si odprawia naboestwo

katolickie, czasem chodz potajemnie; szlachta bowiem panujca samo-

wadnie w swych dobrach robi i w materji religji co jej si po-

doba, zabiera kocioy, kae w nich odprawia naboestwo podug

swego obrzdku, Ji r z y m u s z a nawet poddanych do przejcia na swe

wyznanie. Zrobi tu mona uwag, e przymuszeni do odmiany re-

ligji za lada zrcznoci do dawnej wiary wracaj, ci za, którzy przez

namoM'y kaznodziei lub innych osób skonieni zostali bez przy-

musu do chwycenia si bdów herezji, trwaj w niej uporniej i nie

atwo si od niej odcign daj». Przesadne jest, ale dobrze maluje

nastrój ludu polskiego wobec nowych wiar—posdzenie, jakie na je-

zuitów rzuca jeden ze zjazdów innowierczych (toruski w r. 1595.

ukaszewicz. Wiadom. o dyssyd. w Poznaniu 1832 s. 122), skarc
si, e «Jezuitowic plebany po wsiach naprawiali a pewnie naprawia-

j, aby poddane i sugi na pany ewangielickie podburzali i eby mor-

dowali, lubujc sugom wolno, dobra, nawet ony, gdzieby który

swego zabi.
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licki, tak <^niesmaczny», e w miecie lud z furj

rzuca si na zbór...

Ju wspóczesnych zastanawiao wrogie wobec

nowyci wiar usposobienie ludu polskiego. Tak, su-

perintendent braci czeskich Turnowski w jednym

ze swych kaza ^) z rzadk wówczas miao.ci pit-

nujc i wytykajc szlachcie gospodarczy ucisk ludu

i brak «lutoci przeciw poddanym » — kae jednak

stara si panom dla chopów «o prawdziwe
(ewangielicke) nauczyciele, którychby suchali*

i lud odwodzi od bdów i bawochwalstwa
(katolickiej wiary), przyczym co prawda dorzu-

ca zastrzeenie «jednak niczyjej wierze nie p a-

nujc, ale w tym sd i egzekucj zostawiajc sa-

memu Bogu» ^).

Przy tej sposobnoci porusza wspomniany Tur-

nowski spraw obojtnoci ludu polskiego dla pro-

') Kazania synodalne na gener. ewang. synodzie w Torunin. 1599.

^) Nie wszyscy jednak ministrowie ewangieliccy zapewne byli

tego zdania; tak, przeciw ministrowi Glicznerowi pewien autor w po-

lemicznej broszurze («Excepcja przeciw jadowitej apelacji Erasmui=a

Glicznera, Pozna i6oo x. W. E.») robi zarzut luteranom, e pod-

danych swych do swojej religji przymuszaj, a niechodzcych na ich

schadzki penuj. «Ty sam Glicznerze konfederacji gow
strci, kiedy to w Grodzisku przewiód, e katoliki, którzy

z tob i z twoj wiar trzyma nie chcieli drczono, winami
nieznone mi karano i wizieniem trapiono, kiedy

si który potajemnie albo do chrzczenia dziatek albo uywania sa-

kramentów innych—do katolików schroni >. Rzecz uderzajca, e
tu konfederacj warszawsk pojmuje autor nie w znaczeniu zasady

«cuius regio— illius religios, ale wanie w znaczeniu powszechnej to-

lerancji, obejmujcej i poddanych.



testant3'-zmu. Kadzie j na karb ndzy ekonomicz-

nej chopstwa. «Niedavvnemi czasy zada mi to py-

tanie jeden patron (szlacicic ewangielik):

<.<Co si w tym dzieje, i w Niemczeci i po

miasteczkach ludzie i po wsiach kmiectwo ochotnie

przyjli ewangielj Bo i bardzo pilni s naboe-
stwa a chodzenia do kocioa? A tu za w Polsce

rzadko z chopstwa kogo nale, coby odsta od

bawochwalstwa (wiary katolickiej) do prawdy wi-
tej ewangielji, a kmiecie nasi i w tej samej wierze

bardzo niepilni s suby Boej i t. d.?

«Ja miasto odpowiedzi, powiedziaem mu t
historj:

«Trafio si, e ewangielik niektóry czowieka

kmiecego stanu o rzeczach i naboestwie rozsdek

nienagorszy w sobie majcego, spyta:

«Czemu nie przystaniesz na ewangielick wia-

r, gdy baczysz bdy kocioa rzymskiego i tak

ze a niewstydliwe postpki a owoce ksiy wa-

szych?

»

« Odpowiedzia on czowiek ubogi:

«Aza si nam czego chce w tej niewoli» Nie

mamy my czasu i o Bodze myli. Najd pano-

wie i w niedziel czym nas zabawi. Ju nas z tej

cikiej niewoli, ani Bóg, ani djabe nie wybawi.

W gorszym-emy u pastwa powaaniu ni bydo.

Psi krwi nas nazywaj, a jeszcze barzej swoje

psy ni nas powaaj. Ju nam tak przyjdzie i na

tym i na owym wiecie cierpie.

»

Czy jednak istotnie Turnowski odgad powody

antiprotestanckiego usposobienia ludu polskiego?

So



Wszak w Niemczech podobna by^a ludu niewola?

Czy nie inna gbsza tkwi tu przyczyna?..

Za powrotem króla ze Szwecji konstytucja o tu-

multach tracia moc obowizujc. Zaraz wic po

jego przybyciu do kraju niektóre sejmiki, gotujce

si na sejm r. 1595, domaga si zaczy ponowie-

nia tej ustawy, obdarzenia jej t moc raz na

zawsze... ^)

Na sejmie istotnie, korzystajc z okolicznoci,

e król i legat umylili przeprze spraw ligi prze-

ciw turkom,—innowiercy grozi poczli, e do rady

o niebezpieczestwie od pogan i turków nie przy-

stpi, póki si wprzód nie opatrzy bezpieczestwa

dla ich wyzna. Politycy ich wsparli. Cae bez

^) Na sejmiku wileskim: < Nie mniejsza i to jest niebezpiecz-

no Rzptej a prawie jako szkodliwa iskra, która, chocia bywa maa,

wielki jedaak poar za sob mie moe, e ludzie niepohamowani

albo raczej swawolni, naruszajc sami umylnie pokój pospolity, czy-

ni rozruchy o róno w naboestwie nie tylko sowy przyczyn da-

jc, ale te i do sedycji i tumultów szkodliwych si biorc na zbo-

ry chrzecijaskie si rzucaj i one biorc tak w koronie jako i tu

w "W. X. Litew. i na rónych miejscach ziemi pruskiej przeciw kon-

federacji a ku rozerwaniu pokoju pospolitego. Przeto obmylajc po-

kój z postronnemi niemniej uspokoi domowe rozruchy potrzeba. Maj
si tedy Ich M. posowie stara, aby jako najmocniej to obwa-
rowano byo, i pod winami (karami) w konfederacji i w prawie

opisanemi i karaniem takie swawolestwo byo hamowane.—-Akty
Izdaw. Wile. kom. Wilno. 1875. III. Por. Arch. Sapiehów. I.

}k 131. 134.

Nienawi wyznaniowa. 6 o I



wyjtku koo polskie owiadczyo si za obwaro-

waniem konfederacji. Nawet senat pocztkowo prze-

chyla si ku temu, aby ponowi ustaw przeciw

tumultom — byle bez wyranej vvzmianki o religji

i tylko na czas do nastpnego sejmu ^). Ale nawet

przeciw tak umiarkowanemu wnioskowi wystpili

z ca stanowczoci biskupi, protestujc imieniem

caego stanu ducliownego.

Wniosek upad. Ale te innowiercy pokrzy-

owali wszystkie plany i projekty rzdu, przedsta-

wione na tym sejmie ^).

Rozgoryczenie ich nie miao granic. Bdc
mniejszoci w Rzptej, dyssydenci spodziewali si
tylko na sejmie zdoby sobie ustpstwa. Sejm dla

mniejszoci by jedyn ucieczk. Teraz zawioda

ich i ta nadzieja.

Rozaleni wic kalwini i bracia czescy z ko-

rony i Litwy jeszcze na tym sejmie postano-

\yili urzdzi wielk manifestacj caego innowier-

stwa polskiego, mianowicie zjazd, któryb}^ skupi je

i zjednoczy do walki przeciw pitrzcym si nie-

bezpieczestwom (na 2 1 sierp. 1595).

By to istotnie jeden z najwikszych zjazdów,

jakie kiedykolwiek urzdzali innowiercy caej Pol-

ski. Nie zwaajc na pubhczne zlecenie królewskie,

aby zjazdu zaniechali, bo «Król Jegomo W. Mo-
ciów pod konfederacj ma i gdzieby komu krzyw-

') Patrz Dod. I gdzie sam czytelnik porówna moe projekt

senatorów z projektem ewangielików i rónice midzy niemi zauway.

') Ileidenslein. 311. AYiclewicki. 200. Theiner III. ^8 179.



da (dla religji) bya, mai moe mie forum (sd) »,

—

spokojnie odprawiali swe obrady, na których wy-
kazywali, e «cikie razy» ich «koció boy odno-

si od strony przeciwnej, które s wiatu jako soce
jawne, e na zbory, domy ewangielickie szturmy

byway i bywaj w Krakowie, w Poznaniu, w To-

runiu, w Wilnie; grobom, ciaom zmarym nie prze-

puszczaj, jako to p. Bonara z grobu wykopali, tak-

e p. Goczylisk, której ciao koem przebili; na

drogach dobrowolnych (czyni ewangielikom) ha-

mowanie, co spotkao... ks. Bartomieja Kruzyusza,

a w Poznaniu teraz wieo zboru spldrowanie...

»

Te przytoczone W3^ranie fakt}^ a szczególnie

w^spomniane wiee tumulty w Poznaniu kazay
posom, wysanym z probami z tego zjazdu do

króla podnie jeszcze raz dobitnie, e konfederacj

z r. 1573, która bierze pod sw opiek tak szlacht

jak i mieszczan, coraz bardziej si narusza, gdy
oto w Krakowie zbór w puste ciany i popió

obrócono, w Rydze zbór zosta odmieniony, w Wil-

nie popalony, w Poznaniu wieo zrabowany, a dru-

gi tame wasny (prywatny) szlachecki nie tylko do

naboestwa zabronion)% ale i poprawy budowania

zahamowany ^). Co wicej, w Krakowie cay tu-

') Przyznaje to sam ksidz Kasper Hap, sufragan i proboszcz

poznaski w dzieku cO zborze heretyckim w Poznaniu 16 14*,

gdzie pisze: «Jest i takowy mandat Króla J. M. teraniejszego Pana

naszego Cracoviae 12 mensis septembris A. D. 1595 pisany, w któ-

rym urzdowi poznaskiemu rozkazuje wyranie dokadajc, aby

budowa im (lieretykom) kocioa nie dopuszczali.*
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mult pod bokiem Królewskiej Moci bezkarnie si

dzia. A nawet król wydaje z wasnej kancelarji

przeciw innowiercom «mandacje», zabraniajce scha-

dzek nabonycli i odbudowywania zburzonycli zbo-

rów. Utyskuje tedy zjazd na przywrócenie katoli-

cyzmu w kocioach miast pruskich i powstaje na

Skarg, e w kazaniach rzuca si przeciw tolerancji

i w tym duchu wyda ksieczk pod tytuem « Pro-

ces na konfederacj» pobudzajc do wojny do-

mowej przeciw innowiercom... ^)

Takiego poselstwa król na p u b 1 i c z n y m po-

suchaniu nie przyj. Manifestacja jednak wydaa
owoce. Nie czemu innemu tylko wanie temu sko-

jarzeniu si u ewangielików i ich agitacji, skiero-

wanej z tego zjazdu na sejmiki, trzeba przypisa,

e nastpnego roku (1596) innowiercy na sejmie,

wybrawszy marszakiem izby wspówyznawc, zdo-

ali przeprze «reasumowanie> czyli odwieenie

(nieobowizujcej ju od czasu powrotu królewskie-

go) konstytucji o tumultach ^).

vSama ta jednak ustawa nie zbyt róowo wiad-

czy o sile innowierców. Maluczka to ich zdobycz.

W ustawie tej podkrelono, e dotyczy kade-

go, wszelakiego — wic i niereligijncgo tumultu.

Prawomocno tej ustawy miaa nadto trwa przez

bardzo krótki czas, bo tylko do chwili zebrania si

za niecae cztery miesice—sejmu nadzwyczajnego!

') ukaszewicz. Dzieje lielw. ko. Litw. I. 30, 89, 91, 109

i t. d. Dzieje ko. czesk. 144.

') Yolumina legum.
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w odrónieniu wreszcie od konstytucji z roku

1593, która na czas nieobecnoci królewskiej na-

znaczaa trybuna jako ostatni instancj apela-

cyjn, ustawa obecna odsya wszystkie sprawy do
sejmowyci sdów króla, nie lepiej podobno uspo-

sobionego dla «heretyków» od trybunau.

Jakby na dowód marnoci tej zdobyczy usta-

wodawczej wybucli nawet w obrbie tego krót-

kiego czasu, w którym miaa mie znaczenie wspom-
niana konstytucja— wielki tumult w Poznaniu.

W same Boe Ciao r. 1596 jezuiccy stu-

denci wraz z gawiedzi uliczn rzucili si na zbór

braci czeskici, wywalili drzwi, zupenie zrujnow^ali

cay gmach, znieli ca bibljotek na ulic i spa-

lili. Tum rabowa, ile móg, zostay goe ciany.

Posdzano jezuitów, e sami tumult wywoali,

nasadziwszy czowieka, który ugodzi kamieniem

profesora-jezuit, aby w ten sposób rozdrani stu-

dentów. Póniej jednak sciwytano waciwego na-

pastnika, a rektor jezuicki uzna za stosowne wy-

powiedzie publicznie surow przemow do swych
wychowanków, odwodzc ich od tumultów^).

Takie manifestacyjne potpienie tumultów przez

jezuitów byo potrzebne, aby stumi coraz mno-

ce si posdzenia ich o podniet a nawet udzia

w napaciach na zbory, posdzenia, które powtarza

autor synnego dziea «Pierwszej akcji na Jezuitów*

przypisywanego dawniej poecie Klonowiczowi. Prze-

mowa rektora moga zatrze wraenie, jakie jeszcze

w roku 1,586 wywara przemowa jezuity Artura

') Chotkowski. Szkoy jezuickie w Poznaniu 29.
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Anglika w koUegjum poznaskim, komentowana

w najrónorodniejszy sposób. Wówczas mia je-

zuita Artur w czasie uroczystej dysputy dowodzi

jezuickim wychowankom w obliczu caej «ir.teli-

giencji» i szlachty poznaskiej, e ewangielicy du-

chowni nie maj mocy ani prawa odprawia sakra-

mentu otarza, e owszem mona ich od otarza

«jako zodziejów i zbójów » odtrci. Aby poprze

sw.e tezy, przedstawia przykad . Atanazego, któ-

ry na zarzut, e jego kapan napad na pewnego

arjaskiego ksidza i stó, na którym msz wa-
nie odprawia, wywróci i kielich poama — odpo-

wiedzie mia, e ów jego kapan, popeniajc ten

gwat, zupenie w niczym nie zgrzeszy ^)...

Myliby si jednak, ktoby sdzi, e fanatyzm

by owocem wycznie jezuickiego W3xhowania.

Zaraz w rok po przedstawionym poprzednio

napadzie na zbór czeski w Poznaniu, dokonanym

przez modzie jezuick, wybucha tumult w Kra-

kowie, w którym przecie niema szkó Towarzy-

stwa Jezusowego.

Akademicy krakowscy przewyszyli nawet wy-

chowanków synów Loyoli. W stoecznym miecie,

« oczyciwszy >^ je ju z «heretyckich bónic^>, stu-

denci krakowscy szukali teraz przedmiotu, gdzieby

jeszcze mogli uwydatni swój zelotyzm. Wreszcie

w r. 1597 rzucili si na cmentarz, depczc znowu

najwitsze uczucia i wspomnienia, jakie cz czo-

') Broszura wspóczesna Responsio G. Tiszkiewicz Soc. Jes. Crac.

161 5 cap. 7.
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wieka ze zmaremi. Wanie umara na dwa dni

przed lubem ewangieliczlva, moda narzeczona jed-

nego z krakowslcici mieszlcaców. Nastpnej nocy
po pogrzebie acy przy pomocy grabarzy ciao wy-
dobywaj, obnaaj i prz3'mocowu) do muru, sta-

wiajc je do' góry nogami ku widokowi wszyst-

kici... Przynajmniej dwuci grabarzy, którzy zgra-

bion na owyci zwokacli «ieretyckici» «bawe-
nic przedawali na tandecie ->, przyapano i cito
przed ratuszem ^).

Nie jezuicka dziatwa, nie modzie przez Je-

zuitów podniecana dokonaa tego oliydnego czynu.

Wspózawodniczyli z ni w napaciacli na obc
wiar, nieraz przecignli uczniowie wszechnicy

krakowskiej.

Lecz zbyt wiele moe krzywdy wyrzdziliby-

my sawie krakowskich akademików, gdybymy
win za tyle poprzednich i nastpnych tumultów

krakowskich zoyli na ich mode barki.

Nie oni stanowili gówny zrb i podstaw tu-

mu w czasie zaburzenia. Ich para, z niemi sio -
czya zawsze masa ludu miejskiego, «hultajstwa».

<.<Pod kolorem studenckim i nazwiskiem—pisze

apologeta wspóczesny krakowskich studentów—co

modzi jest w Krakowie, to ze broi i kiedy si
trafi jaki tumult, w którym modzi bdzie tysic

albo pótora, gdy inkwizycj czyni pilno, ali znaj-

^) W kilka miesicy potym napadli znowu studenci z «hul-

tajami» na ministra Wolf:x, który przyby z Aleksandrowie do Kra-

kowa na chrzest. Odarli go z szat, zabrali mu pienidze i okrutnie

pobili.
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da studentów jednego, albo dwadziecia nawicej,

co studentami zowi. Pyta rektor, jeeli s wpi-

sani i iurati (zaprzysigli)..., ali nie znajdzie iuratos

ledwie poowic. Ostatek kiedy egzaminuje, jeeli

s actu (istotnie) studentes i tam si liczba uszczu-

pli, e rachowawszy dobrze, co rzemielniczkowie

pobroj, to na studenty wina od ludzi, którzy nie

upatruj, kto zrobi, ale o kim co mówi pospoli-

cie. Niedawno trafia si burda w Krakowie, ka-

zano na dowiadczenie pojma kilkunastu. Py-

taj ich, z której szkoy s, czego si ucz ali je-

den krawiectwa, drugi mydlarstwa, trzeci garncar-

stwa i t. d. To to tacy studenci broj a na owe-

go, co w bursie abo w szkole o krupach si wdzi

nad ksik, na sejmikach catilinarias {mowy-krzy-

ki) czyni» ^).

') Krótka informacja o SAvywoli studentów akademji^ krakow-

skiej przez Seb. Koszuckiego 1632.
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«Nie elaznym mieczem

Antykrysta sieczem,

wity Pawe z lista

Rzek: zabi Antykrysta

Sowem Jezu Krysta»...

(Piosnka ludowa hussycka

w Polsce z pocz. XV w.).

Równolegle z zapasami o obwarowanie konfe-

deracji na sejmie, równolegle z napadami ludu na

« synagogi i jaskinie blunierskie», sypie si grad

ksiek, broszur, pism polemicznych wanie w spra-

wie tumultów i tolerancji wyznaniowej. Tu dopie-

ro pozna, jak wówczas ta sprawa roznamitniaa

umysy. Jaka gorczka bije z tonu, z sposobu

wysawiania si, z gwatownych zwrotów stylistycz-

nych, z przezwisk wreszcie, jakiemi si obie strony

obrzucaj. Ile wybuchów gniewu, nienawici tkwi

w tych szwabach drukowanych broszurach, które

wówczas arliwiej chwytano, ni dzisiaj moe dzien-

niki z najwieszemi telegramami, ile uczu wylao
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sie na te stosy bibuy, dzi wybladej, zaniedbanej,

lecz swego czasu wzburzajcej do dna dusze na-

sz3'ch ojców!

Zaczwszy od pisma ojca kontrareformacji pol-

skiej Hozyusza przeciw konfederacji warszawskiej,

sypie si jak z rogu obfitoci mnóstwo broszur za

i przeciv/ pomysom ugruntowania tolerancji reli-

gijnej w Polsce, Szczególnie drukowano je i roz-

rzucano w czasie sejmów, na których innowiercy

zwykli byli czyni wysiki, by przeprze uchway
przeciw tumultom — lub po wybuchu wikszych

rozruchów ').

Namitny i polemiczny ton pozna choby z ty-

') Oto szereg waniejszych broszur: a) Examen sen discussio

articuli confoederationis i Al tera excussio eiusdem confoed:—Ho-

zyusz. b) Rozsdek o prawach na elekcji warszaw.—^J.
Dymitr Soli-

kowski. c) Upominanie do ewangielików, Kraków 1592—Skarga,

d) O skaeniu zborów ewangelickich, Pozna 1592— Skarga, e) Res-

pons w por)'wcz dany na upominanie do ewangielików, 1592. f)

Rozmowa o konfederacji przez P. M., Kraków, 1592. g) Pod-

pora konfederacji przeciw wierszom podanym w rozmowie zie-

mianina z ksidzem o jej zniszczeniu 1595. h) Proces na kon-

federacj 1595, Skarga, i) Obrona przeciw procesowi konfederacji

pod sejmem krakowskim, Wilno 1595. j) Proces na konfederacj

z popraw i odpraw przeciwnika, który si ozwa, ganic wywody

przeciw konfederacji 1596, Skarga, k) Obrona powtórzona konfede-

racji i procesu napisana naprzeciwko ksice niejakiej pod tytuem

Proces... w r. I596 wydanej, i) Apellacja, któr si podpiera

i znowu wywodzi obrona doona konfederacji przez Erasmusa

Glicznera 1598, Królewiec, ) Deklaracja konfederacji 1607, 1632,

1708, m) Diskurs na konfederacj 1607, 1615, Skarga, przerobi

jez. Tyszkiewicz, n) Deklaracja nowego prawa konfederacji 161 5,

Tyszkiewicz, o) Pax non pax 16 15 jez. Bembus. p) Yindiciae pa-

cis 1615. r) Pacatus impacatus Crac. 16 16, Bembus.
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tuów tych ksiek, które zw si «Obron», «Obron

powtórzon», «Obron doon», «Responsem wpo-

rywcz danym», «Popraw i odpraw »,«Podpor kon-

federacji>^ i t. p. Katolików przezywa si w nich

«bawochwalcami », «hy-obrazkami», innowierców

«heretykami»y «bluniercami», «nurkami»...

W zapale porusza si w nich i rozstrzyga kilka

zasadniczych zagadnie. I tak, czy ma w Polsce

istnie «ius reformandi» t. j. czy szlachta ma prawo

zmienia dawne kocioy katolickie w swych do-

brach i wsiach na ewangieUckie, czy te tylko was-

nym kosztem nowe zbory sobie budowa? Czy na-

stpnie szlachcic moe swych poddanych do swego

wyznania przymusza? Czy podobnie król, majcy

«ius reformandi» w swoich wielkich królewskich

miastach, powinien jako pan katolicki na mocy

owej zasady «cuius regio, iUius religio» zabrania

innowierczych naboestw i zborów i wydawa od-

nonej treci zakazy i «mandaty » z swej prywat-

nej kancelarji? Czy te, przeciwnie, te miasta na-

lec raczej do caej «Rzptej« ni do króla (który

jest w niej nie « dziedzicem », ale elektem, a który po-

przysig konfederacj i dopuszcza nawet ydom
synagogi) — maj sta otworem i dla akatohckich

wyzna tym bardziej, e Zygmunt August i Bato-

ry dali przywileje na «Bróg»? Czy wogóle uwa-

a innowiercze wyznania za takt prawnopub-
liczny, czy te tylko nadawa im prywatny
charakter? Czy zbór uwaa za wityni, czy za

dom zwyky?
Te pytania znowu wi si z ogóln kwestj
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tolerancji. W tej ostatniej sprawie jedni daj jej

dla wszystkich wyzna lub trzech gównych ' od-

szczepionych» (helweckiego, augsburskiego i braci

czeskich), inni domagaj si jawnie, aby wszystkich

«blunierców;> kara i tpi.
Po stronie katolickiej najbardziej kracow^e sta-

nowisko zajmuj jezuici. Oni to, co—wedug sów
Skargi— «zheretyki jako charci z zajcem i psi z wil-

kami pokoju i zgody mie nigdy nie mog»,— wal-

cz najarliwiej i w tej sprawie najwicej wydaj
dzieek. ród nich za tak wyrazistoci i barw-

noci stylu, jak i obfitoci broszur prym dziery

Piotr Skarg-a.

Najbardziej znamienn jest jego broszura, pod

tytuem «Proces nad konfederacj », która wywoaa
te istotnie niezmierny haas.

Aby czytelnik odczu wojowniczy nastrój tych

pism, najlepiej przytoczy kilka wyjtków z tego

«Procesu», z tej ksi^eczki, której ewangielicy wy-

tykali, e < krwi pachnie», a prof. Tarnowski w dzie-

le o « Pisarzach politycznych» ogldnie przyzna, e
«nie ma susznoci».

Konfederacja warszawska to — wilcze, tyra-

skie, piekielne, dzikie prawo. Szlachcic, czyni-

cy odmian naboestwa katolickiego w swych

dobrach na ewangielickie jest niezbony wyrodek,

niesprawiedliwy drapieca , lew jadowity
,

pies

godny.

Konfederacja chroni wszystkie wiary, a prze-

cie tylko jedna wiara moe by dobra. Wszak
sami innowiercy nazywaj odmienne wyznanie ewan-
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gfielickie z wiar. A ta konfederacja nie tylko

do czasu cierp te wiary, ale raz na zawsze «in

perpetuum»...

S midzy nami w tym królestwie sekty, które

Boga w Trójcy witej jedynego zowi djabem
o trzech gowach. A konfederacja co mówi? Daj

pokój takiemu dobremu czowiekowi. Daj mu urzd
i dostojestwo. Nigdy go kara nikt nie moe.
«Ale psuje wiar chrzecijask i Boga mego sro-

dze ly!» Nic to, dobry jest, wolno mu to. I pal-

ca na nie zakrzywiaj i owszem go nie molestuj,

godzien wszystkiej czci takiej jako i katolik.

Rzecze kto: «wiara jest wolna i dar Boy, przy-

musza do niej sienie godzi. » A jednak i czysto

—

dar Boy, a przed si kto jej w maestwie, abo

w wolnym stanie nie chowa, karz go i do czysto-

ci przymuszaj.
Konfederacja gasi cnot miosierdzia... Bo kae

by obojtnym na zgub dusz blinich. O niemi-

osierne prawo takie!...

Konfederacja kae nawet popiera «blunier-

ców». Wedug niej na wieki nigdy blunierc Pana

Boga mego adnym urzdem kara nie dopuszcz.

To to wielkie uczestnictwo grzechu, takie, jakoby

sam czyni, gdy czynicemu dozwalasz i obron mu
dajesz i niekarnoci drog mu do blunienia cie-

lesz. «Kto bluni imi paskie, niech mierci
umrze ». «Wywied blunierc przed obóz i niech

go kamieniami zabije lud wszystek». Za . Chry-

zostomem powtarza Skarga prob do suchaczów,

«eby, syszc kogo, e Boga chrzecijaskiego
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bluni, w gb go bili». A jeli ci o to do urz-
du pozw, powiedz, jakom go bi nie mia a on

Pana Anioów zbluni. A konfederacja takiego

broni, czci kae i wszystkie mu urzdy i dosto-

jestwa daje ^).

Mówi, e jeli konfederacji nie bdzie, tedy

si krew ssiedzka rozlewa ma. Oni na nas stra-

szyda jak na prosi stawiaj, chcc myli tak nie-

zbone przewodzi i przeprze. Wdymy nie tak

gupi ptacy, abymy po tych straszydach ich' dep-

ta nie mieli. Mielibymy otwarza wrota zbatym
godnym wilkom do prostych i niezbrojnych sa-

bych owieczek?

Mniejszy grzech ustanowi takie prawo, ab}^

kady krad, gdzie moe, aby kady zabija, gdzie

moe, nili t konfederacj egzekwowa, która kra
ludzie od kocioa i jednoci witej katolickiej, za-

bija je faszyw nauk dopuszcza i raz wydartych

kocioów i dochodów wraca nie kae i na takie

adnej peny (kary) ka nie chce.,.

Wnoszc proces i egzekucj konfederacji ró-

nowiercy kuj nowe i niesychane prawa. Chc
w nich o tumulty i podburzanie do nich biskupa

i kapany i kaznodzieje spotwarza i na podstawie

oszczerstwa bez scrutinium sdzi na gardle i na

majtnoci kara. A nawet ka przy rozprawach

') O wpywie Skargi na Zygmunta III, aby rónowiercom god-

noci ani urztjdów nie nadawa, porównaj ostrone wyraenie si

Wielewickiego XIV 78; te Niemcewicz, Zbiór pamitników. II.

174. Rykaczewski, Rei. nuncjuszów. II. 81.
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o tumulty przysigi ewangielickie «na niezbono»
przyjmowa od innowierców...

Nowowiercy wojn podnie chc. Niech si

rozmyl, a was katolików tym nie strasz, którzy

wszystkie piekielne bramy obali moecie. Czy-
cie, co Pan Bóg wam i dobry rozum ukazuje, a ich

si turbacji nie bójcie, wdy was daleko sto kro
i tysic kro wicej, wdy si upamitaj, wdy
nie tak poche serca macie...

Wspomn jeszcze o drugiej ksieczce «Dys-

kurs na konfederacj*, gdy w niej jasno skrysta-

hzowa si pogld i stanowisko Jezuitów wobec

obwarowania konfederacji.

Domagaj si panowie ewangielicy procesu

prawnego obojej stronie, t. j. onym i katolikom su-

cego na konfederacj r. 1573 przeciw tym oso-

bom, któreby jej dosy nie czyniy abo si jej

przeciwiy. Przez ten «proces» oni wicej chc
zyska, ni wyraa konfederacja. Proces ju nie

na konfederacj, bo w niej maj, czego chcieli,

ale na tumulty skadaj, w którym chc sobie ta-

kie prawo u wszystkich stanów wymóc, aby o ze-

psowanie zboru ich w królewskim którym miecie,

kadego stanu (wic i duchownego) ludzie do wiec-

kiego sdu pozywa i sdzi bez apelacji i kara

na majtnoci i gardle mogli. W co chytro bardzo

wstpuj i dwie rzeczy przewie chc, których

w konfederacji nie maj.

Jedn, aby duchowne persony do sdów
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wieckich wcignli i potwarzane (oskarane o pod-

burzanie do tumultu) od kogokolwiek o te domy
prywatne, które zborami nazywaj, kara je i na

zdrowiu mogli.

Drug, aby sobie prawa do stawiania zborów

swoich w miastach królewskich zjednali, Z obalenia

niektórych domów szlacheckich nie zborów — bo

nigdy w miastach królewskich by nie mogy—na

te, którzy ich naszli, takiej sprawiedliwoci chc.

takiego prawa i procesu, któryby im za przywilej

sta, w czym ich wytkn potrzeba: aby cae su-

mienie i Króla J. M. i biskupów i wszystkich, któ-

rzy si o t niesprawiedliwo zastawia winni przed

Panem Bogiem zostawao. Biskupi gdyby i jednym

punkcikiem i literk na to zezwalali i na taki pro-

ces de tumultibus, w którym sobie do miast kró-

lewskich prawo na synagogi swe wtrcaj, pozwa-

lali, a królewskich miast i katedr swoich od kacer-

skich katedr i zarazy owiec swoich nie bronili,

wielkiegoby u Boga potpienia nie uszli...

Rzekn, ale si nam staa krzyw^da w obaleniu

domu szlacheckiego. Powiedzie im: Maj prawo

pospolite, niech o krzywd czyni, a zboru nie

wspominaj i publicznego na schadzki
miejsca, którego nigdy w miastach kró-

lewskich mie nie mogli, ani mog. Za-

kada ko.cioa i exercitium jakiej religji czyni nikt

bez urzdu biskupiego i pana miejsca onego nie moe.
ani pospolitej i jatek budowei bez urzdowego
przyzwolenia nie dopuszczaj, a kocioa obcej wiary

mianoby dopuci?
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Maluczka... krzywda jednego w Poznaniu albo

w Krakowie obalonego domu szlacheckiego, a wy
zaraz o ich chaupk nowe im prawo stawcie

!

U Króla J. M. przysigi si na t konfederacj swoj
i proces upominaj, a t przysig do tego, czego

w niej nie masz, przykadaj. To tylko «pacem

inter dissidentes conservabimus» (pokój midzy roz-

rónionemi w wierze zachowamy) i to si im ici,

maj tego pokoju i nazbyt... A w przysidze kró-

lewskiej, jeli im proces obiecano, tedy pod dwoma
warunkami : jeli kompozycji midzy stanem du-

chownym a wieckim dosy uczyni^), a wszytki

stany na to zezwol. Kompozycja nie dochodzi,

a na konfederacj nigdy stany wszytki nie zezwo-

liy i prawem koronnym nigdy nie bya i nie jest^).

Obiecuj wprawdzie ewangielicy, e przez ten

« proces » ogólny pokój si osignie, ale chc za-

trzyma grabiee dokonane na kocioach katolic-

kich, dziesicin, nie paci i t. d. Sprawiedliwy bar-

dzo pokój ! jako kokosze z komi czyni chciay:

my w obach waszych owies wasz wybiera
przed wami bdziem, a wy ani gb ani nog nas

nie ruszajcie

!

Ewangielicy gro w razie nie dojcia sejmu

') Mowa tu o znanym sporze midzy duchowiestwem a szlach-

t o dziesiciny, jurysdykcj i inne kwestje, szczególnie rozognione

w czasie reformacji.

2) W Niemczech ród podobnej jak w Polsce polemiki pisarze

katoliccy przynajmniej uznawali pokój augsburski za obowizujcy

prawnopublicznie, tylko nie obowizujcy w sumieniu. (Janssen. Ge-

schichte des deutschen Yolkes. V. 414—445).

Nienawi wyznaniowa. 7 97



zerwaniem sejmu. Có tu ma czyni mionik czci

Boej i ojczyzny? Albo Pana Boga zym przyzwo-

leniem obrazi, albo ojczy;^nie nie dogodzi? Nie

trudna kwestja ! Pierwej kocioa i dusz ludzkich

broni, nili ojczyzny! Jeli zginie doczesna
(ojczyzna), przy wiecznej si ostoim!..

Ta ostatnia zasada jezuicka miaa istotnie za-

way na szali sejmu r. 1606, jak zaraz zobaczy-

my—ba ! nawet na szali caego nastpnego roko-

szu. Do rozerwania tego sejmu przyoy inia r-
k sam Skarga.

I on bowiem w walce z politykami, <<-którzy

rozumiej, i panowie wieccy wicej maj doga-

dza policji (pastwu) nili religji, to jest wicej

dobremu i spokojnemu Rzptej wieckiej nili ko-
cioowi »—zapatrzony w niebiaskie zawiaty, arli-

wy bojownik wszechwiatowej chrzecijaskiej Ro-

my sdzi, e «królestwo wieckie suy kocioowi
winno tak, jako suga, nie jako pan Kocioa Bo-

ego. Lepiej szkod mie na taszej rzeczy, nieli

na droszej, na pokoju i dobrem wieckim, nili

na duchownym.., » ^)

') tUpominanic do ewangielików z przestrog do katolikowi
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VI.

o nieszczsna- zwyczaju, o szalona sprawo!

Majc tak zawikane, by we zgrzebiech prawo,

Nie way na to czasu, aby go poprawi,

A wdy w lepsz formu sprawiedliwo>

[wprawi!

Lecz o to ci nie dbaj, którzy tym wadaj.

Cho drugim, co im krzywda, Jzy w oczach

[pywaj.

Hej. Zwierzyniec

.

Z przytoczonych powyej pism Skargi tchnie

jaka sia i potga, jaka pewno siebie, znamio-

nujca czowieka, który czuje pod nogami nie-

wzruszalne podstawy. Szczególnie odznaczaj si
tym tonem «Kazania Skargi». Prawie z kadego
wiersza tych mów ognistych tryska nie tylko go-

rca wiara, ale co wicej—wiadomo politycznej

racji bytu i ostateczneg^o zwycistwa katolicyzmu.

Czas, w którym te pisma wyszy—moe nam to

po czci wyjani,
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Pomijam znaczenie rozwoju katolicyzmu w Pru-

sach królewskich i Warniji, równajcego si wów-
czas poniekd polonizacji tamtejszej ludnoci. Zwra-
cam uwag na wschód, gdzie od czasu powstania

w Moskwie 1589 r. niezawisego patryjarchatu katoli-

cyzm rzuca si naprzód, póki ostateczny ukad sto-

sunków wyznaniowo-politycznych nie powoa do

ycia unji brzeskiej z r. 1596. Wtedy interes naro-

dowy nadaje znaczenie polityczne i potg katolic-

kiej wierze.

Innowiercom jednak przybywa przez to walny

sukurs od wschodnich granic Rzptej. Innowierstwo

i wschodni koció — dwa tak róne wytwory

kultury—podaj sobie do. Wyznania, zapoyczone

z zachodu Europy przez bogatsze warstwy, stojce

ponad tumami, czy si miay z wiar, która

staa gównie na ludzie ciemnym. Innowerstwo

polskie przez sojusz, nie odpowiadajcy interesom

rdzennej Polski szlacheckiej, traci nawet teraz w niej

na zaufaniu i opinji, gra rol katolików angielskich,

czcych si z Irlandj, niemieckich kalwinów,

wicych si z PYancj...

e w rdzennej Polsce reformacja traci grunt,

dowodzi tego zdaje si choby wybór miejsc na

walne zjazdy innowierstwa. Wspomniany w r. 1595

zjazd odby si w Toruniu, drugi w r. 1599 w Wil-

nie. Reformacja cofa si, szukajc punktu oparcia

to w mieszczastwie niemieckim ziem pruskich, to

na kresach wschodnich, gdzie panuje dyzunja.

Wspomniany drugi zjazd wileski mia
utwierdzi braterstwo wiar: reformacji i wschodniego



kocioa. Rzecz si jednak nie udaa, poprzestano

tylko na politycznym przymierzu, na «konfede-

racji ewangielików i Greków». Zawarto je, stanw-
szy «na tundamencie raz przez Rzpt zaoonym,
na konfederacji warszawskiej z r. i573». Sojuszni-

cy porczyli sobie zachowa pod wspóln opiek
cerkwie, zbory, kirchy, a osobliwie duciownych
swoich i dooy wszelkich stara o poskromienie

krzywd i gwatów i o obwarowanie konfederacji ^).

Obok tego rodzaju manifestacji drugim ratun-

kiem dla rónowierców by sejm. Garstka innowier-

ców, cho drobna, ale zato zwykle inteligientniejsza od

mazowieckich «zaciankowców» tuszya sobie, e
zapanuje nad reszt szlachty, zapeniajcej izb po-

selsk, i w ten sposób na drodze ustawodawczej

zdobdzie gwarancj tolerancji dla swych wyzna
i ochron przed atakiem tumów.

•Pod szat rónych projektów i wniosków pró-

bowali przeprze swoje zamysy. Przedewszystkim

zwracali wzrok na konstytucj o tumultach. Pod-

czas gdy strona katolicka ledwie godzi si na jej

ogólnikowy charakter, innowiercy naginaj j tylko

do religijnych zaburze. Z kótni i zatargów o drob-

1) ukaszewicz, Helw. Litew. Pozna I24— 134: «Obiecancgo

procesu konfederacji, którymby te urazy i ekscesy zawcignione by
mogy, nie tylko uprosi nie moem, ale te ju deklaracje jawne

w pismach przez duchowne rzymskie wydane czy-

tamy i od wieckich na sejmikach, sej miech i innych sdziech coraz to

czciej syszymy, e konfederacji nie tylko za prawo nie maj, ale

te chwali i trzyma j, za rzecz sumieniu swemu przeciwn po-

czytuj*.



ne stylistyczne nawet rónice przy redakcji tej

ustawy pozna mona, jaka na sejmie wrzaa szer-

mierka. Biedna konstytucja zdaje si trzeszcze,

obie strony rw j ku sobie, by j ku swoim na-

cign zamiarom ^).

Na ten widok susznie jeden z wspóczesnycli

zaznacza: «Konstytucj o tumultacli jak czsto po-

cigamy, nacigamy, to szerzej, to cilej j poj-

mujemy, nie chcc prawie nic jawnie i wyranie
mie w prawacli, czekamy tylko na si, jeden dru-

giego ku doowi napdzajc, co nieufno, zatym

zawi rodzi musi» -;.

W tych bataljach sejmowych innowiercom nad-

chodzia wanie teraz pomoc w osobie posów
greckiego wyznania z wschodnich województw nie-

zadowolonych z unji brzeskiej.

Ju na sejmie r. 1597 (zerwanym z powodu
sporu o unj) innowiercy «do konfederacji ludzi

greckich zacigali* ^).

Pozytywniejsze skutki osignli dyssydenci na

sejmie nastpnego roku (1598). Król sejm ten zo-

y, aby móc odjecha na sw tak zreszt niefor-

tunn wypraw do Szwecji; a katolicy zatym zy-

skali sposobno, aby wykoata dla siebie ustp-

stwa grob zerwania sejmu.

^) Wszystkie punkty sporne przy redagowaniu tej konstytucji wy-

aniajce si, zauway moe ciekawy czytelnik w porównawczym ze-

stawieniu dwuch projektów (tak katolickiego jak i ewangielickiego),

zaczonych w Dodatku II.

2) Archiwum bibijoteki .\x. Czartoryskich Rkp. }h 375 s. 400.

*) Bielski 301.



Na czas niebytnoci króla w kraju reasumo-

wano te same konstytucje, które ju raz uchwalono

w czasie pierwszego wyjazdu Zygmunta III do

Szwecji. Przysza z kolei i ustawa o tumultach ^).

Istotnie, dziki wysikom wszystkich dyssydentów

i greckich i ewangielickich odnowiono konstytucj

o tumultach, ale znowu z zatarciem wszelkiego zna-

mienia wyznaniowego. Owszem dodatkowo zazna-

czono wyranie, e za tumult ma si uwaa w ogóle

« najazd, zranienie, zabicie, gwat biaych gów, na-

jazd na dom szlachecki w miecie lub na gospod*.

Sdzi tego rodzaju przekroczenia sam sd grodzki

(bez miejskiego).

Posowie jednak z Litwy, zajtej daleko wi-

cej od rdzennej Polski, przez rónowierstwo, wzmoc-

nione teraz przez Greków, przyjli w caoci («ca-

le») dawn konstytucj z r. 1593, zdajc si mie
na oku specjalne religijne zaburzenia... 2)

Znowu ta ustawa ma obowizywa li tylko do

czasu powrotu króla do kraju. Znowu bya tym-

^) Konstytucja bowiem z r. 1596 obowizywaa tylko do czasu

zebrania si najbliszego sejmu.

2) Myli si p. Czermak w gruntownej zreszt przedmowie do

Roczników Temberskiego, sdzc, e inne konstytucje tego sejmu,

zatytuowane «Bezpieczestwo województw: pockiego, mazowieckie-

go, podlaskiego i rawskiego* i «0 mobójstwie z rusznic woje-

wództw tyche* mogy si odnosi do miejskich tumultów o wyzna-

niowym charakterze. Uchwalia je katolicka szlachta mazowiecka

przeciw szlacheckim rbaniom na sejmikach, odbywajcych si zwykle

po kocioach. Pocóby osobno w innym artykule szczegóowo rea-

sumowano konstytucj o tumultach?
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czasow. Znowu nie ubito sprawy od tylu lat wzbu-

rzajcej i niepokojcej miasta i sejmy.

Oczywicie najwiksz zawad w tym kierunku

by opórduchowiestwa. Wprawdzie umiemy sobie wy-
tumaczy i niejako usprawiedliwi nawet powody, dla

których stronnictwo kocielne sprzeciwiao si z ca-

ej mocy obwarowaniu konfederacji warszawskiej.

Lecz, e nie pozwalao raz na zawsze przyj usta-

wy nawet ogólnikowej przeciw zaburzeniom, upor-

nie j ograniczao na najkrótszy czas, a waciwie
wcale jej uchwali nie chciao, to dzi pochw^ali

nam trudno, — choby tylko ze wzgldu na we-

wntrzny pokój pastwa; sprzeciwia si takie-

mu wnioskowi — to byo to samo, co uwica
wanie napaci na zbory czy na kocioy, utwier-

dza bezad i anarchj i zamiast regulowa — jak

najbardziej zaostrza kwestj dyssydenck, która

tak smutn miaa odegra rol przy upadku Rzptej.

Dranio to tylko ow wcale ju niestraszn dla

kocioa garstk innowierców, wzburzao ich, roz-

dwajao z pastwem, kazao wszystkim rónowier-

com i przeciw tronowi przy kadej sposobnoci,

przy kadym rokoszu, a nawet szuka poparcia za

granicami Rzptej.

W Polsce nie uregulowano stosunków wyzna-

niowych, nie ubito raz tej wlokcej si sprawy,

puszczano samopas ywioy walczce z sob, kiedy

równoczenie w tym samym roku (1598) we Fran-

cji wydano sawny edykt nantejski, normujcy w imi
wadzy pastwowej raz na zawsze stosunki religijne

i kojarzcy hugonotów z pastwem...
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Nic dziwnego, e odtd sejmy rway si jeden

po drugim.

W r. 1 60 1 innowiercy z caych si dopominali

si o obwarowanie lvonfederacji—nadaremnie ^). Po-

dobnie w r. 1603, mimo wszelkicli wysików na

sejmie innowierców, móg znowai po sejmie nunc-

jusz z ucieci sa depesz do Rzymu, e nie udao
si im przeprze konstytucji o tumultaci ^).

Nic nie pomogo nowowiercom, e po icli stro-

nie stan jeszcze raz, ju pociylony staroci, nad

grobem stojcy, wielki Zamojski.

Gotujc si do politycznych zapasów z królem

z powodu nowego jego skojarzenia si z domem
Habsburgów, zadokumentowanego obecnie przez

ponowne luby z Rakuszank Konstancj, Zamojski

przedstawi krytyk rzdu i program naprawy

w artykuach, jakie uchwali «jego» sejmik bezki.

Midzy innemi podniesiono w tych artykuach

bezkich (w Bezie uchwalonych), e co do tych

«którzy róni s w religji, widzimy, e im po nie-

^) Wielewicki Ser. rer. Pol. X. 14. Trudno dopatrywa si ich

zwycistwa w tym, e zdoali wykoata zawarowanie pokoju dla

miasta Lwowa i Wilna, «przystawajc do statutu i konstytucji de tu-

multibus et violentiis>. Vol. leg.

2) Porówn. Teki rzymskie. Akad. umiej. krak. Rangoni 22.

II. 1605 i nast.; Wielewicki X. 35; ubieski. Zgromadzona w ro-

dzie szlachta wielkopolska wysaa na ten sejm artyku nastpujcy:

(Rkp. Bibljoteki Kórnickiej iN« 72) «Pilnie wszyscy
zgodnie J. K. M, o to prosimy, aby to na pilnym baczeniu mie
raczy, a mianowicie pokój wszelaki de dissidentibus in religione, aby

by zachowany i mandaty przeciwne konfederacji, aby z kancelarji

króla J, M. wydane nie byy; wydane, aby zniesione byv».

105



woli dzieje si w tej mierze. Straszliwe tego przy-

kady s i teraz wiee. Przeto rozumiemy, eby
t drog, któr upatrywali przodkowie nasi i my
dotd trzymamy i dalej zachowa, nie opuszczajc

jej i pokój, jako jest midzy nami obwarowany,

szczerze i statecznie zachowawszy, coby do zadzier-

enia (wzmocnienia) naleao, nienaruszenie zatrzy-

ma i zabiee temu, jakoby ci, coby go turbowa
mieli, karani byli» V).

Za przykadem Zamojskiego i inni poszli mo-
nowadcy. Na sejmie tacy senatorowie jak kaszte-

lan krakowski Janusz Ostrogski (katolik), jak wo-

jewoda brzesko-kujawski Leszczyski (brat czeski),

upominali si o obwarowanie konfederacji. Póniej-

szy waciwy wódz rokoszu Zebrzydowskiego, pod-

czaszy litewski, mody Janusz Radziwi, zagorzay

kalwin, w obliczu senatu dopomina si namitnie

imieniem szlachty litewskiej o obwarow^anie kon-

federacji , inaczej nie godzc si na zawarcie

sejmu -).

Opozycja wygotowaa artykuy. Wedug nich

pokój w religji ma si zachowa i yczc tego, aby

ludzie kondycji wszelakiej (wic i nieszlachta)

w pokoju mieszkali i prawem si jednym konten-

towali, reasumuje si na z a ws ze konstytucj o tu-

multach tak, aby aden nigdy tumultów czyni si

') Dodatek do rozprawy A. Sokoowskiego <- Przed rokoszem*

(Rozprawy Akad. umiej, fil. histor, XV. 20 r).

2) Teki rzymskie Rangoni 3, II i 12. II. 1605 r. Wota sena-

torskie. Bibljoteka .xx. Czartoryskich Rkp. ^ 341 i M; 2729,
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nie way osobom i domom jakiejkolwiek wokacji

oddanym ^).

Rozbrat polityczny i wyznaniowy wzburzy do
tego stopnia obradujcych, e sejm z rzdu drugi

musia si znowu rozpa bezowocnie. Te
sejmy zrywane—to zwiastuny nadcia.gajcej burzy.

Zaczynao si w kraju ogromne przesilenie. Roz-
dranienie dochodzio do zenitu. W drzwiach sta

ju rokosz.

Wtym umiera najwikszy polski «polityk».

mier w chwili tak krytycznej zabraa starego

kanclerza — bohatera braci szlachty — Zamojskiego

(3 czerwca 1605). Spyny z jego skostniaych

rk wodze, któremi stara si trzyma na uwizi
rozszalae, rwce si do walki, namitnoci stron-

nictw i wyzna.
Teraz wybucha zamieszanie, wielki innego ro-

dzaju «tumult»—rokosz. W nim wiksz, ni si
zwykle zdaje, odgrywali rol innowiercy. W czasie

tej burzy i to w chwilach najbardziej przeomowych
zjawia si na pierwszym planie — konstytucja o tu-

multach...

') Sokoowski Ic.

107



<. Cupio omnes eri, ualis et ego sum .

Sio7ca s. Pawa.

Rok 1606, rok rokoszu, rok, który upamitni

si wielu tumultami religijnemi, jak zburzeniem

zborów luterskiego i czeskiego w Poznaniu, znisz-

czeniem cmentarza innowierczego w Krakowie, wy-

pdzeniem Jezuitów z Torunia i Gdaska i t. p.,

zacz si—rzecz znamienna — zatargiem wyznanio-

wym w Krakowie i to zatargiem, w który wplta-

ny zosta póniejszy marszaek i naczelnik wybu-

ctiajcego w te tropy rokoszu, Janusz Radziwi,

gowa polskich kalwinów.

Za nieuczczenie ksidza, gdy szed z wijaty-

kiem zosta suga Janusza ród ogólnego wzburze-

nia pojmany i wtrcony do wizienia z rozkazu

osobistego wroga Januszowego, nadwornego mar-

szaka królewskiego Myszkowskiego, przodownika
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regalistów, ogromnie nienawidzonego przez roko-

szan ^).

Widok cigle burzcych si tumów, gotowych

do napadu na rónowierców, pobudzi szlacht wiel-

kopolsk, zebran na sejmiku we rodzie—e, prze-

syajc na gotujcy sie. sejm artykuy, powtórzya

dosownie dania zeszorocznych artykuów bez-

kich w sprawie «zadzierenia» pokoju religijnego ^j.

W wielkopolskim bowiem Poznaniu co chwi-

la ponawiay si (w r. 1599, 1602) napady stu-

dentów jezuickich na zbory innowiercze, co praw-

da zwykle tumione 2). Wanie niedawno, przed

rokiem (1605), w Poznaniu jezuita Piasecki na

kazaniu w katedrze jawnie podnieca lud do

obalenia zborów ewangielickich na «ysej Gó-

rze », woajc: «Nie chce magistrat, nie chce rada

miejska, ty tedy ktokolwiek jeste z ludu, pu
z dymem i w popió zamie wszystkie bónice he-

retyków » *),

I nie bez skutku wzrasta zelotyzm ród su-

chaczów... Niebawem w nocy podoono lane wiece

ywiczne z siark pod zbór luterski. Zaj si ju

dach, ale ogie wybuchy wczas ugaszono i odtd

trzymano stra ^). Tego samego roku w wigilj

^) ubieski. Op. post. 35. W zwizku moe z tym zabicie ewan-

gielika2i. I. 1606. Akta grod. krak. XXXIII. 312,

2) Bibl. XX, Czartoryskich Rkp. }k 1627.

3) X. Chotkowski. Szkoy jezuickie 20—30.

*) A. Wgierski. Systema 223.

5) Akta grod, pozna, u ukaszew. Wiad. hist. o dyssyd.

w Poznaniu 1832, 140.
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Boego Narodzenia usiowano podobnie podpali
i zburzy dwa zbory braci czeskich.

Wobec tego rodzaju zakusóv/ nic dziwnego
tedy, e wspomniany sejmik szlachecki w rodzie
domaga si w artykuach «zadzierenia» konfe-

deracji.

Tak samo i sejmik w Proszowicach szlachty

krakowskiej zleci swym posom, aby na sejmie

proces konfederacji midzy rozrónionemi w wierze,

obu stronom sucy, przyszed do skutku ^), •

Na ten sejmik jednak patrzya obecnie caa
Polska z innych wzgldów politycznych. Tu Zebrzy-

dowski, wojewoda krakowski, pod koniec ma-

jcego si wanie zebra sejmu zaproponowa zjazd

niedaleko Warszawy do Stycy... Zaczyna si ro-

kosz przeciw austrjackiej polityce Zygmunta III.

Na wie o rewolucyjnym usposobieniu Zebrzy-

dowskiego, przyby do ów Janusz Radziwi, któ-

ry po drodze, w Krakowie, zostawi swego har-

dego sug w wizieniu Myszkowskiego. Imieniem

innowierców, oburzonych na króla, chcia si poro-

zumie z buntowniczym wojewod ^).

Wiele punktów stycznych nie mogli chyba zna-

le innowiercy u Zebrzydowskiego.

Wychowanek jezuickiego kollegjum, przyjaciel

dawny Skargi, dobrodziej wielki Jezuitów, fundator

^) Rokosz Zebrzydowski H. Schmidt.

') Janusz i Krzysztof Radziwiowie (gówne podpory «.kal\viniz-

mu w Rzptej) z p. wojewod krakowskim znosz si i porozumie-

waj* Arcli. Sapiehów I. Jfi 594.



synnej Kalwarji, odznacza si Zebrzydowski gor-

c pobonoci. Umar jako tercjarz zakonu Ber-

nardynów, pocliowany w ici liabicie. Dla propa-

gandy wiary katolickiej Skarga zwa go przecie

nie na darmo «owc dusz». To by pobony «re-

publikanin», rozmiowany w wolnociacli szlacliec-

kicti, ducliowy protoplasta póniejszych wycliowan-

ków szkó jezuickich, bigotów— anarchistów...

Miaeby on sta si sojusznikiem «heretyków»?

Miaeby popiera ich konfederacj? A jednak. Po-

trzebujc w walce z tronem poparcia wszystkich

opozycyjnych ywioów idzie z niemi w jednym

szeregu, a co dziwniejsza daje nawet si im po-

wodowa.
Co prawda, zasadniczo zawsze jest przeciwny

konfederacji warszawskiej '). Nieprzychylne dla niej

usposobienie Zebrzydowskiego pozna mona z roz-

mowy, któr sam przytacza wobec rokoszaskich

tumów ^).

Gdy oto Zebrzydowski w pierwszych chwilach

zaostrzenia si jego stosunku do króla przypomi-

na mu na audjencji o paktach konwentach zaprzy-

sionych na koronacji:

— Które to artykuy?—zapyta król.

A gdy ich Zebrzydowski, przewracajc karty

ustaw, szuka, by je królowi pokaza, rzek król:

1) Haereticorurti illorum impiae cofoederationis acerrimus oppu-

gnator et vindex por. Andrzej Bobola przez Zarewicza 22—26.

2) Rembowski. Rokosz str, 103.



— One to podobno, co i konfederacja w nich,

ale wszak na nie zgody nie masz».

Zebrzydowski na to:

— Co do konfederacji byy niezgodne, ale

inne wszystkie zgodne.

— Nie wiedziaem, odpar król...

Przyznawa si publicznie na zjazdach rokoszo-

wych, przepenionych innowiercami, e si przyta-

kiwao królowi i uznawao za suszny zarzut niele-

galnoci konfederacji warszawskiej, — znaczyo to

powtarza opinj zagorzaych przeciwników inno-

wierstwa—Jezuitów.

Zebrzydowskiego tedy moga czy z inno-

wiercami tylko kwestja polityczna, nienawi do

domu Habsburgów i absolutyzmu. To by jedyny

wze.
W innych punktach dzielia ich znaczna róni-

ca zda. To te — rzecz jasna — w czasie rokoszu

nastpuj starcia midzy nim a ca reszt przo-

downików rokoszu—prawie wszystkich rónowier-

ców. Zupenie rozumiemy depesze nuncjusza Ran-

goniego ^), wedug których wojewoda tak opono-

wa mia na rokoszu dyssydentom. e go chcieli

dwukrotnie zabi...

') Teki rzymskie, 28. X. 1606. Regalici rozumieli to trudne

pooenie Zebrzydowskiego. Tak woa autor « Apostrofy do woje-

wody krakowskiego.. » (Bibljot. xx. Czartoryskich Jfa 439 s. 66):

.nie macie si czego trzyma katolicy (wojewody) bo, widzicie,

e (wojewoda) koció, papiea i duchowiestwo et caetera sancta



Poprzedzony tak burzliwemi sejmikami zebra

si nakoniec 7 marca 1606 r. pamitny sejm.

Jak za poprzednich sejmów tak i teraz wdara
si midzy wszystkie sporne sprawy i wszystkie

zaguszaa najdraliwsza sprawa obwarowania Icon-

federacji. Jak dawniej, tak i teraz woaa izba pos-

ów: „Nie cicemy obrony (uciwalenia staego woj-

ska), a konfederacji proces stanie" ^).

Wraz z licznemi „urazami", na które „styski-

wali" posowie, dwukrotnie odsyajc je do senatu,

nie kontentuja.c si „barwianemi responsami" kró-

lewskiemi — znajduje si oczywicie i kwestja kon-

federacji.

Rzecz bowiem przecie zrozumiaa, e izba po-

selska, w której znalazy si wszystkie najwybitniejsze

kolumny innowierstwa polskiego jak Janusz Radziwi,

ów naczelnik kalwinów, Stanisaw Stadnicki „Djabe",

Piotr Gorajski, Jakób Sienieski, gowa polskich so-

cynjanów, Marcin Broniewski, znakomito braci

czeskich, Andrzej Mczyski, Samuel Taszycki ^j —

sanctorum lekceway, nie macie si kogo trzyma e w a n g i e 1 i k i,

bo i w tym pimie (wyej przytoczonym, Rembowski 103) na konfede-

racj przyznawa, e zgody nie masz i na koronacji królewskiej po-

dejmowa si hetmani duchowiestwu na ewangieliki i sposoby po-

dawa, jako je wszystkie wybi mia, czego duchowiestwo nie jedno

czyni, ale i sucha nie chciao. A teraz, e was do siebie (wojewo-

da) garnie, temporis causa to czyni.

') Porówn. wotum biskupa Szyszkowskiego. Bibl. xx. Czarto-

ryskich Rkp. Ali 341 s. 86.

2) ubieski 1. c, zdaniem jego partjarokoszaska „tota haereticis

constabat".

Nienawi wyznaniowa, o IIJ



musiaa na czoo swycli da wysun proces

i egzelcucj konfederacji. Izba, w Ictórej tacy przo-

downicy nowowierstwa polslciego przewodzili, umia-

a w odpowiedzi Icrólowi, który wymawia si od

procesu konfederacji brakiem zgody wszystkicli sta-

nów (ducliownego)—wytkn zupenie bez osonek,

e nie poskramia nawet takich tumultów, które si

jak w r. 1593, pod jego bokiem dziay, e nie do-

trzymuje obietnicy, jak da na Icoronacji, przyrze-

kajc skwapliwie stara si o egzekucj konfede-

racji, e nawet wydaje mandaty przeciwne tolerancji

religijnej i t. p. ^).

Naprenie i zacietrzewienie w czasie sejmu by-

y niezmierne ^). Raz wraz Skarga wypowiada ka-

zania zwrócone przeciw prerogatywom izby posel-

skiej, a za siln wadz królewsk i senatu... Opo-

zycja opuszczaa coraz gciej izb poselsk, pomy-
kiijc ku gromadzcemu si w Stycy zjazdowi

Zebrzydowskiego.

Tymczasem król, który mia zamiar pody
do vSzwecji, pragn ukoczenia sejmu. Postanowio-

no tedy zgromadzi na wspólnym posiedzeniu senat

i posów i polubownie spraw uagodzi. Miao si
ju ku schykowi sejmu. By ju przedostatni dzie.

Rozpatrywano pakta konwenta, czy l<ról im dosy
czyni. Wszystko szo gadko.

') Respons królewski w II tomie « Zygmunta III —Niemcewicza.

Replika za posów bardzo ciekawa, dotd niedrukowana w Bibljot.

XX. Czartoryskich Rkp. ^i» 337 i 341.

-) Dowodem tego tumult o sug Janusza Radziwia, którego

marszaek nadworny Myszkowski kaza uwizi.
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„A przyszo zatym do artykuu konfederacji"

mówi autor „Fundamentu", opisujcego koniec tego

przeomowego sejmu '). Tu zacza si dopiero

wrzawa, tu dopiero natknito na waciwe ródo
rozterki i niesnasek.

„Albowiem na ten artyku ozwa si stan du-

cliowny, protestujc przeciw jego ucliwale". Poso-
wie za rónej wiary obstawali przy daniu uciwa-

lenia swego procesu, nie chcc ani krokiem dalej

postpi...

Przyzna trzeba, e mieli ku temu wiee po-

wody. Moga bowiem wanie doj do Warszawy
aobna dla nici wne z Poznania. Wie niosa, e
dotychczasowe zakusy o zburzenie zboru wreszcie

si uday. W sam wielki czwartek gromada

przebranych ludzi nasza z rusznicami zbór luterski

i rozpdzia stra, która wskutek przebrania nikogo

pozna nie moga; poczym wybiwszy wrota i wy-

waliwszy cian murowan, napastnicy spalili wszyst-

ko drewno, zrabowali ozdoby, potukli groby, zruj-

nowali szpital, zostawiajc tam prawie nago ubo-

gich „heretyków". Mówiono, e dopucio si tej

napaci 300 uczniów jezuickich. Niezmierne te
std oburzenie powstao na Jezuitów. Rektor ich

pisa wszdzie listy do dostojników, proszc o obro-

n. Wobec ogólnego rozgoryczenia król póniej

nawet naznaczy dla dochodze sd z poznaskim

biskupem na c^ele, który oczywicie nie znalaz

adnego winowajcy z wyjtkiem, co praw^da, jed-

2j Bibl. XX. Czartoryskich Rkp. Ag 439



nego, który dosta chost za to, e sie... gapi na

poar... ^)

Czy tavie niemal doszcztne zrujnowanie zbo-

ru wielkopolslciego nie paro wprost ewangielików,

aby raczej na wszystko si narazi, byle tylko zys-

ka wzmocnienie konfederacji i ustaw przeciw ta-

kim tumultom? Có dziwnego, e na tym sejmie

pod niebiosa wynosi pose Gorajski kalwin edykt

nantejski czyli jak mówi „konfederacj francusk"

na wzór j Polakom stawiajc? ^)

Pod wraeniem zatym tego „skaenia" zboru,

na ratunek pozostaych w Rzptej wygotowali i przed-

stawili nowowiercy ponownie obszerny projekt usta-

wy, obwarowujcej konfederacj ^).

Jestto dokadne objanienie we wszelkich szcze-

góach i wtpliwych wyraeniach znanej ju nam
konstytucji o tumultach. Zaznaczono jednak wy-

ranie, e dot)'czy religijnych zaburze tak w mias-

tach, jak i po wsiach, dotyczy tak obywateli, jak

i cudzoziemców, naznacza kar mierci na burzy-

cieli, nawet gdyby do rozlewni krwi nie przj^szo...

'j Akta grod, pozna, u ukaszew. Wiad. hist. o Pozu. s. 45;

Lukaszew. bra. czes. 337; A. Wgierski. Systenia 224; Grabowski.

Staroytnoci pol. II. 284; Rykaczew. Re), munc. II uw. Wielewicki.

Scrip. rer. P. X. 133; x. Chotkowski. Szkoy jezuickie s. 31. Data

niepewna.

2) Na sejmiku sieradzkim „konfederacj te francusk zachwa-

hmo szlachcie, jako Gorajski na sejmie udawa". Bibl. xx. Czartorys-

kich. Rkp. ^8 1628 s. 400 list z 9. VII. 1606 r. do bisk. warmij.

') Znajduje si w Bibl. xx. Czartoryskich Rkp. M 337 s. 42

i }\'i 335 s, IQ5; patrz Dodatek I przy koi'icu niniejszej ksiki.
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Karze tej podpadaj i duchowni. Apelacja ma
i do trybunau, nie do króla. Strona poszkodo-

wana ma by wynagrodzona na dobrach burzy-

ciela. Sdziowie maj skada przysig, e w wy-

rokach nie bd si powodowali swemi przekona-

niami religijnemi. Konstytucja ta ma dotycze nie

tylko zaburze gromadnych, lecz i pokrzywdzenia

pojedynczej osobistoci z powodu religji „choby
te plebeius by..."

Do tego „obostrzenia konst3^tucji o tumultach"

doczyli innowiercy kilka jeszcze dodatkowj-ch

da.
I tak, do wzmianki, e adna, osobisto „cho-

by i plebeius by" nie moe na ciele za religj po-

nie krzywdy, docza si uwagi, e przy zawie-

raniu maestw mieszanych wszelka religja ma by
równouprawnion, e z powodu religji nie wolno

odpycha szlachty od urzdów, a od radzieckich

godnoci mieszczan. A przedewszystkim — rzecz

znamienna—podkrela si, e adnego plebeiu-

s a nie wolno nikomu odtd przymusza do obcych

mu wyzna, obrzdów lub przysigi, dodajc przy-

tym, podobnie jak zreszt i w dawnej konfederacji

warszawskiej, „wszake przez to posuszestwu pod-

danych przeciw panom swym zwierzchnoci urz-

dów in posterum nie derogujc..."

Nadto zburzone po mierci Zygmunta Augusta

zbory i cerkwie wolno odbudowywa. Znosi si
rozporzdzenia w .sprawie unji brzeskiej, znosi si
wogóle wszelkie zlecenia, wychodzce z kancelarji kró-

lewskiej, a wymierzone przeciw swobodzie sumienia...



Daleko idce dania! Przebijaj si w nich

^federalistyczne" denia biegunowo przeciwne ca-

ej polityce wyznaniowej Zygmunta III, idce na

wspak fanatyzmowi tronu czy tumów.
Zadziwia nas sw skrajnoci protest przeciw

unji brzeskiej, wpisany niezawodnie przez sprzymie-

rzonych teraz z innowiercami posów wschodnich,

—

ale unja wówczas dopiero si tworzya, bya tak

wieym podem, e z ni sami regalici nastp-

nego roku na sejmie dwuznacznie si obchodz,

ustpujc dyzunitom, byle tylko nie — nowowier-

com ^).

Wielce etycznie brzmi dania szlachty sa-

mej, aby poddanym da zupen swobod wyzna-

nia;— nieco ganie ich aureola, gdy si zway, e
szlachta gównie mylaa o ewangielickich miesz-

czaskich sojusznikach, a o ludzie wiejskim ju daw-

no si przekonaa, e nie da si nakoni do re-

formacji...

Ogóem caa projektowana ustawa sza zbyt

daleko, zbyt bya teoretyczna, aby moga by przez

sejm przyjta. To te wieccy senatorowie, pored-

niczc midzy dwoma skrajnemi obozami, kleru

i innowierstwa „na miejsce procesu, o którym nie

byo podobiestwa, aby si na w owych kilka go-

dzin zgodzi mogo, rozumieli, aby bya reasumo-

wana de tumultibus konstytucja, obostrzywszy j
jeszcze z ukontentowaniem ich (ewangielików)".

Istotnie za obopóln zgod uoono ostatecznie

') Por. Yolumina Icguni^Religja giecka r. l6o;
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konstytucj obostrzon przeciw tumultom. Dowo-

dem jednak jej umiarkowaneg'o tonu jest fakt, e
nawet sami duchowni ju nic przeciw niej nie

mieli, niczego si w niej grzesznego nie dopa-

trujc ^).

I tak, „blisko ju prawie do brzegu jakiego

rzeczy byy tego dnia przywiedzione".

Zmierzch ju zapada. Rozchodzono si z dobr
otuch. Konstytucja o tumultach miaa sprowadzi

pokój, zaegna ów wielki zbliajcy si tumult

wojny domowej—rokoszu. Innowiercy pogodz si

z tronem, odstpi Zebrzydowskiego, który zostanie

„na lodzie". Po zaciekych sporach, burzliwych

obradach sejm przybiera obraz pogody i harmonji.

Jutro sejm szczliwie si zawrze, umiarkowana kon-

stytucja o tumultach napewno bdzie uchwalona.

Wyrozumiao obustronna gasia rozbudzone w wal-

ce namitnoci.

Ale by to w Europie czas walk krwawych

o zasady religijne, nieporozumie i kompromisów,

epoka dogmatyzmu, nie tolerancji. Jedna Francja

zdobya si w niej na edykt nantejski... Przez noc

wszystkie ukady si rozbiy.

1) Wielewicki. Ser. rer. Pol. X. Il6, „ut ne ecclesiastici uidem, qiu

scnatui intererant, id satis initio averterent..." Jam jamque decreto

publice haereticls confirmanda erat pax uaedam et Concordia genera-

lis" 1. c. iii; ródo gówne do przebiegu tej sprawy ^Fundament"

(Bibl. XX. Czartoryskicti }k 439 s. I07) po sowach „przeto na ta-

kowe dogodzenie takow napisali konstytucj" urywa si, wskutek
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Warszawa uoya si do snu. Nastaa noc,

noc krytyczna dla dziejów tego sejmu, a moe i ro-

Icoszu. Jest ona chwil przesilenia. Obalono wszyst-

ko, co za dnia zbudowano dla zgody. Co si stao

w tej nocy ciemnej rozwietla nam jezuicki dzien-

nik domu . Barbary w Krakowie ').

Król nie szed spa. lcza nad utart dopiero

co, za obustronn zgod obostrzon, konstytucj

o tumultach (noctu legit). Umys jego, yjcy tylko

religj, przejty na wskro prawowiernoci katolick,

odbywa walk.

Przyjcie tej konstytucji otwierao mu uprag-

nion drog do Szwecji, przyjcie jej odcignoby
innowierców od topniejcego zjazdu w Stycy,
przywizao by ich do jego tronu, wzmocnio jego

wadz. Lecz czy ta konstytucja godzia si z za-

sadami, w których go wychowali od maego dzie-

cicia nauczyciele-jezuici?

Bi si z mylami i z sumieniem, siedzc nad

papierem, „rem habuit suspectam". Jutro rano ma
nastpi uchwaa... Niepewny szuka koo siebie

jakiej wskazówki duchowej, szuka rady, szuka

ramienia, by wesprze si na nim. Wic gdzie

go nie znale, jeli nie u swego spowiednika i szcze-

gólnie umiowanego kaznodziei. Skargi?

czego nie znamy brzmienia tej ustawy polubownej; por. (Bibl. xx.

Czartor. }h loi s. 316) te instrukcj na sejmild 1. c. }k 337 [K ')

i 101 (267).

') Wielewicki, który niejednokrotnie przy wzmiankach o sej-

mach zaznacza, e korzysta z djarjusza Skargi. Ser. rer. Pol.X. s. 116.



Przypomniaa mu si moe jedna chwila z was-

nego ycia. W czasie pierwszej wyprawy do Szwecji

r. 1593, kiedy Jezuici dali mu pimienne pozwolenie

przed koronacj, e moe bez skazy sumienia i utra-

ty zbawienia zgodzi si — z powodu bardzo trud-

nych okolicznoci—na szwedzkie „pakta konwenta",

uznajce wyznanie augsburskie za pastwowe, król

zgodzi si, królestwo szwedzkie straci i póniej

przypisywa to karze boskiej za ustpstwo zrobione

„heretykom"... ^)

Dzi powtórzy si tragiczny konflilct, czas pró-

by... Póno w noc (multa jam nocte... secreto) król

skrypt konstytucji nowej przesa w tajemnicy do

domu Jezuitów. Kaznodzieja Skarga bowiem i spo-

wiednik Barszcz wracali z zamku na noc do domu

zakonnego. da, aby pilnie ten projekt ojcowie

wybadali i odpowiedzieli, czy z spokojnym sumie-

niem moe potwierdzi t ustaw tak, aby duszy

swej nie narazi na zgub...

„Tecerunt patres et deprehendcrunt fraudem"

„Badali ojcowie i odkryli zdrad..."

Znaleli w konstytucji punkty, które—jak za-

znaczyli ze zgroz— nie tylko w pokoju kazay za-

chowa heretylców', ale nawet broni katolikom ich

i ich lierezji...

Dziwny to zaprawd widok. Mnisi w celi roz-

strzygaj kwestje pastwowe. Pochyleni nad skryp-

tem szukaj w nim grzechu. Wybitny obraz i zna-

') Rank. Geschiclite der Piipste II 380.



mi czasów i rzdów Zygmunta III, obraz, który po-

dobno trudno byoby spotka za jego poprzedników

Zygmunta Augusta lub Batorego...

Jezuici postpili, jak im ich stanowisko nakazywa-

o. vSkarga, ów bojownik przeciw „bezbonej konfede-

racji, owiadczy królowi, e jeli konstytucj t
potwierdzi lub dopuci, to uczyni to wbrew w^as-

nemu sumieniu...

Jeszcze wit nie zacz rozprasza ciemnoci nocy

kwietniowej, kiedy ju ks. Piotr, siedmdziesiciolet-

ni starzec, rozgorczkowany arliwoci relig'ijn,

wczesnym rankiem obchodzi duchownych czon-

ków senatu, którzy Avczoraj zgodzili si na uchwa
konstytucji; nastpnie uda si do niektórych pos-

ów ziemskich i ca potg swej wymowy zjedna

icli, aby gono w samej izbie poselskiej zaprotes-

towali przeciw wspomnianej ustawe...

Ten sawny kaznodzieja, tak wspaniae rzuca-

jcy gromy na bezrzd Rzptej, tu pobudza do „ve-

ta", do protestu przeciw rzeczy ju umówionej dnia

poprzedniego, naraajc cay sejm w chwili tak nie-

bezpiecznej na rozerwanie...

Nazajutrz sejm zosta zerwany...

Wobec zmienionego stanu rzeczy ewangielicy

oczywicie ca si upierali si przy swej konsty-

tucji, dajc aby i „duchowni" podegacze tumul-

tów pocigani byli do odpowiedzialnoci przez sd
wiecki. Bez tego „konkluzji sejmu w rzeczach

namówionych wstrt i zaparcie czyni poczli..."

Ju nie byo owego poredniczcego ducha.

Zamojskiego. Posowie z protestacjami opucili sejm,



zdajc jeszcze do -Stycy, gdzie zgromadzenie

uchwalio urzdzi wielki zjazd opozycyjny pod
Lublinem.

Tymczasem na Skarg powstaw^ao coraz wik-
sze oburzenie ród coraz liczniejszych kó rokoszo-

wych. Szlachta zacza obdarza przydomkiem
„praecipuus turbator Reipublicae"—„gówny wich-

rzyciel Rzeczypospolitej"—tego, którego dzisiejsze

wieki za jego nieznuon prac nad wzrostem

i umocnieniem katolicyzmu w Polsce otoczyy aureol
niemal witoci i proroctwa.
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VIII.

Pokój jest przj-szem dobrem, przyszem szczciem mojem

Nie chciabym Boga, gdyby Bóg nie by polcojem.

Mickiewicz. Zdania.

Nareszcie wybuch rokosz. „Ju to, co w lu-

dziach dug'0 wrzao i zbierao si dawaio to na sej-

mikach, to na przeszycli sejmacli, teraz wywaro
na jawi i ju nam urodzio rokosz" ^).

Pierwszy zjazd rokoszowy pod Lublinem trwa

dosy krótko (5— 16 czerwca 1606 r.), ale zaroi si

takim mrowiem ludzi, tylu zbrojnemi hufcami, wy-

rzuci na króla tyle gwatownych zorzecze i za-

rzutów — a nawet wniosków „odmiany pana", e
musia przerazi króla i regalistów.

Najmielej, najdalej szli w swych przemowach

na tym zjedzie innowiercy, a przedewszystkim wzy-

') Rembowski. Rokosz 381.

124



wajcy do nowej elekcji kalwin, synny Djabej

Stadnicki. Z oburzeniem podnosi on i pitnowa
ow rozmow Zebrzydowskiego z królem o konfe-

deracji, wytykajc, e król wanie nie pragnie za-

radzi napaciom, gdy „jakby rzek: ju niechaj

tak idzie, jak szo"... ^)

Ze zjazdu teg'o wysano do króla posów, do-

magajc si usprawiedliwienia z zarzutów. Zarazem

zwoano (wbrew woli Zebrzydowskiego, który sejm

zaleca) pod Sandomierzem rokosz szlachty czyh...

sd na króla.

„Awo co jedno heretyctwa jest w kra-

kowskim i sandomierskim województwie na ten

miy rokosz mocno si armuj, tak e nawet, który

mia wiosk swoje, poowic albo sprzeda albo zo-

stawi na t pod Sandomierz wypraw" ^).

Zebrany celem uoenia artykuów na ten ro-

kosz, jeden z sejmików w Upicie domaga si wa-

rowania konfederacji i zaleca, aby Jezuitów „albo

zby z pastwa, albo ich zawrze w klasztorze, aby

po wiecie nie biegali i praktyk nie stroiH... Do
tego zagrodzi, aby (Jezuici) takich kaza na ka-

tedrach przy Królu J. M. szkodliwych Rzptej nie

czynili, jako je ks. Skarga zwyk czyni, do zamie-

szania ojczyzn nasz przywodzc i do rozlanie

krwie drog Królowi J. M. w tym pastwie uka-

zujc i poprzysionych artykuów mianowicie

^) PorówD. powyej str. iii.

'•') List bisk. poc. Baranowskiego do warmij. bisk. Rudnickiego

i6. VII. 1606. Bibl. XX. Czartoryskich }& 1628 s. 413.

125



konfederacji, zabraniajc K r ó lo w i J. Alei

temu pastwu dotrzymywa^).
Rokosz pod Sandomierzem zebra si liczny.

Lecz król uy sprytnego sposobu. Nie stawi

si w Sandomierzu na wezwanie szlachty, ale urz-

dzi równoczenie drugi zjazd, jak mówiono, „drugi

rokosz" pod Wilic, „wabic" ustpstwami i przy-

rzeczeniami tum szlachecki od rokoszan ku sobie.

Dwa te zjazdy—to dwa przeciwiestwa.

W Wilicy by król z duchowiestwem, z re-

galistami,—w Sandomierzu ród republikasko-szla-

checkiej opozycji „przodownictwo i rzdy mieli"

innowiercy ^).

Pod Sandomierzem gotowano artykuy przeciw

duchowiestwu, rzucano si na Jezuitów, przezywa-

jc ich „szaracz hiszpask", i zamylano ich wy-

dali z granic pastwa, — w Wilicy wspóczenie

w kociele Skarga broni zakonu Jezuitów, dowo-

dzc, e «nieprawd jest, jakoby jezuici tumulty czy-

nili i do sedycji ludzie pobudzali. » Nikt tego jezui-

tom, zdaniem Skargi, nie dowiedzie. Tumultami

zowi rokoszanie zburzenie kilku ich zborów,

a zwaszcza tego roku w Poznaniu. Otó Jezuici

zakazuj wanie swoim studentom surowo takich

') B i b 1. XX, Czartoryskich Rkp. }ii« 2244 s. 217

porów. R e m b o w s k i. Rokosz 484.

') Porówn. te Ust z rokoszu Bibl. xx. Czartoryskich Rkj).

^ 335 s. 86 (84) „Omnes ten rokosz za heretycki upatruj".

Por, „najwicej rónej wiary ludzi w tym rokoszu byo" „Sposób

podajcy drog do korrektury prawa.'' W Krakowie 1607 (Bibl. pi-

sarzów pol.). Por. Rykaczew, Rei. nunc. II 98.
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wybryków i swawoli. To te w czasie obecnego

tumultu poznaskiego silili si z wielk pilno-

ci „zborownicy", aby czego urzdownie na Je-

zuitów dowie, ale adnego jezuickiego studenta

nie mogli w tym przekona. Jezuici sedycji nie

czyni, bo oni urzdy czcz, przeciwnie sedycja

i bunt jest tam pod Sandomierzem... Wygania
chc Jezuitów cudzoziemców z Polski rokoszanie,

a swoich ewangielickich ministrów, take cudzo-

ziemców tych „duszorozbójników" „skaców wiary

witej" konfederacj broni chc... ^)

Podczas gdy tak w5^mownie broni w Wilicy

zakonu Jezuitów Skarga, tymczasem na rokoszu

sandomierskim uchwalono istotnie wydali Jezui-

tów—cudzoziemców z granic kraju, a reszt zamkn
w pewnych miastach polskich.

W dzie po tej uchwale poddano w sando-

mierskim kole rokoszowym pod obrady drug rów-

nie draliw spraw uregulowania stosunków wyz-

naniowych czyli jak si wyraano „uspokojenie

religji" w Polsce.

Zagorzalsi nowowiercy, jak ów Djabe Stad-

nicki stawiali wniosek, aby w swych dobrach kady
szlachcic by „absolutus dominus" w sprawie religji

i wedug swego „widzimisi" móg ustanawia wyz-

nanie. Drudzy nie tylko katolicy, ale i s a m i

ewangielicy nie chcieli tyka starych
fundacji katolickich przodków. T kwe-

') Broszura „Na artyku o Jezuitach,., odpowied ks. Skargi''.

Kraków 1606.



stj tedy puszczono mimo siebie, i poprzest^lno tyl-

ko na uchwaleniu obostrzonej konstytucji o tu-

multach ^).

Wedug tej rokoszowej ustawy o tumultach

król cofnie wszystkie rozporzdzenia, wydane z swej

kancelarji przeciwne tolerancji, nie pozwoli na ucisk

wyznaniowy ze strony urzdów i pokój w pastwie

zachow^a. AV tym celu rokosz stanowi, aby kon-

stytucj o tumultach z r. 1593 raz na zawsz.e
na przyszo reasumowa, lecz nie w^ dawnym
brzmieniu ogólnikowym, które miao kadego gwa-
ciciela pokoju publicznego, ale przeciwnie objani,

e ona dotyczy „osobliwie" sprawców zaburze re-

ligijnych, którzyby czy to sami przez si, czy

przez podsunitych w tym celu ludzi „na kocioy,

klasztory, zbory, cerkwie, szpitale, cmentarze, szko-

y" napadali, burzyli i osobom jakiegokolwiek stanu

i powoania w nich przebywajcym jakiekolwiek

gwaty zadawali. Nie zwraca si uw^agi na stan,

powoanie i specjalne przywileje sdowe tych gwa-
towników'. Ten ostatni zwrot ma na oku oczywista

duchownych (Jezuitów, moe i akademików). vSd

ma by dorany. Apelacja najwysza ma nalee
do trybunau, na którym bezzwocznie przez samych

') Upad równie wniosek wyeliminowania socynjanów i no-

wochrzczecó iv od pokoju religijnego i jak dawniej objto nim wszyst-

kich. Patrz Rembowski. Rokosz Jl LXV „A.rtykuly o uspokojeniu

w rozrónioDym naboestwie" osobno tame wydrukowane, nale
jednak do „Artykuów sandomierskich" (M LXVIII) jak wiadczy

o tym uwaga przy 45 punkcie artykuów sandomierskich. Porówn.

zreszt Wiclewicki Ser. rer. Pol. X. s, I99.
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tylko deputatów wieckich ma by sprawa sa.-

dzona «gdy panowie duchowni nie zwykH si in

criminalia iudicia wdawa ». Rzecz jasna, e w ten
sposób chcianc usun dotychczasowy wpyw kato-
lickich duchownych deputatów na wyroki w spra-
wach wyznaniowych, w trybunale zapadajce.
Z grzywny 300 z. dostaje poow sd, poow
poszkodowany.

Dodatkowo doczono te inne dezyderata przed-
stawione ju zreszt na sejmie r. 1606, a wic uzna
maestwa niekatolickie i mieszane, nie wyklucza
szlachty ewangielickiej od godnoci i urzdów,
a mieszczan od radziectwa.

Wreszcie jak i na sejmie tak i teraz wczono
punkt obstajcy za dyzunj.

T konstytucj o tumultach uwaali rokoszanie
za jedn z najwaniejszych swych uchwa. Jak
wag innowiercy rokoszascy do niej przykadah
pozna mona ze sów Djaba Stadnickiego, wypo-
wiedzianych jasno, bez osonek, pod Sandomierzem:

«Z tym si W. Mociom opowiadam, jako
wszystkich praw naprawy chcemy i tego nie prze-

pieray i jeli prawo które stanie i konfederacja
nasza stanie, jeli konfederacja nie stanie, adne
prawo nie stanie » ^).

') Bibl.xx. Czartoryskich iN8 342. s. 280-281. Porównaj tame mow
tego Stadnickiego w sprawie wykluczenia duchownych z poród sdziów,
roztrzsajcych zaburzenia rehgijne: &Ksia gwat czyni, rozruchy czy-

ni, a maj sdzi? Nie ycz, aby byo compositum iuditium» (t. j.

mieszane z wieckich i duchownych). Przypomina szlachcie katolic-

kiej przewag deputatów duchownych w trybunale przy procesach

Nienawi wyznaniowa. 9 129



Pod Sandomierzem wród mów ognistych i «ak-

klamacji» tumów braci szlachty «iicIerano» dopiero

artykuy, kiedy tymczasem w Wilicy sforna gro-

mada regalistów 4 wrzenia (1606) ju wygotowaa
swoje artykuy.

Gówna rónica midzy wilickiemi, a sando-

mierskiem! postanowieniami tkwi wanie w punkcie,

dotyczcym rónowierstwa i ustawy o tumultach...

Wprawdzie i w Wilicy, chcc ustpstwami i po-

jednawczoci zyska sobie umysy szlachty, wsta-

wiono punkt o tumultach, reasumujc konstytucj

z r. 1593.

Tylko zamiast trybunau z samych wiec-
kich deputatów, jak to dano na rokoszu, zosta-

wia sobie tu apelacj sam król, co oczywista, wobec

znanej nieprzychylnoci Zygmunta III do heretyków

nie mogo by mi dla nich zmian. Ale co wa-
niejsza, podczas gdy Sandomierz uchwali sw kon-

stytucj raz na zawsze, to Wilica ustanawia j

o dziesiciny: «Doznawacie i sami o dziesiciny, co za spraw z niemi

macie. Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris. Wacie, W. M.

czy byo lepiej we Francji Francuzom jedna si i do kompozycji

cum dissidentibus in religione postpowa, czy przed wielkiemi

M'ntilrznemi wojnami i mieszaninami, czy po nich i po wielkim

rozlaniu krwie. Maj teraz pacem et coi\foederationem suam ratione

religionis i (cho) tak wiele jest ewangielików (Stadnicki blaguje,

e ^/j,)... a wdy teraz w pokoju siedz, turbacji i kótni takowych

ze strony religji nie maj, jako my od was (katolików) mamy.» Po-

równaj u Rembow. Rokosz. Djarjusz sandom. zjazdu i odmie n-

ny djarjusz w Bibljotece xx. Czartoryskich R k p,

J^ 2729. nr. 15.
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tylko na czas do przyszego sejmu, na którym, jak

zobaczymy, zupenie j pominito...

Wilicka konstytucja bya to «obiecanka», któ-

r ciciano zudzi i ugaska innowierców. Nawet
jednak i to ustpstwo ze strony króla (wraz z kilku

innemi punktami wilickiemi w kwestji sporu szlach-

ty z klerem) wywoao niech w Rzymie, tak e
nawet duchowni, podnieceni przez nuncjusza, wnieli

protest pisemny przeciw samym wilickim uchwa-

om, pitnujc przedewszystkim reasumowanie kon-

stytucji o tumultach i nadanie jej wybitnie wyzna-

niowej cechy ^).

Jednym z powodów, dlaczego przeciw tym

wilickim uchwaom duchowiestwo katolickie tak

«bardzo wierzgao », byy niezawodnie take (nie-

jasne zreszt w wyraeniach, ale daleko siga-
jce) ustpstwa dla kocioa wschodniego, przez

które król zamierza odcign dyzunitów od no-

wowierców, aby móc tych ostatnich zgnie.

') Depesze Rangoniego w «Tekacli rzymskich - z l6 i 30. IX.,

z. 7 X„ 4. XI. i 2. XII. 1600. W kocu jednak duchowni wobec

gronego stanu Rzplitej podpisali artykuy wilickie. W protestacji

zaznaczyli: <;A jeli konfederacji pochwala i przyznawa si nam

nie godzi, pogotowiu procesu i tego, coby proces zacigao do niej,

konstytucj r. I593 uczynilicie W. Mciowie midzy sob samemi

(szlachta Ijatoi. z szlacht ewang.), to cho mianowicie wzmianki

nie czyni religji, ale przecie zawiera to w sobie i do tego koca bya

uczyniona, zaczym zwizana jest conscientia nasza...

My z tym si na ten czas oywamy, e na to ani pozwala, ani

podlega (tj. eby mia kleryk by sdzony o tumulty) temu nie

moemy*. B i b 1. xx. Czartoryskich Rkp. Jf 102. S. II.
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Gotowaa si bowiem walna rozprawa. Ducho-

wiestwo opodatkowao si na rzecz króla. Kon-
trast midzy Wilic a Sandomierzem by zanadto

gboki, zanadto kracowy, aby nie miao nastpi
starcie.

Nic dziwnego tedy, e kiedy wysacy roko-

szu przybyli do króla do Wilicy z swojemi uchwa-

ami «przeciw Bogu i sumieniu i rozumowi poda-

nemi, któremi najgrubszy yd i vSaracen brzydzi-

by si pewnie »—jak mówi jeden oburzony ksidz

wspóczesny— ') król niebawem ruszy z wojskiem

na cofajcych si coraz dalej rokoszan.

Pod Janowcem zmusi ich do przeprosin.

To chwilowe poskromienie rokoszan nie miao
wielkiego znaczenia. Podnioso urok tronu, ale nie

zgnbio opozycji. W czasie kiedy rzd zbiera w ro-

ku 1607 sejm, rokoszanie nanowo urzdzaj sobie

oddzielne zjazdy.

Na nich coraz gwatowniej wybucha rozgory-

czenie rokoszan, szczególnie podniecane oburzajce-

mi ich wiadomociami o przebiegu sejmu. Tam
na sejmie bowiem mimo obietnicy danej przez

króla pod Janowcem, e si na nim roztrz-

nie i uwzgldni artykuy rokoszowe, — partja kró-

lewska zaufana teraz w swe siy nie tylko po-

mina sandomierskie, ale nawet niektóre wilickie

((Deklaracja Ich M. Panów duchownych w kole pod Wilic podana

podczas rokoszu* te por. s. 6j8.

') List ks. Targowskiego do bisk. warmij. 3. X. i6o6. Bibl.

x.\. Czartor. Rkp, J^ 1628.
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uchway. Na sejmie oddawano w przemowach pub-

hczne pochway jezuitom w nagrod i zadosyuczy-

nienie za zorzeczenia rokoszaslcie. Aby zostawi

w osamotnieniu ewangieh*ków skaptowano sobie

greck wiar ustpstwami, a szlaclit wogóle, po-

kócon z klerem, ugaskano i odcignito od ró-

nowierców, naznaczajc ceJem przyjaznego porozu-

mienia zjazd deputatów szlachty i duchowiestwa.

O konstytucji przeciw tumultom ani wzmianki

w uchwaach sejmowych.

Nie zwaano, e domaga si jej wanie nowy
tumult, wybuchy w Poznaniu, gdzie znowu (17

grudnia 1606) uderzono na zbory braci czeskich,

palono i niszczono je zupenie ^). Nie zwaano na

upominania si o t konstytucj Gorajskiego, tego

innowiercy, który nie na rokoszowych zjazdach, ale

na legalnym sejmie postanowi zdobywa prawa

dla «rónych wiar».

Konstytucja dla tego, zapewne, teraz przepada,

e z powodu wspóczenie odbywajcych si zjaz-

dów rokoszowych, w izbie brak byo ywioów
opozycyjnych i rónowierczych. ród samych pos-

ów podniosy si gosy «e nie trzeba teraz

nic o tym mówi i to na potym odoy, bo ma-li

si prawda rzec: nie podawali nam tego po woje-

wództwach na instrukcjach, bymy wiar ewangie-

lick... stawia mieli, bo ktoby si by z tym ozwal,

prdkobymy go byli zgasili ».

') Akta grod, pozna, u ukaszew. Wiad. bist. o Pozna,

s. 145. UW.
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Xa to ; ewangielicy (posowie) poczli si tu-

multowa, mówic: nie chcieli W. Mciowie nam

w tym dopomóc, to te ze wszystkiego nie bdzie

nic» ^).

Mimo tej groby — sejm nie zosta zerwany.

Ani wnioski ewangielików, ani nawet katolików

przeciw tumultom nie przeszy.

Podobnie nie wyday owoców odgraania zjaz-

dów rokoszowych, gdy ostatecznie w^ ornej roz-

prawie zwyciy król. W bitwie pod Guzowem
rokoszanie ponieli klsk.

Zwycistwo «jezuicko-królewskiej» partji zwik-
szyo jej zaufanie w wasne siy i dodao takiej mia-
oci, e wprost po bitwie guzowskiej radzono kró-

lowi burzy po drodze zbory. Kiedy bowiem ma-

szerowa koo miasteczka Rakowa, gdzie sta zbór

i sawna szkoa najskrajniejszej sekty Socynjanów,

(zwana Atenami polskiemi) podmawiano zwyciskie-

go króla, aby zburzy to gniazdo bluniercze. Po-

mysy tych doradców królewskich schodziy si
z zamiarami tumów^, burzcych zbory po miastach.

Lubo król nie usucha tych podszeptów, to jed-

nak obawa istotnie tak bya blisk, e niezwocznie

po zwycistwie królewskim Avszyscy mieszkacy

umknli z tej miejscowoci z wyjtkiem jedynej

wdowy.

') Bibl. XX. Czartoryskich j^ 339. k. 375 (djarjiisz) i >i« 335

s. 113. por.: «Proces katolicki » i «Ewaugielickie podanie* (s. 194— 5)

zaczone w dodatkach na kocu ksiki.
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Jak wbi si jednak w pami «braci polskich»

ów czas trwogi, czas przemarszu wojsk królew-

skich, wiadczy powstaa std u Rakowjan legienda,

jakoby wówczas anio osoni icli przed napaci
tyci liufców... ')

Nie tylko mieszczanie Rakowa, (którego wa-
ciciel, Jakób Sienieski, gowa socynjanów by jed-

nym z przodowników rokoszu)—poczuli trwog po

bitwie Guzowskiej — zapewne z powodu ich sym-

patji dla rokoszan. Wielu bowiem protestantów

innych miast byo w wikszym, ni si moe zda-

wa przymierzu z rokoszanami. Gdask i Toru
pierwsze wykonay zamiary rokoszan, wypdzajc
istotnie z swych murów Jezuitów. W Toruniu

lud nawet wtargn do kocioa katolickiego ^).

Ju w czasie zjazdu lubelskiego « miasta heretyckie

w Prusiech a zind przez posy porozumieway si

') Lubieniecki. Historia ReformatiOnis Polonicae. s. 24I— 2.

I rokoszanie te nie artowali. Djabe Stadnicki, osawiony zawad-

jaka, upieca kupców— i awanturnik jakici mao, pustoszy w czasie

zjazdu lubelskiego dobra duchowne. Tego rodzaju innowiercze na-

pady pobudziy nawet samych katolików do powoywania si na

konfederacj. Tak, sejmik opatowski na sejm r. 1609 domaga si:

«0 proces do koniederacji inter dissidentes de religione stara si

maj panowie posowie, aby namówiony by, a jeliby na tym sejmie

stan nie móg, recesem go warowa; o upiestwo kocio-
ów, które si temi mieszaninami stay, stara si o to panowie

posowie maj, aby delinuentes karani byli nieodwocznie». Bibl.

XX. Czartoryskich Xa 335. s. T79.

2) Wielewicki. Ser. r, Pol. X. 225.
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i znosiy» z rokoszami. Wszak <onych, którzy je-

no z laskami przedtym chodzili (t. j. mieszczan)

byo konnych do 600 pod Lublinem zbrojno za-

siadajc w kole we zbrojach i póhaki w rku
majc» ^). Po bitwie guzowskiej zamknto bra-

my Krakowa i robiono poszukiwania i ledztwa

ród mieszczan ewangielickich i w ich archiwum

zborowym, posdzajc ich o zwizki z rokosza-

nami, którym mieli przesa pewn pomoc pie-

nin...^)

Tak byli usposobieni bogatsi mieszczanie wobec
rokoszan. A lud, a pospólstwo?

Nie skrpowane ju teraz nawet konstytucj

o tumultach, w tym samym Krakowie pospólstwo

napado tego roku 1607 na cmentarz ewangie-

licki (10 kwietnia). Zagorzalcy zburzyli szpital,

obalili nagrobki, dobywali zwoki bez rónicy stanu

i pci z grobów, bili je, rozrywali, obnaali, przy

') List bisk. puc. Baranowskiego do bisk. warmij. Rudnic-

kiego z 14. VII. i6o6. fBibl. xx. Czartorjskich. Rkp. > 1628.

s. 413.

2) Bibl. XX. Czartoryskich )e 439. s. 97. Woje. Wgierski. 52

A. Wgierski. 235. Wielewicki X. 253. Teki rzym. Simonetta. 28

VII. 1607. Stosunek ewangielików do rokoszan ilustruje uchwaa sy

nodu wyznania helweckiego w Beycach 4. VII. 1606. < Bracia.,

przedsiwzili t rzecz wit i pobon, aby podczas rokoszu, który

si mia pocz 7 Augusti posty z modlitwami i z przepowiadaniem

sowa Boego w kad rod i pitek byy zachowane... a przed ro-

koszem 4 Augusti pierwszy post ma si zacz...* (Acta synodalia

in districtu Minoris Poloniae. Bibl. h r. Zamoj. Rlcp. ?(eiiS2.

k. 62 b.
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murze do góry nogami wstawiali i po ulicy i po-

lach wóczyli ^).

W czasie kiedy szlachta wybuchna tumultem

rokoszu — pospólstwo rzucao si do tumultów

zupenie odmiennej barwy...

') Obok Wgierskich Theiner III. Xq 260. ród bezliku pism

polemicznych rokoszowych jedno z nich pod tytuem Col]atio...» do-

maga si konstytucji o tumultach i woa; « Czemu co gruntownego na

to targanie (pokoju) nie przedsibierzemy, (witynie burz), a karcz-

my, domy wszeteczne, o mores! w caoci swej stoj ». Bibl. xx. Czar-

toryskich J€ 375- s. 393-
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IX.

<Do tego doszo, e czowiek bar-

dziej pasuje si z czowiekiem anieli

z innemi stworzeniami... a owo przyka-

zanie mioci, rozgaszane po caym wie-

cie, a przez nikogo nie penione, ley

podeptane... Nie bdmy podobni do

dzikich zwierzt i barbarzyców, ale sta-

wajmy si na podobiestwo Tego, co

kaza socu promienie i nad dobremi

i zemi. Religja, wzniosa ponad wszel-

ki spór, to moja religja.,.

Bruno. Pismo z r. 1 588 do Rudolfa II.

Sejm r. 1609, który uspokoi burz rokoszow,

nie wspomnia zupenie o kwestji ustawy przeciw

tumultom.

Nic te dziwnego, e smutny szereg tumultów

cignie si dalej. Lata 16 10, 161 1 przepenione s
zaburzeniami religijnemi. W Krakowie po znisz-

czeniu zborów innowiercy mogli ledwo potajemnie

schodzi si na naboestwa w prywatnym domu
na przedmieciu. Ale i to <.<katakumbowe» schronisko
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pado. W r. lóio akademicy napadli na ten dom,

porwali ksigi innowiercze, do szcztu wszystko

spla.drowali i zniszczyli. Dochodzenia rektora oka-

zay si bezskuteczne ^).

Tumulty stay si rzecz tak naturaln i weszy

tak w zwyczaj, e podobnie jak ydzi dawniej, tak

i teraz innowiercy zaczynaj si opaca studentom,

byle uj icti napaci. acy zaczynaj na tumul-

tach... zarabia. Oburzenie ich w razie nie otrzy-

mania datku, potguje ich pobono. Tak, w ro-

ku 1611 napadaj na pogrzeb (widocznie nie opa-

ceni) rani idcycli w orszaku, zdzieraj z trumny

sukna i kapy.

Szczególniej powabne byo dla aków^ heretyc-

kie zoto u... zotników. Tego samego roku 161

1

w ów pamitny dla ewangielików krakowskich

dzie Wniebowstpienia napada modzie na dom

Zagrzebskiej, wdowy po zotniku, tak, e ledwo

po dachach ssiadów uratowaa si ucieczk, zakopaw-

szy « zoto » w studni. Tumult ten wyjtkowo nie

przeszed pazem. Wszak to by napad nie na «zbór»—
nie na :'wiar», ale na prywatny dom mieszczanki

bogatej. W jej obronie stano wic wojsko miej-

skie i grodowe, odparo raz, drugi, trzeci studentów,

a gdy ci cigle z okrzykiem «Ad idem kto cnotli-

wy! » — powtarzanym zwykle ^j w czasie krakow-

skich tumultów, ponawiali atak, wojsko uyo
broni palnej. Przez trzy dni trway tumulty.

Theiner III. 260.

Por, Apellacja. Glicznera r. 1598. k. B.
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Pado « cnotliwych:./ studentowi hultajstwa okoo

20 osób.

Nie mona jednak powiedzie, aby obok clici

upu i zdobyczy nie oywia jeszcze istotny fana-

tyzm tycli studentów. Nastrój tyci aków najlepiej

uwydatnia si w sowach umierajcego z ran, otrzy-

manych w tym tumulcie, akademika, byego «so-

dalisa marjaskiego», który, wyspowiadany przez

Jezuitów, konajc, powtarza sowa . Augustyna:

«Tu pal, tu siecz, aby tam na wieczno sobie za-

suy ')^>.

Usposobienie takie nie byo udziaem tylko

modych, gorc3''ch umysów. Owszem, duchowie-

stwo krakowskie umiecha si przychylnie do ta-

kich aków «zelotów». Archidjakon krakowski, do-

noszc o wspomnianym co dopiero tumulcie z roku

1 6 10, zaznacza, e niema lepszego rodka do wy-

korzenienia herezji z miasta, jak tylko wyrugowa
z niego raz na zawsze naboestwo innowiercze

i podnosi dla tego zasugi modziey akademickiej,

majcej zwyczaj wznieca tumulty przeciw zborom

i obcym «dogmatom» ^).

Wszak i Kojaowicz w swoich «Miscelaneach» ^)

wyranie podkrela, e z Wilna ustpia gównie

') Wielewicki. XIV, 44. Szerzej o owym tumulcie u Wgier-

skiego. Pospólstwo tak nienawici zapaao do jednego ze starszych

zboru (Hans Heide), e musia si przenie do Lublina.

') Tbeiner III. Je 260.

3) S. 72.
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herezja pod atakiem jezuickiej modziey, któr, jak

wypowiada, mona susznie nazwa «wdzidem
ieretyków»...

W tym to wanie Wilnie w tym samym ro-

ku 1611 mia wybuclin jeden z najwikszycli tu-

multów religijnych, w którym niema rol odegrali

studenci jezuiccy. Trzeba przyzna, e wyzwa i roz-

drani ludno wilesk sam innowierca, bezwzgld-

nie wystpujc przeciw katolickim obrzdom. W owej

epoce szau i zawici wyznaniowej znowu tumult

wybuchn w chwili, kiedy kult religijny wystpo-

wa publicznie na ulic, poruszy tumy i manifes-

tacj swej potgi urga innym.

Bya procesja Boego Ciaa. Towarzyszya jej

królowa i królewicz, Wspóczenie odbywao si

naboestwo helweckie, gdzie w podniecajcym ka-

zaniu mini.ster Chrzstowski, mówic o bawochwal-

stwie Nabuchodonozora pitnowa ««bawochwal-

stwo> katolickie, jakie jego zdaniem miao miejsce

przy naboestwie Boego Ciaa.

Rozgorczkowany tym kazaniem 26-letni woch
Franko, który zbieg z Woch przed inkwizycj —
wyszedszy ze zboru, rzuca si ku procesji Boego
Ciaa, przypada do najbliszego urzdzonego na

rynku otarza, zanim tam biskup zdy i zaczyna

dowodzi... ludowi katolickiemu na cay gos, e
eucharystja— to chleb a nie Bóg itd. Oczywicie,

e usyszawszy takie wyznanie, lud rzuci si na

zapaleca, zbi strasznie, poczym go do wizienia

odprowadzono... ród tortur fanatyk okaza si nie-

ugitym. Ówczeni ludzie tak przywizali si ca
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dusz i sercem do swoich dogmatów, e przedzierz-

gali si w mczenników.

Za staraniem królowej a podobno i Skargi,

którego za to kalwini chcieli zabi ^), skazano go

na mier. Sam Franko prosi, eby go tracono

publicznie, lecz zabroniono tej propagandy. W nocy

ród murów wiziennych wydarto mu jzyk, ciao

rozsiekano na cztery czci i wbito na pal, nie poz-

walajc pogrzeba... ^)

Za zniewaenie katolickiego naboestwa przez

Franka pomci si rzd. Ale zemsty pragn jesz-

cze rozdraniony tum i modzie wileska. Znowu

trzeba byo rozwaliania si fali ludu w procesji.

W kilka dni wracajc z pobonej tumnej pielgrzym-

ki do Trok, rozmodlona modzie jezuicka rzuca si

nagle na dom ewangielika, po godzinie zdobywa go,

J) Wielewicki. XIV. 84.

^) Susznie nasuwa sie p. Brucknerowi, autorowi cennj'ch

bardzo przyczynków do dziejów polskiego socynjanizmu (Ate-

neum. 1896. 1898) porównanie doli Franka z losem, owego

Otwinowskiego, co równie w Boe Ciao, podniecony mow
ministra, wybieg ze zboru, napad ksidza i monstrancj na

ziemi podepta, a jednak, broniony przez poet Reja, adnej

kary nie odniós. Byo to liowiem jeszcze w r. 1564. Dzi czasy

si zmieniy, teraz pora kontrareformacji. Podczas gdy w owym roku

1564 Ucbaski podnosi, e w sdach nie chciano odbiera przy-

sigi na krucyfiks, ani na imi . Trójcy, to teraz w tym samym ro-

ku 161 1 za opieranie si i wzgardzenie przysig na . Trójc socyn-

janin Tyszkowic z podlaskiego Bielska, cho uwolniony przez trybu-

na, zosta za staraniem królowej, do której Bielsk nalea skazany

na mier. Wywleczono mu jzyk, odrbano rk i nog (jakiemi

mia krucyfiks depta), cito go, a trupa spalono. Lubieniecki. Re-

form. 175. A\'ielewicki. Ser. r. P. 54; Czacki o praw. litew. 303.
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uderza potym na zbór kalwiski i przebiwszy inur

i wtargnwszy do wntrza, zrzuca z najwyszego
szczytu zamiast «otra» jednego z ministrów, dru-

giego ubija na mier, trzeciego, osieczonego kija-

mi, wedzie do pomieni, w których byaby go spalia,

gdyby jej nie rozali pacz dziecka, w-leczonego

wraz z matk,.. Bibljoteki wspaniae zborów lub

ministrów pali lub rozrywka, rozbija skrzynie, po-

rywa szaty , sprzty . . . Nakoniec podoywszy
ogie pod zbór, szkoy i domy ministrów i nauczy-

cieli zamienia w'szystko w perzyn i popió...

Tumult ten przerazi wszystkich, Jezuici wobec
powszechnych zarzutów', e nie chcieli na naleganie

wadzy wyda sprawców rozruchu, zbiegych do ich

kolegjum,— zwalali ca win ze swych studentów

na lud...

Po wybuchu namitnoci — nastao otrzewienie

i niech do upieców. Trybuna wileski nawet

w^ymierzy kary na sprawców tumultu, ale król za-

wiesi jego wyroki, ustanawiajc osobn komisj.

Na skargi seniora lielweckiego zboru Swejkow-

skiego na zrujnowanie zboru, król odpowiedzia iro-

nicznym umiechem. Obiecano wprawdzie innowier-

com, e jeli przyrzekn nie zaburza przyszego

sejmu z powodu tego tumultu, to król sam rozs-

dzi spraw zaburzenia, ale przed sdem katolickiego

wadcy okazali si tylko oskareni - a nie oskary-

ciele i sprawa upada ^).

*

1) ukaszewicz. Helw. Lit. I. 148. II. it8. por. brosz. Res-

ponsio Georgii Tyszkiewicz Crac. 16 15. cap. 6. Argentus, De rebus
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Jedyny ratunek dla rónowierców móg przy-

nie zbliajcy si sejm.

Jeden z krakowskich duchownych, krelc obraz

tumultów z r. lóio^), zwraca uwag na niebyway
rumor i krzyk, jaki na nowo wskutek tych tumul-

tów podnieli innowiercy, domagajc si z caym
naciskiem konstytucji przeciw tumultom.

Od tylu lat na wszystkich dotd sejmach tak

walnych, jak i nadzwyczajnych—pisze wspomniany
ksidz— usiowali ci odstpcy Chrystusa obwarowa
sw konfederacj. Tyle sejmów pod tym hasem
zerwali, tyle zaburze wzniecili i teraz podczas ro-

koszu kusili si przeprze ten wniosek si i bro-

ni. Mimo to poboni katolicy zdoali zawsze

odeprze ich ataki. Nie trac oni jednak serca

i staraj si wszelk wyzyska sposobno, byle

zdoby uchwa, która ich wyznanie utwierdzi^

a nasz kler obali i zniesie... I teraz na zjazdach

po niektórych ziemiach naradzaj si nad zacho-

waniem swobody swego naboestwa i jego pro-

pagandy... Wyzyskujc trudne pooenie polityczne

Rzptej, gro zerwaniem przyszego sejmu w razie,

gdyby si ich ycze nie uwzgldni. Maj za-

pewnion pomoc od dyzunitów i polityków...

SocLetatis Jesu. O tym tumulcie wspomina Janusz Radziwi, daw-

ny marszaek rokoszu w mowie w roku 1613 w senacie « Pa-

trzae W. Król. Mo jak w Krakowie koció nasz burzono (1592).

Patrzaa na to Najjaniejsza Królowa, maonka W. K. Moci z naj-

janiejszym królewiczem Wadysawem, gdy przed rokiem w Wilnie

koció nasz spalono. O to samo kuszono si bezkarnie w Pozna-

niu, Radziejowie i innych miastach*. ukaszewicz, Helw. Lit, 151.

'1 Theiner III. M j6o.
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Owocem tych usiowa innowierców i wzru-

szenia si opinji publicznej widokiem istotnie licz-

nych wieych tumultów, jakie wybuchy w r. 1611

i w Krakowie^ i w Wilnie i w Lubhnie, i w Ka-
liszu — by fakt, e na sejmie odbytym przy

schyku tego roku 161 1— do konstytucji uchwalo-

nej przeciw sejmikowym bójkom szlachty, stacza-

nym zwykle po kocioach, przyczono te ogólni-

kow wzmiank przeciw «lunym Indziom, bawi-
cym bez suby » po miastach, którzy szkody czy-

ni obywatelom miasta. Sd nad niemi oddano urz-
dowi grodzkiemu. Szlachcicowi dozwolono apelo-

wa do trybunau.

Ustawa ta, która nie uznaje oczywicie pub-

licznego charakteru zborów, ale wspomina tylko

o prywatnych krzywdach mieszczaskich, nie moe
wiadczy o odmianie dawnych stosunków.

Zato wiksze znaczenie maj dla nas wystpu-
jce teraz objawy tolerancji i agodnoci obyczajo-

wej w obrbie samego duchowiestwa. W czasie

owego najwikszego roznamitnienia religijnego

w Wilnie, kiedy tum burzy zbór i domy kalwi-

skie mia si zdarzy czyn wzniosej tolerancji,

dziwnie jaskrawo odbijajcej od wspóczesnego roz-

fanatyzowania tumów, mszczcych si za zniewag
eucharystji przez Franka popenionej. Dugo ród
ewangielickiej gminy przekazywano sobie z poko-

lenia na pokolenie podanie, e kiedy wówczas mot-

Nienawie wyznaniowa. lO 145



och wlók ministra protestanckiego na stracenie

wtedy GO. Franciszkanie mieli mu pój z pomoc
i wyrwa go z rk tuszczy ^).

Lecz nietylko ród synów wielkiego Francisz-

ka z Assyu zaczynay wystrzela podobne szla-

chetne porywy ducha. Niebawem pod hasem to-

lerancji mia stan sam biskup i — o dziwo!— strzela

do « cnotliwych* tumów katolickich w czasie tu-

multu— i to w chwili dziejowej, tchncej najgort-

sz zawici wyznaniow, gdy tu w ssiednich

Niemczech wrogie sobie wyznania szy w bój za-

pamitay trzydziestoletni «o róne wiary »...

Mem tym by biskup krakowski, Tylicki.

Postpowanie jego zrozumiemy zaraz, gdy si dowie-

my, e by stronnikiem Zamojskiego i wyszed z jego

szkoy politycznej. Mimo gorcego temperamentu

zawsze odznacza si pewn wyrozumiaoci, tak

e ród caego grona biskupów nawet sami roko-

szanie wyjtkowo darz go przydomkiem «mdrego
i cnotliwego»... 2)

Rzecz si miaa tak. W pamitny dzie Wnie-

bowstpienia w r. 1615 tum studentów rzuci si
w Krakowie na dom zotnika Piaseckiego, kal-

wina. Zotnik z rodzin przez dachy umkn do

ssiednich kamienic. Okoliczno, e tum wybiera

sobie za przedmiot ataku zotników, wskazywaa, e

') Wspomina o tej tradycji Krasiski. Historical skctch. II.

185. Uwaga,

-) Bibl. XX. Czartoryskich }k 339. k. 400.
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Esa

pod paszczykiem zelotyzmu kryje si che. ra-
bunku...

Istotnie, «pobona» modzie, wywaliwszy drzwi
1 kraty do kamienicy, rozciwytaa w przedsionku
srebro przygotowane na sprzeda... To ju nie
atak na zbór, to atak na drogi kruszec. Usprawied-
liwiao to zarzut innowierców czyniony akom, e
« wiary » w skrzyniach, kramach i sklepach szukali.

Jezuici zrozumieli ca hab, jaka spadaby z po-
wodu takiego tumultu na katolicyzm. Sami dali
zna o rozruchu do biskupa. Tylicki zebra zaraz
sw biskupi milicj, pospieszy na miejsce tumultu,
a gdy tumy aków nie chciay usucha jego na-
pomnie i zakazu, milicja biskupia strzelia. Wszyscy
si rozproszyli. Jeden student pad trupem... Je-
zuici namawiali tych, którzy pokradli drogocenne
przedmioty zotnikowi, aby je zwrócili... Tolerancj
t osignli Jezuici swój cel, bo rozczulony ni
zotnik nawróci si na wiar katolick.

Nie trzeba jednak sdzi, aby usposobienie bis-

kupa-Zamojszczyka byo powszechnym ród kra-
kowskiego duchowiestwa. Kanonicy podnieh
krzyk. Zgorszeni i oburzeni poskromieniem tumultu,
wytykali, e biskup splami si krwi przez zabicie
aka, e jest «irregularis> i t. d. i).

Praaci krakowscy otaczali opiek i sympatj
aków, wszczynajcych rozruchy przeciw innowier-
com. Klasycznym tego przykadem jest list sufra-

') Wielewicki. XIV. 155.
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gana krakowskiego, sawionego dla swych cnót

chrzecijaskich, Oborskiego.

Kiedy bowiem w dwa lata póniej znowu w dzie

Wniebowstpienia studenci porwali ew^angielika, dok-

tora yszkowicza, bili, dusili, wlekli po rynku

i ulicach i nakoniec ju mieli go wrzuci do Ru-

dawy, gdy na czas wyrwano go z rk modych
fanatyków,—oburzony tym zbór postanowi spraw-

ców wydali za to z uniwersytetu. Wtedy wspom-

niany sufragan, wstawi si do rektora, usprawied-

liwiajc nawet ich postpki w licie, z którego ury-

wek przytocz: ^)

«Gdy prawa nie karz blunierców Chrystuso-

wych, oni arliwoci, cho nie drog przekonywa-

nia nawracaj ich. I przez to sprawili, echmy
i zborów pozbyli i heretyków si zmniejszyo z te-

go spoecznego miasta. Zawsze na takie rzeczy

(tumulty) nie nastpowa urzd aden, tak pan wo-

jewoda, jako i inni; bo nie masz o co: i owszem

radzi temu bywali, cho na zewntrz inaczej poka-

zowali. Pan Bóg z tego za wywiód lepsze owoce,

ni gdyby nigdy tego nie dopucili. Oto przez to

pozbylimy zborów, heretyków zawsze si kilka na-

wróci, inni si wyprowadzaj. Miasto Pozna przez

to wielk ma pochwa, e wyrzucili heretyki; Lwów,
e adnemu heretykowi nie daj miejskiego (urz-

du). Racz W. M. tedy pokaza z przodku (pozor-

nie) surowo dla podejrze jakich, ale do srogich

') Drukowany u Muczkowskiego. ^Mieszkania i postpowanie

uczniów krakowskich. 1848. s. 42.
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rodków nie przystpuj W. M. Katolicy dawni tu;

co maj czyni tu heretycy?.. Teraz Pozna po-

zwa by ministrów, e oni sprawcami s tumultów;

dla nich zawsze turbacja w miecie. Chcieli ich

(ministrów) gwatem wprowsadzi heretycy, stanli

skonfundowani i odjachali z niczym. Nieboszczyka

J; M. ks. biskupa Tylickiego le (katolicy) udawali,

e by wyjecha na poskromienie tumultu, gdzie

zabit by student. Otó W. Mciowie maj tego

postrzega, aby ludzie W. Mciów le nie udawali,

e W. Mciowie nie s arliwi, e przekupieni po-

darkami (od ewangielików), czego aby nie byo
ani ja posdzam, tylko co moe si tego tyczy,

pisz...

»

Zaznaczony w tym licie zwyczaj niedopuszcza-

nia protestantów do urzdów radzieckich, któr)^

póniej uchwa rad miejskich ustalono, by przy-

jty w Krakowie i w innych miastach ^). Sam
Kraków niezmiernie szybko « oczyszcza* si z he-

retyków. Tu bowiem cige udrczenia i ataki na

wasno i domy rónowierców zbrzydziy wreszcie

ewangielikom pobyt w Krakowie,

Jedni przechodzili na katolicyzm. Religj i wiar
yy owe wieki. Stanisaw Stefanowicz miesczanin

') Wielewicki. XIV. 152; Woje. Wgierski. 77—8. 81. 91.

94; ukasz. Wiad. hist. Poznania 164; Theiner III. 273 i i. d.

Brosz. Responsio G. Tiszkiewicz Soc. Jes. Crac. 1615. cap. 8. —
Porównaj Niesieckiego „o Opaliskim Jdrzeju biskupie poznaskim'*

r. 1609. O dziaaniu w tym kierunku jez. aszcz na magistrat

krakowski por. „Jezuici w Polsce" ks. Zaleski r. igoi. str. 753.
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krakowski daje si przekona Jezuitom iprzechodzi na

katolicyzm. Umiechao si mu radziectwo miejskie.

Zosta rajc. Ale potym «sumienie odpoczynku mu
nie dao, e nakoniec rusznic dwiema kulami na-

biwszy w aosnej desperacji i rozpacz)' > — strzela

sobie w eb (r. 1615).

Inni postanowili opuci raz na zawsze « polski

Rzym». Gromadka kupców ewangielickich wysaa
tego samego roku 1615 prob do rady miejskiej

o pozwolenie opuszczenia miasta, w którym cigle

ponawiaj si napaci na ich majtek, i przeniesie-

nia si do Gdaska lub Torunia...

Zagroona ubytkiem bogatych kupców rada

miasta wysaa wraz ze starszemi zborowcmi dele-

gatów na przyszy sejm tak do króla, jak i do sio-

stry królewskiej Anny, protestantki. Pod naciskiem

tego poselstwa król wysa cztery mandaty do wadz
i sdów krakowskich (biskupa, wojewody, rektora

i miasta), aby pokój zachowywa, tumulty poskra-

mia, mieszczan w^ spokojnym mieszkaniu zacho-

wa ^). Zapewne rezultatem tego poselstwa byo
uchwalenie na sejmie r. 1616 ustawy o tumultach,

ale tylko dla jednego miasta Krakowa. Konstytucja

ta zatytuowana « Bezpieczestwo miasta Krakowa*

') W. "Wgierski, "o. Mimo to „bardzo wiele ludzi kupieckich

i rzemielników przednich w tych czasiech z Krakowa do Prus, na

lsku i do innych ziem... wyprowadzio si". Brosz. „Tyniecki.

Respons na 30 i^rzyc/^yn" r. 1615. s. 25.
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celem ukrócenia tumultów rozszerzaa wadz magi-
stratu.

Tylko jedyny Kraków zdoby sobie wspom-
nian ustaw przeciw upiecom. Zyska j dopiero

wtedy, kiedy w muracli jego nie byo ju ani jed-

nego zboru. Nie zyskay jej za to inne miasta,

w których gniedzi si jeszcze kult innowierczy,

nie zyska jej Pozna, lubo wanie w tych latach

tum dopuszcza si w nim jednego tumultu za

drugim. Nieobjcie t ustaw miasta Poznania

byo jakby uwiceniem tych napadów, dokonywa-
nych przez jezuick modzie, — napadów, które

w kocu przyniosy istotnie (w r. i6i6) ostateczne

zrujnowanie zborów.

Ju w r. 1 614 w czerwcu poznascy uczniowie

jezuiccy, mszcz,c si za to, e w Toruniu skrzyw-

dzono katolików, wzbraniajc im w dni krzyowe
procesji,—spaUli zbór luterski na ysej Górze, obili

przebywajcych w szpitalu ubogich starców i poa-

mali ich «sprzt», poczym na drug noc tene szpital

zupenie spalili. W dwa tygodnie ci jezuiccy stu-

denci podobnie naszli zbory braci czeskich, strze-

lali do ich ministra, pobrali jego rzeczy, porbali

awki i kazalnice. Podobnie zaatakowali kilka do-

mów prywatnych. W tych rozruchach, odbywaj-
cych si noc, brali gorliwie udzia robotnicy pra-

cujcy w kolegjum Jezuitów. Na dzie wrócili do

domu Jezuitów i mimo, e wadza miejska daa
ich wydania, Jezuici zasaniajc si zakonnemi przy-
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wilejami, odmówili ich wydania, pozwalajc im nn-

stpnej nocy uciec ').

Czytelnik, który dowiaduje si ustawicznie o zu-

penym zrujnowaniu zborów po miastach, moe zapy-

ta: naco póniej lud ponawia napaci, kiedy zboru

ju nie byo? Czy wyrastaj znowu zbory, jak

grzyby po deszczu? Istotnie bardzo czsto na nowo

odbudowywano zbory na tym samym miejscu, aby po

kilku latach znowu pady pod rk roznamitnio-

nego tumu.

Obecnie jednak po dokonanym tumulcie w ro-

ku 1 6 14 biskup Opaliski zakaza restaurowa

powalony zbór. Wywoao to protest)'- i obu-

rzenie u innowierców. Rozbudzia si ywa pole-

mika. Ks. Hap, sufragan i proboszcz poznaski,

wyda nawet broszur, w której dowodzi na pod-

stawie prawa kanonicznego i edyktów królów pol-

skich, wydanych dawnemi czasy przeciw herety-

kom, e kady biskup moe w caej swej djecezji

po wszystkich wsiach i miasteczkach, tak wieckich

jak duchownych, zakaza budowania jakiejkolwiek

wityni chrzecijaskiej; — przedstawia nadto, e
tymbardziej naley zakaza budowy zborów, gdy
one drani lud i przez to s przyczyn tumultów...

a w razie ich podpalenia gro... poarem caemu

') Nowiny z Poznania o gwatownym zburzeniu zborów ewang,

i zniesieniu potwarzy o Toruniu do druku wydanych. I6t4; Respon-

sio G. Tiszkiewicz. Soc. Jes. Crac. 1615. cap. 7; Szkó. jez. x. Chot-

kowski. 31, 32, gdzie wzmianka te o tumulcie r. 1609.
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miastu... gdy one s przyczyn nawet turbacji na

sejmach i sejmikach ^).

Wbrew zakazom jednak biskupim i wieckim,

pod oson najtych knechtów, za poparciem szlach-

cica i innowiercy, który dziery urzd miejski, od-

budowali swój zbór na ysej Górze innowiercy «po

wikszej czci—jak mówi wspomniany ks. Hap —
c u dzozi em cy». Nie osta si jednak dugo ten

zbór. Zaraz w r. i 6 i 6 pospólstwo ponownie rzu-

cio si na zbory, dowodnie okazujc tym «upor-

nym budownikom,» e w danym wypadku way
nie tak prawo, o które polemizowano, jak raczej

przemoc tumów ^j. W roku tym lud spali bowiem
doszcztnie zbór luterski na ysej Górze, tak samo
obróci w gruzy w spóce ze studentami jezuickiemi

zbory braci czeskich. Mona wtedy byo widzie
cae setki ludzi, uzbrojonych w strzelby, siekiery,

moty, piy, oski, liaki — równajcych z ziemi
zbory...

Znowu pomawiano Jezuitów o udzia w tumul-

cie. Posdzano ich, e napastników, « dawszy im

M „O zborze heretyckim w Poznaniu krótki rozsdek, w któ-

rym dawaj si przyczyny, dla których J. M. ks. biskup susznie he-

retykom zboru w Poznaniu budowa zakaza i zakaza jest powinien".

Odpowiedzia mu na to Tyniecki w broszurze „Respons na 30 przy-

czyn, któremi Jezuici budowania zborów... broni usiuj.'" 16 15.

Autor odpiera w niej przedewszysikim przezwisko „heretyków", ja-

kie daje si ewangielikom, sam jednak w duszym ustpie dowodzi,

e papie jest.., antychrystem.

^) Jakby na dowód tego zburzono ju w r. 1Ó15 zbór w Ra-

dziejowic.



straw, wysali* do tumultu, e póniej <':te rozbój-

niki w domy swcje przyjmowali < i t. d. Towarzy-

stwo Jezusowe pozwao posdzajcycli icli o to

mieszczan przed sd i zmusio do odwoania

oszczerstw ^).

Poznaskie zbory legy wówczas w ruinach raz

na zawsze. Odtd ju nigdy nie stany na tych miej-

scach. Na gruncie zboru uterskiego stan klasztor

katolicki Karmelitów bosych. Podobnie dawny zbór

wojewody Górki dosta si w rce zakonnic Be-

nedyktynek, a na gruncie dawnego kalwiskiego

krakowskiego Brogu, owego palladium caego inno-

wierstwa polskiego, stanie wspaniay klasztor Ber-

nardynów\ W Lublinie dom zakupiony wspólnie

przez ewangiehków, napadany przez pospólstwo

i burzony w latach lóii, 1614, 1620, zosta sprze-

dany Karmelitom, którzy na -.< heretyckim » gruncie

rozprzestrzenili klasztorne zabudowania.. .2)

Z miasta Lublina przenieli ewangielicy nato-

miast swój zbór na przedmiecie do domu szlachec-

kiego. W samym Lublinie tak byo gronie na-

') X. Chotkowski 1. c. 32. Akta grod, pozna, cytow. u u-
kaszewicza, Wiadom. hist. Pozna. 151.

2) A. Wgierski. 233. 244; Wielewicki XVII. 148; Woje.

Wgierski. 75— 76; ukaszewicz. Wiad, hist. o dyssyd. w Poznaniu.

1832. 110.—ukaszewicz. Dziej, ko wyzn. helw. w Maej Polsce.

Pozna. 1853, s. 362. Akta trybunalskie. Synody ewangielickie raz

w raz uchwalaj skadki na „obron" i stra „zboru lubelskiego".

(Acta synodalia in distr. Min. Pol. Bibl. br. Zamoj. Rkp. >i« 1182.

k. 77. b. 78. b. 80. 81. 83.
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strojone usposobienie pospólstwa wobec ewangieli-

ków, e bali si wprost odbywa w tym miecie swe

synody. O tym nienawistnym usposobieniu po-

spólstwa lubelskiego wobec ewangielików najlepiej

zawiadcza uchwaa jednego ich synodu (r. 1624

w Kocku) «jeliby si synody trafiay w (samym)

Lublinie, potrzeba aby J. Mciowie PP. patronowie

(okoliczna szlachta ewangielicka) z ministrami po-

spou przyjedali, z niemi do zboru przychodzili

i wychodzili a to dla bezpieczestwa i pokoju mi-

nistrów* ^). Ale i tu miaa niebawem dosign zbór

zagada. Przyniós j rok 1627, doszcztnie burzc

ostatnie schroniska lubelskiego innowierstwa.

Dla Lublina jako dla miasta trybunalskiego

wanym by fakt, e wspomnianego roku trybuna

zebra si z deputatów bardzo gorcych katolików.

Najlepszy to dowód przeobraenia spoeczestwa

samego, e sami czonkowie trybunau, wybracy mas

szlacheckich wygaszali coraz arliwsze hasa walki

z innowierstwem. Usposobienie trybunau pozna

mona z wyroków. Niejakiego Bolestraszyckiego

za przetumaczenie jednego dziea francuskiego,

wymierzonego przeciw papiestwu, oskary przed

trybunaem biskup przemyski, a mimo obrony i przed-

stawie oskaronego, e jemu przecie wolno tu-

maczy i rozszerza dziea w wolnej Rzptej, jeeli

si je drukuje w tak absolutnym pastwie jak

Francja, — trybuna skaza go na infamj i kar,

a ksik kaza katowi spali przy odgosie dzwo-

') 1. c. Acta synod. k. 92.
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nów na rynku i wymie j raz na zawsze z kró-

lestwa.

Ten kat palcy spokojnie ksik lieret3ck

w imieniu wyroku sdowego, w imieniu prawa,

czy istotnie wiele si róni od rozfanatyzowanych

tumów, które ród tylokrotnyci tumultów porywa-

y stosy ksiek innowierczych z bibljotek zboro-

wych, aby je potym tryumfalnie pali na ulicy lub

na r)mku? Najwaniejsza rónica, zdaje si gcr

netyczna i chronologiczna, tkwi w tym, e ów kat,

w imieniu prawa niszczcy ksik, zrodzi si do-

piero póniej z owych tumów bezimiennych, bez-

prawnych... swoich poprzedników i zwiastunów.

Nawet obecna atmosfera, panujca w trybunale

i w sdach lubelskich, których gorliwo dochodzia

do tego stopnia, e miano wzywa do sdów inno-

wierców i nakania ich tame do przejcia na wia-

r katolick ^)—w^szystko to jest odblaskiem usposo-

bienia masy ludnoci lubelskiej. Jakby na wia-

dectwo tego miaa arhwo wyznaniowa tumów
miasta Lublina wanie w tym samym roku wya-

dowa si i wybuchn w sposób tak ywioowy
i nieokiezany jak nigdy przedtym. Trybuna czu

za swemi plecami tysiczne fale prawowiernego lu-

du, tumy czuy, e w razie tumultu taki sd nie

bdzie ich... surowo kara. Wszak na przedmieciu

byy jeszcze «jaskinie bluniercze; .

Trzeba byo tylko podniety do wybuchu...

Kiedy na najemnych onierzy, niemców, przeby-

') A. "Wgierski. 245.
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wajcych w I>ublinie napad student jezuicki za

to, e nie ukonili si przeciodzcym Jezuitom,

i zosta na mier rozsiekany — zaraz rozleg

si po miecie krzyk: «Do broni! Burzy zbory

lutrów! Lutry bij katolików! » I nasta dzie sa^du

na heretyków. Burzono dom po domie, rzucono

si na wielkopaski dom Firleja, kasztelana bez-

kiego, gdzie scironili si ministrowie, a w kocu
zburzono wszystkie prywatne zbory.,.

i)

Potga tumów wpyna na trybuna, pobu-

dzia go, e zada wydania owych onierzy Niem-

ców, a przedewszystkim powzi postanowienie,

które wywaro popoch i lament ród caego pol-

skiego nowowierstwa, postanowienie, wzbraniajce

raz na zawsze wszelkich << schadzek » ewangiehków

w Lublinie, znoszce przez to samo i zbory. Wy-

rok ten sdowy szed rka w rk z dnociami

tumów. Odtd nie wolno byo rónowiercom ani

grzeba publicznie, ani dla odprawiania wspólnych

modów odwiedza domów prywatnych. Nietole-

rancja ludu zostaa prawnie uwicon. Odtd te

pospólstwo, pomne tego wyroku, czatuje na przed-

mieciach lubelskich i napada jak w r. 1631 na wy-

chodzcych z prywatnej «schadzki» nabonej ewan-

giehków, bije ich i rozprasza.

Taki wyrok trybunalski uwydatnia ju znamie-

nicie dokonan przemian w spoecznoci szlachec-

kiej. To ju nie biskup, ale sd wiecki, pastwowy,

najwyszy zakazywa naboestwa innowierczego.

1) Lubieniecki. 260. i nastp.; 254.
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Innowiercy rzucili si jednak znowu po ratu-

nek do sejmu, Przeklinany dzi ustrój sejmu pol-

skiego, podajcy mniejszoci w rce odporn bro
przeciw tyranizujcym, przemagajcym groma-

dom—by teraz jedyn kotwic nadziei dla garst-

ki innowierców. Jak zawsze, tak i teraz «na sej-

mie jako na jedynej zawiasie obracaa si ich na-

dzieja)).

I przyszy sejm istotnie zniós wszystkie nieto-

lerancyjne wyroki « inkwizycyjnego » trybunau.

Sejm polski da dowód, ze ród rónorodnych,

cigle kotujcych si sprzecznych ywioów i d-
noci w tak szerokiej Rzptej — on by jedynym

hamulcem dla zbyt porywczych, gwatownych,

jednostronnych kroków, które by mogy j roz-

przgna,
Skutkiem realnych zaj lubelskich byo fak-

tyczne zniesienie wszelkich zborów w Lublinie raz

na zawsze. Lud jedno miasto po drugim « oczysz-

cza z herezji». Znowu na miejscu dawnego domu
socynjaskiego stan wspaniay koció jezuicki.

Na ruinach reformacji osiadali mnisi...

Byy to istotnie same ruiny. Rok 1627 jest

ostatni czarn dat w szeregu krytycznych lat,

przynoszcych zupen zagad zborom po mias-

tach. W roku 1 59 1 ostatni raz zburzono zbory

w Krakowie, w roku 161 6 w Poznaniu, w roku

1627 w Lublinie, e pominiemy ów tumult w Wil-

') ukaszewicz. Helw. Litew. I. 175.
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nie w roku 1611, gdy po nim /-bór odbudowa

si i dotrwa najduej a do czasów Wadysa-

wa IV, zawdzie.czajc wiele wasnemu « obwarowa-

niu tak murem, jako i stra» ').

1) Bibl. hr. Zamoj. Jl? 803. Akta synodalne wile. zborów.

161 1— 165 1 str. 209. Uchwaa synodu r. 1621. „Pogldajc na

to, jako si adwersarze na ten zbór wileski ze wszech miar nasa-

dzili, który zbór przez ogie po kilkakro i (przez) zburzenie od nie-

przyjació z dostatków wszelkich jest obnaony i chocia znowu re-

staurowany i murem po wikszej czci obwiedziony wszake, i

jeszcze dalszego obwarowania tak murem jako i stra potrzebuje,

przeto Ich Mciowie pp. patronowie... sum pienidzy... zoy ra-

czyli." Zbór wileski zreszt za Wadysawa waciwie tylko prze-

niesiono po za obrb miasta w miejsce, na którym istnieje po dziA

dzie.
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Pogrzebi sama. Potym zgin z chlub.

Niechaj si zbratam z mym kochanym w mierci

Po witej zbrodni; wszak wicej mi zmarym
Mi by trzeba, ni ziemi mieszkacom...

Sofoklcs. Antigona.

Za rzdów Zygmunta III, «króIa-misjonarza->

z «jego» miast królewskich coraz bardziej ustpo-

waa reformacja. Pozbawieni obrony królewskiej

przed atakami wszechwadnych tumów, musieli

nowowiercy w rzeczywistoci przystosowa si do

zasady «cuius regio, illius religio», uchodzi coraz

bardziej z dóbr królewskich, a chroni si na wsie

pod patronat szlachciców, wspówyznawców. Istot-

nie z Krakowa przenosi si zbór do wsi Aleksan-

drowie, z Lublina do wsi Piaski i t. p.

Tam na wsi reformacja duej moga si ukry
i osta ni w miecie. Lud wiejski, okiezany prze-

mon rk szlachcica, rzucony w drobniejszych

gromadkach po szerokiej przestrzeni, znosi pokor-

niej nowinki religijne swego pana, ni co chwila
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burzcy si skupiony na jednym miejscu lud miej-

ski, puszczony wicej samopas przez katolickiego

króla.

W miecie jednak, gdy ju brako zborów, roz-

gorczkowane pospólstwo miejskie rzuca si nieba-

wem i wdruje daleko poza mury miejskie na oko-

liczne wsie, tam szuka «bónic blunierczych», bu-

rzy je i propaguje katolicyzm.

Szczególnie w takich wyprawach odznaczaj

si studenci. Tak, w r. 1613 gromada aków kra-

kowskich robi wycieczk do Aleksandrowie, sze
mil od Krakowa odlegych, niszczy tu i pali pro-

testanck plebanj (zbór), rani kilka osób, i bije,

prawie na mier, przybyego tam przypadkowo mi-

nistra. Podobnie na wie, e we wsi uczanowi-

cach waciciel Stanisaw eleski zaczyna dla ewan-

gielików, przybywajcych do z Krakowa, budowa
zbór, studenci krakowscy w niedziel po Wniebo-

wstpieniu urzdzaj wycieczk do tej wsi i pal
przygotowany na zbór materja budowlany...

Tego rodzaju ruchy modzie}^ zasadniczo szy

o wiele dalej, anieli poprzednie tumulty. Nie wy-

stpoway ju one w obronie prawa królewskiego

do vitrzymywania tylko «królewskiej» religji po mia-

stach, ju nie tylko zwracay si przeciw takiemu

prawu «ius reformandi» szlachcica-innowiercy w je-

go wasnych dobrach, przeciw odmianie dowolnej

kocioa katolickiego na ewangielicki; one obecnie

napaday ju na zbór, który szlachcic z was-
nych kosztów cakiem wieo, bez naruszania

fundacji katolickich chcia budow^a....

Nienawi wyznaniowa.
^^ l6l



«Zelotyzm» modziey dochodzi ju do ostat-

nicli granic, ale te ju zacz coraz bardziej oka-

zywa objawy zwyrodnienia i—e si tale wyra

—

przekwitu. Coraz czciej religja przy napaciach

na ludzi obcego wyznania odgrywaa rol pretekstu,

paszczyka dla zysku i rabunku ^). Tego rodzaju

charakter zaczy szczególnie przybiera napady

modziey akademickiej na—pogrzeby innowiercze.

Napady tych biednych «mendyków» ebrzcych
miay na oku przedewszystkim wyudzenie pieni-

dzy. W ten sposób weszo w zwyczaj co podob-

nego, jak ów ydowski «kozubalec», pacony przez

ydów studentom jako «odczepne». Za tym przy-

kadem idc, protestanci wyzwalali si od napadów

datkami wrczanemi napastnikom.

Rozgoryczenie modziey w czasie, kiedy po-

grzeb chykiem si odprawi i ujdzie jej zarobek,

—

nie ma granic^). Kiedy w ten sposób w r. 1629

') R. 162 I napad na kram Alslera kupca.

2) Tak, w r. 1620 w Krakowie na pogrzeb pod eskort Szko-

tów prowadzony, napadli acy, od którj^ch musiano si wyzwoli

datkiem 50 zh „lubo poprzednio idealniej t spraw pojmowali, wo-

ajc, e nie dbaj na strzay onierzy szkockich, bo „gdyby ich ubi-

to, zarazby prosto li do nieba". Podobnie napada w r. 1629 mo-

dzie jezuicka na seniora lubelslciego Grzybowskiego, który uratowa

si tylko w ten sposób, e studentom, wdzierajcym si ju na jego

wózek, rzuci sakiewk z pienidzmi... Zaznacz tu dodatkowo, e
napady studentów na ministrów odznaczaj si szczególn za-

palczywoci. Tak zosta napadnity kaznodzieja zboru kralvowskie-

go w r. 1597 (Woje. Wgierski 49). Tak synny Faustyn Socinus,

którego wywlók z domu tum, e go ledwo wyratowali z rk tusz-

czy profesorowie krakowscy Wadowita i Lelowita „wbrew opinji
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mieszczka krakowska zwoki swego ma wsadziw-

szy do beczki, wywioza jako towar za miasto i po-

cliowaa, studenci dowiedziawszy si o tym, naszli

jej dom, szukajc trupa i nie pierwej ustpili, a im

wdowa nie zapacia loo z. Podobnie nastpnego

roku, gdy w rod wielkanocn cukiernik Mayer-

hófer wywióz zwoki ony z miasta potajemnie, aby

je na wsi pogrzeba, studenci, dowiedziawszy si

o tym, napadli na jego mieszkanie, odbili mu sklep,

szukajc trupa, poupili skrzynie, «dziecitka maego

nawet w kolebce bi nie zanieciawszy». Przewód-

ców tego ruchu rektor wydali.

Szczególnie pogrzeby naraone byy na na-

paci aków, «bezczynnie» wasajcych si z po-

wodu braku ju jakichkolwiek zborów... Obawa

przed tumultem dochodzia do tego stopnia, e cza-

sem zwoki najdroszych osób wynoszono potajem-

nie w worze za miasto, byle unikn napaci ^).

I w naszych miastach powstaway w duszach

osieroconych osób tragiczne konflikty i to w chwi-

lach najboleniejszych, gdy caym sercem wanie

pragnie si uczci pami drogich osób. Zjawiay

si i u nas wbrew woH miasta... Antigony.

Zgraja napastników szuka wszdzie przedmiotu

dla swych ataków. Najlepszym dowodem, e tu-

multy zaczynaj traci charakter «religijny», byy

oburzonych z. tego powodu innych profesorów (Ust dzikczynny

Socyna w „F. Socini ad amicos epistolae" Racoviae. l6l8 s. 593).

Tak w r. 1627 synny socynjanin Lubieniecki i t. p. (Wielewicki.

XVII. 265. XIV. 159. Lubieniecki 265.

1) N. p. Woje. Wgier, 96.
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napady krakowskiej modziey akademickiej na —
Jezuitów. Nastpi zwrot w «królowej-opinji», w tak

zmiennym usposobieniu tumów, zwrot, w którym

moe jakow3' fantasta-liistoryk dopatrzy si—ma-

lutkiej... nemezis dziejowej. Jezuici, najwiksi wro-

gowie konstytucji o tumultaci, mieli w samym sto-

ecznym miecie odczu na sobie samycli gorzkie

skutki poniewierania t ustaw... Sami Jezuici

mieli dozna cigów od katolickiej rozzuchwalonej

modziey uniwersytetu Jagielloskiego w czasie

synnego sporu Akademji Krakowskiej z kolegjum

jezuickim (od r. 1625). Wtedy acy rzucaj si na

domy Jezuitów, bij ich «sodalisów marjaskich»,

tumult za tumultem wybucha przeciw temu towa-

rzystwu...^)

W kocu zgrubienie i zdziczenie obyczajów kra-

kowskich studentów staje si coraz jaskrawsze, tak, e
nowy starosta krakowski Tomasz Zamojski, syn

wielkiego hetmana w r. 1628 pomnaa stra poli-

cyjn w Krakowne na dzie i noc, a kasztelan kra-

kowski Jerzy ksi Zbarawski, oburzony na stu-

dentów za zabicie jego kozaka, chocia sam najza-

citszy wróg Jezuitów, na sejmie z r. 1629 z ca-

ych si stara si o to, aby bez wzgldu na czyje-

kolwiek prerogatywy, czy szlacht}^, czy uniwersy-

tetu, czy duchowiestwa ustanowi «proces» przeciw

tumultuantom krakowskim na wzór projektu przed-

stawionego jeszcze na sejmie toruskim w r. 1576 2).

') Wielewicki. Ostatni tom.

2j Porównaj. Zbiór pamitników Piatera IV s. 37 i Wiele-

wicki 1. c. 311 1315. Tame o tumulcie w maju 162 1.
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Znowu jednak kler nie chcia si podda pod
sd wiecki w tych sprawach i wniosek, ju niewie-

dzie który raz, postanowiony, ponownie upad.

Upad, ale nie na dugo. By to ju schy-

ek rzdów <';króla dogmatów» Zygmunta III. Po
43 latach panowania penych tylu burz, niepokojów,

buntów, tylu sejmów zerwanych, sawnych «inkwi-

zycjiy narodu przeciw jego spiskom z Habsburga-
mi, po rokoszach i cigych spiskach poddanych
7. obcemi monarchami, nawet zamachach na jego

ycie takich zagorzalców, jak Piekarski,—po takich

43 latach panowania—w czasie których bezustan-

nie burzy si i kotuje spoeczestwo szlacheckie

przeciw zamiarom tronu, ten polski Filip II, starzec

64-letni, dotd nieugity, czu si zamany, saby,

czu, e « Polacy s wielce z niego niezadowoleni
»,

czu, e mimo wszelkich wysików i stara o usta-

lenie w Polsce dynastji Wazów—wybór jego syna

na króla polskiego nie jest zupenie zapewniony.

Wszak malkontenci poczli rozgasza i grozi, e
na tron po jego mierci zaprosz bohatera walki

z Rzymem, pana Batyku — Gustawa Adolfa ! ^)

Czyby caa praca jego panowania miaa pój na

marne? Obawa wstrzsna elaznym -czowiekiem

zasad...

Zygmunt III postanowi przymili si szlachcie,

zyska stronników dla swego syna Wadysawa

') Theiner III. J»| 330. A. Szelgowski. -Ukacly królewicza

Wadysawa* Kwartau, iiistorycz. r, 1899.
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i chocia troch uagodzi oburzonych na róno-

wierców.

Dokona tego na ostatnim wanym sejmie w ro-

ku 1 63 I. Obok potwierdzenia wszystkich swobód

szlachcie musia wbrew swym tendencjom pozw^oli

take na uchwalenie konstytucji o tumultach.

Zapewne nowy atak studentów w Krakowie

na wiele prywatnych domów ewangielickich miesz-

czan (zotników) w r. 1631 przyczyni si musia

niemao do uchwalenia tej ustawy. Zatytuowana

«zatrzymanie pokoju pospolitego^ wyranie zazna-

cza, e zwraca si przeciw tym swawolnym ludziom,

co pod pretekstem religji katolickiej róne tu-

multy wszczynaj. Czas prawomocnoci nieograni-

czony. Za sd kompetentny do rozsdzenia tych

spraw naznacza si trybuna... \)

Jakby na szyderstwo ze wszystkich zasadniczych

oporów Zygmunta III przeciw wspomnianej kon-

stytucji na tylu poprzednich sejmach— ostatni zwy-

czajny sejm przed mierci tego króla mia nietylko

j uchwali, ale nawet podkreli tak wyranie spa-

czony charakter tych tumultów. Co wicej— o iron-

jo losu—król ten zostawia na tronie jako nastp-

c—rodzonego syna, który ywi zupenie odmienne

od ojcowskich przekonania. On by zdolny dla

zwycistwa swych wojsk podepta choby nawet

i wite... «skarabeuse»...

') Kronika Piaseckiego i Yolumina legum.
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Wdy niekiedy bywa le:

Kordy zamigoc!

Po sto biesów wócz si

jNIiejskie wachty noc?

Zysk: darmowy upust krwi,

Kontuzji po troszku

—

I miast w bursie, aczek pi

Na ratuszu—w loszku!

Or-Ot. «aki».

Wielki król, Wadysaw IV, by kontrastem

swego ojca. On istotnie chroni innowierców przed

uciskiem przemonych tumów, on istotnie «co na

koronacji obieca, dotrzyma w czynie...

»

Nie tu miejsce rozwodzi sie szeroko o dzie-

jach tumultów za Wadysawa IV. Ledwo przy-

mkn powieki Zygmunt III, podali sobie rce
innowiercy i groc sojuszem z Gustawem Adol-

fem, wtoczyli do uchwa konwokacyjnych z r. 1632

wszystkie swoje najgórniejsze dania tolerancyjne.

Tryumfy wojenne Gustawa Adolfa nad katolick

armj cesarza w Niemczech dziaay i na opinj

w Polsce. Innowiercy polscy zyskali na konwo-

kacji wszdzie swobod dla swego prywatnego nabo-

estwa, a dla publicznego—tam, gdzie jeszcze zbory

si ostay, zyskali odwoanie antiprotestanckich man-

datów króla nieboszczyka, wreszcie dokadnie wy-

raon konstytucj przeciw tumultom, normujc
ostatecznie postpowanie z delikwentami duchow-

nemi.

Król poprzysig pokój religijny, a sejm roku

1Ó35, synny ostatecznym umorzeniem odwiecznych

sporów, toczcych si midzy szlacht a klerem —
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utwierdzi raz na zawsze wszystkie dawne konsty-

tucje o tumultach^).

Ale co najwaniejsza, Wadysaw IV sam do

tego przyoy rk, eby te prawa nie figuroway

bezskutecznie na papierze. Za kadym prawne tu-

multem z kancelarji królewskiej w^ychodzi surowy

mandat, a za nim id w te tropy surowe kary.

Z pocztku gawied uliczna i modzie nie ro-

zumiaa zmiany zaszej na tronie. Hulaa jak daw-

niej i mimo, e w «straszny» dzie Wniebowst-

pienia zamykano j w Krakow'ie po bursach, to

jednak wymykaa si po dachach, wydzieraa z burs,

byle uderzy na heretyków...

Zaraz z pocztku panowania Wadysawa IV

sta si ohydny tumult w Krakowie. W r. 1633

acy porYyali trumn z ciaem pewnej protestantki,

ony Francuza jubilera i odarszy ze wszystkiego,

rzucili do kauy, poczym przymusili kijami prze-

jedajcego wonic, e przywizawszy acuchem
trumn ze zwokami do koni, wóczy j po przed-

mieciu w tow^arzystwie zgrai aków, która biega

*) Bya 10 pewna niekonsekwencja, gdy konstytucje te ró-

niy si miedzy sob—konstytucja r. 1593 kae kara tumulty s-

dowi grodzkiemu i miejskiemu, gdy nastpne tylko grodzkiemu, co

ma zapewne na myli i obecna reasumujca tamte poprzednie kon-

stytucja. W r. 1596 naznaczono jako najwyszy sd apelacyjny sdy

królewskie, gdy kiedyindziej trybuna. Nadto akademicy mieli swoje

prerogatywy. Dodatkowo zaznaczam, e na sejmie r. 1650 ponowio-

no jeszcze raz konstytucj o tumultach.
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za trumn z wrzaskiem wielkim i rzucajc na ni

botem i kamieniami. Nakoniec zawiesili ciau ka-

mie na szyi i rzucili je do Wisy, uniemoliwiajc

w ten sposób krewnym wydobycie go z wody...

Niektórzy widzowie mieli z umiechem patrzy

na ten obraz moralnego zdziczenia. Sam rektor

uniwersytetu mia «apatrowa si na ten zgiek

i burd » ^).

Ale zaraz okazao si, e inna rka kieruje

berem królewskim. Natychmiast z rozkazu króla

zarzdzono dochodzenie, wydalono tumultuantów

z uniwersytetu, a jednego z nich, gównego sprawc,

za dekretem królewskim skazano na .mier, od

której ledwo go wybawio usilne ordownictwo

kleru, szlachty katolickiej, a nawet samych ewan-

gielików, których przebagano sum 350 z. (zbie-

ranych po kocioach katolickich) i zobowizaniem

si profesorów uniwersytetu pod wysok kaucj do

zachowania pokoju...

Król by bezstronny. Umia kara i ewangie-

lików. Rzucaj studenci socynjascy w Krakowie

1) W. Wgierski. Ten rektor Najmanowicz ma by autorem

broszury « Krotka reformacja o swywoli studentów akademji krakow-

skiej przez Seb.Koszuckiegoi632» przedstawiajcej, «e timiulty dzie-

ciom « przystoi wyrozumie*, bo... wiksze bezprawia popeniaj icb

rodzice, nie mona akademików surowo kara, bo nie s jeszcze doj-

rzali; bo maj swoje wolnoci warowane przez królów, bo przede-

wszystkim w modoci «musi kiedy tedy krew wywrze». Jezuici

wytykaj akademikom t swywol, a sami ich do napadów na zbory

podmawiali i instygacje czynili «jeeli modego, w którym krew

wre bardzo pobudza trzeba?... >'
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w r. 1638 na «bawochwalczy » krzy—król zamyka
im szko i zbór. Kiedy znowu w r. 1640 mo-
dzie ewangielicka, spita w Wilnie na chrzcinach

u pastora strzela z uku do «bawochwalczej* figury

w. Michaa na eskim klasztorze na szyderstwo z pa-

nien zakonnic ^j, — sam król usuwa za kar zbór

z ssiedztwa klasztoru, przenoszc go po za obrb
miasta na przedmiecie. Kiedy jednak w tyme
samym Wilnie, wbrew dekretowi królewskiemu,

w rok póniej studenci jezuiccy napastuj ministra,

który wstpi do samego ródmiecia, aby odwie-

dzi chor,— król le zaraz listy do biskupa, woje-

wody i jezuitów wileskich z zaleceniem poskra-

miania wybryków modziey.

To ju nie samowolne wybuchy, nie anarchicz-

ne, bezkarne rozruchy,—tu ju wkracza rami pa-
stwa i zmusza do spokoju. Pod potg rzdowej
wadzy mia pa nawet kleryk.

Kiedy bowiem w r. 1643 banda studentów po
pielgrzymce na Kalwarj ZebrzA^dowsk za namo-
w kleryka Skawinki napada w wilje Wniebowzi-
cia P. Marji na dwór dzierawcy luteranina i zra-

bowaa—wszyscy schwytani sprawcy mimo schro-

nienia si w jezuickim kociele P. Marji w Jarosa-

^) Wbrew utartemu przedstawianiu piof. H. M, na podstawie

zbadania akt trybunalskich wileskich dochodzi do przekonania, e
ewangielicy nic tu nie zawinili. Strzelano do kawki, siedzcej na

dzwonnicy zborowej, a trafem tylko strzaa przebiegaa nad zborem,

nie strzelano ze zboru, ale kamienicy przeciwlegej.



wiu mimo wszelkich wywodów aków, którzy po-

woujc si na przykady i podobne postpki swycli

kolegów w Wilnie, w Poznaniu, w Lublinie, dowo-

dzili na podstawie ksig Mojesza, e ich witym

obowizkiem jest lutrów niszczy-mimo to wszyscy

siedmiu po kolei w biaych koszulach przed ratu-

szem krakowskim pod eskort i oson przed reszt

studentów zostali cici. Ostatni pooy gow pod

topór ów kleryk podegacz, któremu przedtym bis-

kup zdj wicenia.

Zmieniy sie czasy. Kule piechoty grodowej

(jak w r. 1 647) rani, goni i zabijaj bez pardonu

rozfanatyzowanych aków... Dziaa jednak 1 roz-

prasza mog one teraz dla tego tak atwo bez

obawy wzniecenia oburzenia i rozgoryczema ród

tumów katohckich, bo masy, osignwszy swe cele,

zbuywszy wszelkie przybytki wiar obcych, zaczy-

naj ostyga w zapale. Pod paszcz fanatyzmu

kryj si szczupe garstki coraz jawmejszyoh, co-

raz bardziej przestarzaych... zbrodniarzy.

W miejsce zawici rehgijnej inne prdy zaczy-

naj przebiega Europ. Umysy zaczynaj stroni

od sportów religijnych, które im obmierzy. Gdzie-

indziej si zwracaj, nie znalazszy ukojenia tam,

gdzie si spodzieway. Kiedy Europa gotowaa si

do pokoju westfalskiego, i w Polsce Wadysaw I\

urzdzi «miosn rozmow> wszystkich wyzna,

która-jak przyznaje wspóczesny polski rónowier-

ca-miaa istotnie przyczyni si nieco do wzajemnego

wyrozumieniai pewnegozagodzeniaobyczajowego
).

•) A. Wgierski. 99.
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XI.

.A teraz rzut oka wstecz.

Gdy od przedstawion3^ch rozruchów religijnych

oderwiemy wzrok i rzucimy go porównawczo na

reszt Europy, która wspóczenie nurza si we
krwi, wykinej w dugich wojnach religijnych,— mo-

emy dumnie podnie czoo i przyzna sobie, e
w tak rónorodnym pastwie, jakim bya Rzpta

niema zupenie owych jaskrawych barw, jakie ra
nasze oczy na zachodzie Europy, e owszem Polska

prawnopublicznie dawaa ochron wszystkim wyz-

naniom, gnbionym na zachodzie i bya schronie-

niem dla wygnaców czy todla najskrajniejszychso-

cynjanów i nowochrzczeców, czy to dla braci czes-

kich, wypdzanych z Czech przez Habsburgów.

Najwicej zapamitaoci do obcych wyzna,
rysów najbardziej zblionych do zaj zachodnio-

europejskich doszuka si mona ród tumultów

miejskich. Nie na iloci jednak osób, które pady ofiar



w czasie tych zaburze po miastach polskich —polega

paralela. Kropl w morzu jest bowiem ta garstka

trupów, ta odrobina ran poniesionych w czasie tych

tumultów—w porównaniu z morzem krwi, z tysi-

cami pomordowanych na zachodzie w czasie wojen

religijnych. Paralela polega na ywioloci wy-

buchów...

Te ke.by dymów gorejcych zborów, stosy

sprztów i bibljotek palonych w nocy przez tumy

przy wtórze pieni nabonych, wywalanie murów

w innowierczych domach modlitwy — to wszystko

ma cech dziea mas, które przedewszystkim zdolne

s do gwatownych i brutalnych wybuchów, zdolne

czy to do wielkiego powicenia czy strasznego

barbarzystwa... Ruchy to wybitnie ludowe. Tu-

multy te to nie dzieo warstwy wybranej narodu

—

szlachty. Te ataki tumne na domy prywatne, te

zniewaania cmentarzów, grobów, pogrzebów, a-

mania trumien, wóczenia trupów—wszystko to ma

cech ywioow. Wida w nich wybuch nie-

obrachowanej, rasowej siy.

Czy nienawi naszego ludu do reformacji —
nienawi bezrefleksyjna ~ nie leaa gdzie g-
boko w jego rasowych podkadach? Podniecano go

moe, ale czemu nie da si podnieci katohckim

zagorzalcom lud w Anglji, w^ Niemczech? Powany

badacz dziejów kontrareformacji europejskiej Phi-

lippson wskazuje ^) na ras jako na czynnik roz-

1) La contrererolution religieuse au XVI siecle. Bfuxelles. 1884.

str. 248. O przywizaniu ludu woskiego do katolicyzmu w czasie

173



strzyga]cy, dowodzc, e rasa romaska, lubujca

si w zewntrznych formach i apriorystycznych dog-

matach, odtrcia reformacyjne sprzeczne jej uspo-

sobieniu dnoci. Dla spoeczestwa polskiego

wiara katolicka nie bya wprawdzie tak «swojsk»

jak dla romaskich, bo by przecie czas, kiedy

taki potentat jak Chrobry wybijaniem zbów mu-

sia przymusza lud do tej wiary. Ale wida, e
przez tyle wieków lud zy si z ni na dobre, i e
odpowiadaa jego porywom duchowym, jego drgnie-

niom serca.

I ten lud rozstrzygn kwestj reformacji.

W tak potnych przewrotach jak reformacja nie

znacz wiele jednostki. miesznym jest widzie

w Zygmuncie III i jego systemie forytowania na

urzdy samych prawowiernych katolików—gówne
narzdzie powrotu narodu do katolicyzmu. Xaj-

energiczniejsza jednostka na tronie wyposaona nie-

spoyt energj, nie ma si do dokonania takich

przemian. Wiara to rzecz tumu. Ten sam Zyg-

munt III niczego nie móg dokona w Szwecji, bo

tam lud, sami chopi, wstrzsajc swemi toporami,

burzyli si na papiestwo ^).

ruchu reformacyjnego jako te o rasowej podstawie katolicyzmu hisz

paskiego patrz Eb. Gotheln «Ignatius Loyola u. die Gegenreforma-

tion. Halle. 1895. 32, 78— 80.

') Oczywicie nie chc przez to zaprzecza doniosoci czynni-

ków ekonomicznych, ani politycznych, tak samo jak i akcji zewntrz

kierowanej przez Rzym, przez organizacj kocieln, przez jezuitów

i t. p. Sdz jednak, e pierwszorzdnym warunkiem dla pomylne-
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w Polsce jezuici dlatego mogli dziaa tak

wygodnie, bo mogli przynajmniej w zacztkach
swej pracy i misji oprze si na tumach chodacz-

kowej szlachty mazowieckiej, na chopstwie, na lu-

dzie miejskim ^).

Tam gdzie o wiar chodzio, tam przedewszyst-

kim rozstrzygay masy, a ród nich ywioy dzia-

ajce bez gbszego namysu pod pierwszym wra-

eniem, a wic lud prosty, modzie i... kobiety ^).

W «szlacheckim* pastwie, jakim bya
Rzpta, w pastwie, w którym szlachta bogatsza

go ich dziaania, byo znale przyjazny dla siebie materja wewntrz

kraju. Ten materja rozstrzyga, czy reakcja moga si przyj czy

nie. Porównaj gbok uwag rzucon przez prof. Zakrzewskiego

(Stefan Batory s. 71). Protestantyzm «utrwali si móg jedynie

t)lko tam, gdzie sign prawdziwie na dno spoeczestwa, w naj-

szersze warstwy ludowe i z gbi uczu ludu gorcych, fanatycz-

nych, potrafi sobie wydoby wasny rzd Icocielny. nowy».

') Rzecz uderzajca, e wanie z tych warstw gównie relru-

tuj si nasi jezuici-krajowcy. Przypominam tu nadto, e (jali wska-

zaem) W takim np. Krakowie rozruchy sliierowane przeciw inno-

wiercom ju wybuchaj przed wystpieniem u nas jezuitów (r. 1551

i 1559), a pierwszy atak na „Bróg" wywoa nawet niezadowolenie

u biskupów i nuncjusza.

^) W r. 1584 w Poznaniu zotnik si nawróci, a superinten-

dent z dwoma towarzyszami, chcc odwie go od zamiaru, poszli do

jego domu. Opady ich jednak mieszczki i poczy okada kijami.

Dopiero magistrat wyrwa ich na pó-ywych z takiej opresji, (ks.

Chotkowski. Szkoy jezuic). Bardzo czsto spotka mona wzmiank

o udziale „bab" w tumultach. ,,W Krakowie i baby biy" („Pod-

pora konfederacji" r. 1595). Wierszyk o tumulcie w r. 1574 wspo-

mina, e wówczas „ksigi, drzewo awy... po ulicach z hukiem nosz

baby"....
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przeja si reformacj.—rozstrzygn jednak kwestj

reformacji lud, który nie tylko nie przej si no-

wemi naukami, ale mimo i wbrew wszelkim pra-

wom i ustawom, zdobywanym przez szlacht inno-

wiercz na sejmach — cigle atakowa reformacj

i zrobi swoje przytumiajc «obce» wiary, które

nienawidzi. Nienawidzi, cho sam sobie nie zda-

wa sprawy dla czego...

Dziwnie od tych rozgorczkowanych tumów,
rzucajcych si z iskr w oku na «róne wiar}',

odbija garstka « zimnych » polit3^ków z sw ustaw
o tumultach na czele...

Ta garstka Zamojszczyków, to garstka « ludzi >,

którzy zgnbili w sobie ywioowe, zwierzce" po-

rywy. Ta garstka wzia udzia w pracy wszech-

ludzkoci, toczcej si od wieków, aby na ziemi na

przekór wszelkim wybuchom namitnoci ras, re-

ligji, narodów zstpi kiedy wymarzony, spodzie-

wany przez tylu «pokój»..., gdy...

...Jeden—jak skrzyda anielskie

Sztandar rozwinie si boy
A. pod nim z krwawej ruiny, ze zgliszcza

Z mroków, gdzie krzywda si chowa,

Z haby stuleci, z klsk wieków —
Ludzko podniesie si— nowa.

(Ada Negri „Pax").

K O.N I E C.
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dodatek: i.

(Do str. 82).

P. Rady poday:

(na sejmie roku 1595).

Konstytucja sej m u przeszego o tumulciech,

któreby si z którejkolwiek miary i przyczyny w me-
ciech wszystkich i na wszelakich miejscach dziay, do

drugiego sejmu prorogujemy, z t popraw, i gdy
z aski Boej za zwróceniem naszem ze Szwe-

cyi bytnoci nasz jestemy w tej Koronie, od nas

informacyi urzdy grodzkie i miejskie dosiga ma-

j, take i apelacye i i urzdy, jeliby na nich

albo którym z nich schodzio, ex officio pocigane.

Panowie ewangelicy tak chc.

Konstytucy blisko przeszego sejmu warszaw-

skiego o tumulciech uczynion na dalszy czas pro-

rogujemy, a mianowicie dotd, póki proces con-

faederationis namówiony bdzie, który,

aby na przyszym sejmie walnym by namówiony,

Nienawi wyznaniowa. I 2 177



stara si z pilnoci obiecujemy.W niektórych jednak

punktach tej konstytucyi czynimy deklaracy.
Naprzód, e sijurysdykcya staroci

w hamowaniu tumultów na miasta du-

chowne i szlacheckie ciga nie ma.

Wszake wolno bdzie kademu w majtnoci
swej gwatu broni.

Druga. Apelacya na trybuna nie tylko szlach-

cicowi ale i plebeio wolna by ma, a takie ape-

lacye od szlachcica albo i plebejusza uczynione,

maj by sdzone inter causa officii, któryby pod

on czas by sdzony, to si o informacyach rozu-

mie ma.
Trzecia. O zabicie, któreby si stao w prze-

ciwianiu urzdom, gdyby tumultów broniy, ma by
scrutinium.

Quarta. e si ta konstytucya przesza i tera-

niejsza ma ciga i na te tumulty, któreby si
in ea causa religio nis dziay, i nietylko na

przysze ale i na przesze excesy ciga si ma.

W czem, gdy na trybuna akcya przypadnie, przez
wieckie tylko deputaty^ sdzona by ma,

a ta konstytucya tak na prusk i inflanck
ziemi i na wszystkie insze nam poddane ciga
si ma. .;•; •

Procesy prawne miastom pruskim o ko-
cioy jakokolwiek intentowane do sejmu przy-

szego odkadamy, na którym przez stany cognicya

o nich by ma.
(Bihl. Ordyii. Zamoys. Kod. Rkp. z XVir w. }k 1203 k.ir. o).
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DODATEK II.

Proces Confaederationis.

Acz ta powinno na osob nasz królewsk

prawem jest woona, emy pokoju mie.dz}^ rozró-

nionymi w religii powinni przestrzega, jednak i
dotd postpek i sposób secimdum pacta conventa,

nie by namawia, jakoby gwatownicy konfede-

racyi de religione Christiana karani by mieli, —

przeto baczc, jako wiele na tem naley, aby pokój

pospolity w cale zachowany by, za namow i ze-

zwoleniem stanów koronnych i W. X. Litewskiego

tak to najdujemy: I gdzieby w mieciech, w mia-

steczkach i wsiach naszych obojga pastw, mia
ktokolwiek jakiegokolwiek stanu czowiek gwa-

townie kocioy, cerkwie, zbory, miejsca pogrzebów

i wszelakie insze, gdzie naboestwa swego tak roz-
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rónieni w wierze chrzecijaskiej religii zaywa
bd, nachodzi, a zatem pali, burzy, rzeczy jakie

bra, albo kogo w nich ima, bi, mordowa i gwat
jaki czyni, — takiemu kademu gwatowi urzd nasz

kady staroci miejsca onego, jeli tam rezydency

swoj bdzie mia, z urzdem kollegiackim, miej-

skim, radzieckim i wójtowskim, a gdzieby tam urz-

du starociego i kollegiackiego nie byo, tedy sam

urzd miejski, takiemu gwatowi kademu ma tak

zabiega i broni tego, jakoby si omnino nie dzia.

Co si te i na urzd marszakowski i namiestnika

jego, gdzieby si to pod bokiem naszym
dziao, ciga ma. A gdzieby si taki gwat sta,

tedy od ukrzywdzonego, albo od starszych onego

kocioa, bd jednego albo dwu, zboru i cerkwie

pozwany kady taki urzd na trybuna, któryby-

kolwiek napierwej po takim excesie by sdzony,

bd z Wielgiej, bd z Maej Polski, a w W. X.

Litewskiem
,

gdzie nabhej bdzie sdzon (co ma
by in arbitrio ukrzywdzonych), powinien bdzie

kady z tych urzdów inter causas officii pod ka-
dem województwem peremptorie odpowiada z a t o

piset grzywien przepa, krzywd i

szkod wszelak, bez adnego scruti-

nium tylko wedle przysigi aktorowej,
do której jest bliszy, nagrodzi i miej-

sca zburzone restaurowa. A gdzieby tak

wielce majtno urzdu którego nie wyniosa, te-

dy na osobie ma by ostatek karan.

A przecie gwatowniki takie, kady z tych

urzdów ima i kara ma wedle postpku statutu
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toruskiego anni 1538 ^) z t deklaracy, e gwa-
townikowi ma i scrutinium i apelacya na trybu-

na bliszy którykolwiek inter causas officii ut supra.

A w zabieganiu tym gwatom, powinne pospólstwa

kadego naszego miasta i wsi czyjejkolwiek jurys-

dykcyi wszelakie posuszestwo urzdom tym pod

straceniem garda i majtnoci oddawa, exem-

pcyami si adnemi i wolnociami nie bronic. Gdzie-

by te ukrzywdzony albo starszy (bd jeden bd
dwa) kocioa, zboru i cerkwi mimo urzdy te gwa-
townika kadego chcia o takow krzywd sw pra-

wem patrzc, tedy mu to wolno bdzie, bd na

sejmie, bd przed tyme trybunaem, ut supra, któ-

ry take ma by karan, jako si wyej o urzdziech

napisao. Wszake scrutinium in eo passu by ma
stronom, bd w ziemstwie, bd w grodzie, gdzieby

si to stao, wywodzi bdzie wolno.

Gdzieby te któremu z panów duchownych albo

wieckich gwat w kocioach, zborach, cerkwiach

i majtnociach ich wasnych kto czyni mia, wol-

no mu bdzie takiego gwatownika in recenti facto

ima i do urzdu starociego da i tam z niego

sprawiedliwoci dochodzi, salvo ut supra scrutinio

et apellatione na trybuna. Gdzieby te kto kogo,

etiam plebeium, pretextu religionis umylnie na-

szedszy pojma, rozbi albo zabi, taki moe by
na sdowe roki do starosty miejsca onego pozwan

i, jeliby si ex scrutinio winnym by pokaza, ma

^) Inn rk dopisano na górze «I520» a na marginesie: «a po-

tem na sejmie w Piotrkowie a. 1538 inserowany".



by karan o wizienie, w e d 1 e konstytucyi ko-

ronacyi naszej, wedle której tak plebeis jako

i szlachcicom ma by jednakowa nagroda, a o go-
w, rozbój, najcie — paena capitis; a przecie z dóbr

jego nagroda ukrzywdzonemu. W czem o gow
i wizienie bdzie wolno panu o sug czyni.

A o rany, gdzieby je jeden drugiemu ex ista causa

religionis zada, duplex solutio nad konstytucy ko-

ronacyi naszej by ma in foro terrestri. Wszake
na trybuna wolna kademu apelacya.

Które sprawy, gdy z pozwu albo z apelacyi

etiam inter spirituales et saeculares, przypadn na

trybuna, maj by inter causas saeculares, a sae-

cularibus tantum, którzy remissyi ad-
nycli na sejm ex paritate sententiarum
vel novo emergenti, ani z adnych in-

szych przyczyn czyni nie maj, ale tam

koniecznie te sprawy decydowa, — sdzone. Dla-

czego te panowie deputaci i sd kady ziemski,

grodzki i miejski, gdy na urzdy swe przysiga
bd, maj tych sów w przysidze swej dokada,
i discrimine diversitatis religionis
sublato, sprawiedliwie takowe sprawy sdzi maj.

A starostowie i ich urzdy takowe gwatowniki

pojmane do urzdu swego przyjmowa i do sprawy

dochowa maj. A gdzieby tego nie czynili, albo

w uczynieniu ekzekucyi dekretom trybunalskim nie-

dbali byli, na trybuna pozwani, piset grzywien

winy przepa stronie ukrzywdzonej i do nagrody

szkód nalee maj. Ktemu, ktoby te takich gwa-
towników broni, albo ich przechowywa, by te
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ona, syn, dziewka, suga, powinien bdzie,

jako i pryncypa na trybunale odpowiada.

Nie ma te by aden w mieci ech, w miastecz-

kach i wsiach naszych od rehgii swej gwatem

przez adn zwierzchno odwodzon, ani o to peno-

wan, ani od urzdów, bractw, handlów, rzemios

adnych, kupowania imion odstrychnion, ani do

urzdów kocielnych przycinion pod win dwu

set grzywien, o któr take na trybunale wolno

ukrzywdzonemu czyni. Do tego nie moe by
aden wycignion na adne ceremonie w przysi-

gach u prawa skazanych; jedno albo na ewange-

H albo dwa palca wzgór podniósszy klczc albo

stojc ^).

A t konstytucy nie ma si nic derogowa

konfederacyi samej osobUwie w tym punkcie, gdzie

si dla odmiany w kociele penowa nie mamy;

take i przysidze naszej de pace inter dissidentes

in religione manu tenenda et tuenda uczynionej

i konfirmacyi praw i wolnoci koronnych. Prze-

ciwko 3) czemu procesy wszystkie, jeH si

które kiedykolwiek i jakimkolwiek sposobem praw-

nie stay, dekretem niniejszym sejmowym zno-

simy i umarzamy czasy wiecznymi, a na potem,

aby nijako nigdzie si nie dziay, zakazujemy tak,

i jeliby si bd per controversiam, bd in con-

1) Na boku inn rk uwaga: „luramentum".

2) Przy tych sowach na boku uwaga sarkastyczna: «Hic ro-

rius». Ta rka podkrelia zdania i wyrazy uwidocznione w tekcie

szerszym drukiem.
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tumatiam stay, nikomu szkodzi, ani wadze mie
adnej nie bd mogy.

(Bibl. Ordyn. Zamoys. Kod. Rejkop. z XVII w.

J6 1203. kar. 45., pocztek tego aktu te na

kar. 1 00).
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DODAXEK III.

(Do str. 1 1 6).

„Proces heretycy taki mie chcieli" r. 1606 ^).

Baczc, i wiele na tem, jako inszej tak po-

gotowiu tej koronie polskiej, Rzptej wolnej na-

ley, aby bezpieczestwo a pokój pospolity wszem
wobec jawnie i w cale zachowany by, — za namow
i zezwoleniem spólnem wszech stanów koronnych

i W. X. Litewskiego za prawo wieczne skutecznie

postanawiamy, i gdzieby w mieciech, w miastecz-

kach i we wsiach tak uprzywilejowanych jako i bez

przywileju osadzonych, tudzie w dworach, rezyden-

cyach, posiadociach inszych królewskich i Rzptej

i szlacheckich tak koronnych jako i W. X. Litew-

skiego i inszych pastw, ksistw, województw, ziem

i powiatów, narodów do Korony nalecych, kto-

kolwiek jakiegokolwiek stanu, zawoania, kondycyi

aut iurisdictionis cuiuscunue czowiek clam vel

aperte vi et armis kocioy, zbory, cerkwie, szkoy,

') w Rkp. Bibl. Jagiell. Jfs 107, str. 1013, tytu ten brzmi:

„Proces konfederacyi, podany na sejmie warszawskim r. 1606". W nie-

których miejscach poszedem za t redakcy.
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albo miejsca i domy dissidentium in religione, na

to in usum religionis obrane i naznaczone, take miej-

sca pogrzebów i szpitalów i wszelakie insze, gdzie

exercitium naboestwa swego et pietatis dissiden-

tes in religione zaywaj, — gwatownie nachodzi,

najazdy czyni, dobywa, pali, pustoszy i osobom

któregokolwiek narodu i stanu tak indigenis jako

i externis gwat czyni, one ima, bi, mordowa,
res et bona mobilia quaecunque bra ; — taki kady
eiusmodi facinoris patrator, autor et subordinator

nuUa ratione conditionis et status et iurisdictionis

habita w naszych i Rzpltej dobrach przez urzd
nasz kady tak ziemski jako i staroci miejsca

onego, take miejski, radziecki i wójtowski, gdzieby

ziemskiego albo starociego nie byo, jakoby omnino

gwatu adnego nie czyni, etiam manu forti et ar-

mata powcigany, pohamowany i kojony, a na osta-

tek gwatem, moc imany by ma.

Przeto si zaraz waruje, i gdzieby kto przy

hamowaniu tych gwatów sprzeciwiajc si urz-

dowi byby ranion albo zabit, tedy o to urzdom,

sugom ani pomocnikom a nawet i stronie gwat
cierpicej nie moe by akcya w adne forum in-

tentowana i owszem wszystkie t konstytucy wol-

ne czynimy. — A w takowem zabieganiu i ratunku

krzywd i gwatów, pospólstwo kade urzdom
i zwierzchnociom wyej pomienionym nie bronic

si adnemi ekscepcyami i wolnociami posusze-

stwo oddawa powinno bdzie. A gdy praemisso-

rum facinorum patrator aut autor et subordinator

bdzie pojmany, tedy ma by podug statutu toru-
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skiego a. 1538 przez urzd staroci i miejski za

zgodnem obojga urzdów tak zamkowego jako

i miejskiego osdzeniem na gardle karany etiam cum
refusione damnorum, ad uorum liuiditationem iniu-

riam passus corporali iuramento ^praestando bliszy

by ma salvo scrutinio podug konstytucyi a. 1588

ut supra ^). A gdzieby róno jaka w sentencyi mi-
dzy tymi urzdy bya ju nie post curiam u nas,

ale u trybunau ut infra informacyi dosiga maj.

A plebeius i cudzoziemiec kady de facto jako in

recenti crimine bez urzdu starociego tylko przez

sam urzd miejski na gardle karany i dóbr swoich

wszystkich absue ulteriori processu iuris priwowa-

ny by ma, które dobra plebei iure victi magistra-

tus ex iurisdictione loci competens, a zasie szla-

checkiego in damnis liuidatis loci capitaneus et

illius officium ab actu decreti in uatuor septima-

nis parti iure vincenti in possessionem realem et

actualem poda ma sub paenis ut infra. A gdzieby

którykolwiek eius modi facinorum patrator, autor et

subordinator iure vincenti pojmania fuga aut vi et

armis uszed, — szlachcic ad instantiam ukrzywdzo-

nego, bd to jego potomków, take pana o sug et

e contrario, a tem wicej podawców i rektorów kocio-

ów, patronów i starszych zborów, cerkwi, szkó, szpi-

talów, pogrzebów, panów possesorów albo dzieraw-

ców dworów, domów tak w naszych i Rzpltej dobrach,

miastach, miasteczkach, jako i szlacheckich ad iudicia

capitaneaha onego miejsca, ubi crimen est patratum

') Rckp. 107 ma zamiast „ut supra": „ex appellatione a devi-

nitiva sententia z szlachcicem tylko na trybuna ut infra".
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(gdzieby kady absque omni ratione personae et

bonorum exceptione, tylko respectu delicti forum

mie ma) pozwany za pozwem, który by ma tak

contra possessionatum, jak i impossessionatum in

loco patratae volentiae niedziel dwie ant terminum

pooonym, a w grodzkie akta tydzie przed termi-

nem cum relatione positae citationis aktykowany

a na taki pozew post paenam contumatiae wtóry

terminum peremptorium mie i bd sam przez si
bd przez plenipotenta coram actis autenticis qui-

busvis ad eum actum postanowiony by, sprawowa
si bdzie powinien salvo scrutinio podug konsty-

tucyi 1588 et appellationem a definitiva sententia

szlachcicowi tylko gravatae parti na trybuna,

a gdzieby by contumax tedy bez dalszych termi-

nów instancyi i procesu prawnego tame sentencia

defininitiva ut supra na gardle karania cum refus-

sione et recompensatione damnorum secundum taxam

damnorum kondemnowany by ma, którego dobra

capitaneus loci, sub cuius iurisdictione consistunt,

et illius officium ab actu decreti in uatuor septi-

manis parti iure vincenti in possessionem realem

et actualem poda ma sub paenis ut infra. A ple-

beius gdziekolwiek pocigniony przez którykolwiek

urzd na gardle karany by ma. Et nihilominus

kady sd albo urzd wyej pomieniony gdzieby

w takowych krzywdach i gwaciech ratunku i ochro-

ny da i czyni a starosta na miejsce, gdzie si
gwat sta, do urzdu miejskiego na sd zjecha nie

chcia, kto te profugos ima zaniedba, take przez

ukrzywdzon .stron pojmanych i prawem bd ex
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controversia, bd in contumatia pokonanych wina-

mi wyej pomienionemi kara nie chcia, win
300 grzywien monety i Hczby polskiej parti acto-

reae et iudicio regio per medium apphcando przy-

pada na trybunale citatione prima peremptoria ex

regestro ut infra repetenda, która tame in eodem

termino, gdzieby winnym by nalezion, skazana

by ma ad solvendum parata pecunia albo wic
aequivalentibus bonis. A impossessionatus i które

-

muby non aequivalerent bona cautione fideiussoris

sufficienti et in deffectu horum ad carceres publi-

cos podaniem usue ad satisfactionem pro prae-

missis sufficientem condemnatus by ma. Et nihi-

lominus gwatowniki prawem przekonane kara

i ima ut supra powinien bdzie. To bdzie i parti

iure vincenti wolno uczyni, jeHby copiam iure

victi profugi mie nie mogh. Securitatem jednak

domów tak szlacheckich jako i wszelakiego inszego

stanu tak jako o wywoaców imaniu konstytucy

anni 1588 jest ostrzeono, warujc w tern wszyst-

kiem gdyby by gwatownik przez urzd albo przez

stron pojmany bd te suga evadens modo quo

supra pozwany szlachcic za plenipotency ut supra, ma
by in rem utriusque partis eo in casu wolne scrutinium

in primis et proximis terrestribus et castrensibus ter-

minis podug konstytucyi 1588, take apellacye parti

utrique a sententia delinitiva na trybuna tak maioris

jako i minoris Poloniae w Koronie i W. X. Litewskie-

go, gdziekolwiek najpierwej ab actu sententiae et

processus na ten czas immediate przypada bdzie.

Które to sprawy wszystkie tak in causis criminalibus
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jako te przeciw niedbaym urzdom trybuna, to jest

tylko panowie deputaci wieccy mimo wasne woje-

wództwa i powiaty kadego dnia ex speciali regestro

causarum recentis criminis po wyjciu czterech niedziel

wedug konstytucyi sa.dzi bdzie winien, adnych re-

missyi na sejm ani paritatis ani novi emergentis vel al-

terius cuiu-svis praetextus nie czynic. Dlaczego te pa-

nowie deputaci i kady tak ziemski, jako i grodzki

i miejski sd, gdy na urzdy swe przysiga bd, maj
tych sów w przysidze dokada : „quia nihil stu-

dio suae vel odio alienae religionis aut partium di-

versarum religionum profitentium contra ius et con-

stitutionem praesentem facient et decernent, sed dis-

crimine et respectu diversae religionis sublato, cau-

sas iure iudicabunt". — Wolno te bdzie o takie

wszelakie gwaty i krzywdy bd to ukrzywdzo-

nym albo inszym ut supra osobom kocioów, zbo-

rów, cerkwi, szkó, szpitalów i pogrzebów dozór

zlecony majcym, bd na sejm, bd na trybuna

i do starosty pozwa pro paenis ut supra irrogandis

salvo scrutinio et appellatione ut supra.

Gdzieby te tam nobilium kto kogo, quam ple-

beiorum, tutecznego obywatela, lubo i cudzoziemca

dla rónienia w religii w drodze, przy domu poj-

ma, zrani, rozbi, ubi i zabi, tedy ma by ad

instantiam iniuriam et violentiam passi, choby te

plebeius by,bd pana albo powinnego jego, ad loci,

gdzie si iniuria staa, capitaneum pozwan, w Pru-

siech ad loci palatinum a w W. X. Litewskim take

do urzdu starociego, i jeHby si ex scrutinio wi-

nien pokaza, ma by o wizienie plebeiusza wedug
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konstytucyi 1588, a o szlachcica in duplo karany,

a o gowy rozbicie i zabicie paenis supra scriptis et

processu jako wyej sdzenia, rany i ubicie in duplo nad

t konstytucy a. 1588 szacowane, cum paena centum

marcarum, o które w ziemstwie forum naznaczamy

salvo scrutinio et appellatione na trybuna ut supra.

Bezpieczestwo wszelakich sdów wyej pomie-

nionychi osób, take i miejsc sdowych z strony wiad-

ków i inszych adhaerentów, wonych, sug tak ziem-

skich, starocieh jako i miejskich tak si waruje, jako

r. 1507 i insze generalne de securitate iudiciorum et

magistratus statuta obmawiaj, które bezpieczestwo

sdów, urzdów i osób pomienionych, jeliby kto

zgwaci, tedy immediate na trybunale forum mie

ma i takiemi paenami ut supra sive praesens sive

profugus karany by ma. Starostowie i urzdy wszela-

kie takowe gwatowniki przesdzone albo imane do

urzdu swego przyjmowa i prawu dochowa maj

i bd powinni sub paena 300 marcarum ut supra.

Diversitas religionis nobilium ex matrimonio

ritus cuiuscunue ordinis do wszelakich wieckich

dygnitarstw, urzdów i opatrzenia, a plebeis w mie-

cie do urzdów, radztw, rzemios, handlów i naby-

wania dóbr impedimento by nie ma.

Niema te by aden plebeius od rehgii swej

odwodzon ani do inszej przymuszon, take i do na-

boestwa albo ceremonii i obrzdów kocielnych

wykonywania ani paenami ani gwatem ani ad-

nym jurysdykcyi pretekstem sub paena 300 mar-

carum ut supra in iudicio tribunalis Regni repeten-

da; wszake przez to posuszestwo poddanych
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przeciw panom swym, zwierzchnoci urzdów in

posterum ^) nie derogujc.

Do tego aden nie ma by wycinion na adne
ceremonie w przysigach z prawa nakazanych, jed-

no albo na ewangeli albo dwa palca wzgór pod-

niósszy klczc, albo stojc.

Zbory, szkoy i cerkwie, które jedno od inter-

regnum po mierci . pamici króla Augusta a
do td w mieciech albo miasteczkach naszych kró-

lewskich s zburzone, wolno kademu wedug re-

ligii swej restaurowa, w czem adna przeszkoda

i gwat dzia si nie ma sub paenis et processu con-

stitutionis laudatis. A greckiej religii cerkwie, kla-

sztory, przeoone i osoby wedug statutów, i przywi-

lejów i praw ich tak, jako przed konfederacy i a
do szczliwej koronacyi sejmu krakowskiego byy,
nienaruszone zostawujemy i jeliby co in contrarium

quacunque iurum via za panowania naszego stao si,

wszystko znosiemy i abrogujemy czasy wiecznymi.

A t konstytucy nie ma si nic derogowa
konfederacyi samej, osobliwie wzgldem ekzekucyi

generalnej w niej opisanej i w tym punkcie, gdzie

si dla odmiany w kociele panowa nie mamy
i w inszych artykulech, take i w przysidze naszej de

pace inter dissidentes tenenda uczynionej i w konfir-

macyi praw i wolnoci koronnych konstytucyami obja-

nionych, przeciwko czemu procesy wszystkie, jeli si
kiedy jakimkolwiek sposobem bd ex processu iudi-

ciario, bd intervenientibus mandats, commissioni-

') Rkp. 107. zam.: „in postenim", ma „in politicis nic".
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bus, rescriptis ac declarationibus nostris stay, niniej-

szem dekretem generalnym auctoritate conventus de

facto znosimy i umaamy czasy wiecznymi. A na

potem, aby nijako i nigdziej i na dny stan i oso-

by nie zachodziy, ani si dziay, warujemy tak, i
jeliby si cokolwiek bd per controversiam, bd
in contumatiam in contrarium stao, nikomu nie

tylko szkodzi, ale ani adnej mocy i wanoci mie
ma, owszem wszytko irritum et inane constitutione

praesenti deklarujemy."

(Bibl. XX. Czartoryskich Rkop. }(% 337 str. 42).

Nienawi wyznaniowa. 13 ' 95



DODATEK IV.
(Do str. 1 1 6).

Proces katolicki. Ewangielickie podanie.

I na pokoju wntrznym kadej Rzptej wiele

naley, którym i rzd domowy i sprawiedliwo

w dobry porzdek wprawiona pomnoenie bierze

i ludzie wszyscy ywot swój dobrze i szczliwie

(«cnotliwie» Ewang. poda.) wiod, tego i my y-
czymy i koniecznie mie chcemy, aby wszyscy oby-

watele tej zacnej korony i W. Ksistwa Litewskie-

go i pastw wszystkich do nich nalecych pod-

dani nasi pod panowaniem naszem spokojnie yli,

a zwaszcza pod ten i nikt, eby turbowan

czas, gdzie si wiele lu-

dzi swawolnych i pokój

pospolity wzruszajcych

namnoyo, eby nikt

turbowan nie by, ani

nie by i bezprawia nie

cierpia, owszem wszyscy

aby
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gwatu i bezprawia cier-

pia i owszem, eby wszys-

cy

prawem pospolitem si kontentowali, a jeliby

ktokolwiek nie dbajc
na zwierzcino nasz,

na prawa pospolite i te-

raniejsze postanowienie

mia si way tumult

i rozruch na wszelakich

miejscach zgromadza
i kupami czyni i pokój

pospolity wzrusza

na nasz zwierzchno
i teraniejsze postanowie-

nie nasze mia si wa-y osobie j aki ej kol-

wiek wokacyi i kon-

dycyi gwat czyni, tu-

multy, rozruchy czynic,

pokój pospolity wzrusza-

jc kocioy, cerk-
wie! miejsca insze,

w których suba
boa i naboestwo
chrzecijan skiesi
odprawuje, szpitale

gwaci, psowa i w ni-

wecz obraca

takowy, jeliby osiady nie by, ma by jako

gwatownik i actor tumultów przez urzdy grodz-

kie, starocie i miejskie imany, sdzony i karany

jakoin recenti criminecommisso („praemisso» Ewang.

podanie) scrutinio et sufficienti inuisitione, salva

appellatione szlachcicowi na trybuna inter causas

conservatas reservata

Krzywdy jednak wsze-

lakie, które ziemskiemu

])rocesowi podlegaj, tak-
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e zwady privatorum

midzy sob, wic i ar-

tykuy castrenses, które

starostowie sdzi powin-

ni, jako i te wystpki,

które na sejmie forum

maj, nie podpadaj i pod-

lega nie maj pod tera-

niejsze postanowienie, ale

trybem swym podug po-

stanowienia odprawowa
si maj.

A jeliby takowy („taki" Ew. pod., gwatownik

by tak potny i mocny, eby abo uczyniwszy

gwat zjacha, abo eby urzdy przeciwko niemu

egzekucyi uczyni nie mogy a byby osiady

aut filius familias pos-

sessionatus, qui pro pos-

sessionato censeri debet

tedy takowy ma by pozwany do owego (onego

E. p.) urzdu zwyczajem trybunalskim i („zwy-

cionym* Proces katol.) iuxta ualitatem exces-

sus sdzony i karany sub paena 300 marcarum pe-

cun. Polonie, per medium iudicio et delatori divi-

denda et refusione damnorum actori decernenda

omnium mediante scrutinio.

Jednak starostowie i urz- Jednak starostom i urz-

dy et rancore et odio dom
czyni (nie) maj. A jeli-

by proprio motu non ad

instigationem partis te-
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mer, co takowego uczy-

nili, tedy paenam ta-

li o n i s na sobie odnie
maj, take i delator abo

actor, gdzieby kogo c a-

I U m n i O S e obwini i o ta-

kowe excessy statutowi

de calumniatoribus pod-

lega maj, tak te je-

liby byli obwinieni w nie

dosy czynieniu egze-

kucyi

scrutinium si wolne zostawuje, plebei autem

(„o takowe gwaty i rozruchy" Proc. kat.) prze te

urzdy imani, sdzeni i karani by maj,

w czem jednak pra-

wom i wolnociom i przy-

wilejom koronn3^m nic si
derogowa nie ma. A
jeliby urzdy miejskie

z grodzkim niezgodne

byy, tdy informacyi

w takowych przypadkach

od nas (t. j. od króla)

dosiga maj wedug
statutu toruskiego,

wedle którego urzdy wedle której urzdy
w nieczynieniu sprawied- w uczynieniu sprawied-

liwoci i egzekucyi po- liwoci i egzekucyi post-

stpowa maj sub pae- powa maj sub paenis

nas suprascriptis i to po- suprascriptis,
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stanowienie na si ci-
ga tak do ziem koron-

nych jako W. Ksistwa
Litewskiego i inszych

pastw do nich nale-
cych.

nie podkadajc pod t
konstytucy krzywd i

szkód et uaestiones om-

nes et simplicium, imu-

riarum, które in foro

proprio maj by re-

petowane, take crimi-

nales actiones, comitia-

les et castrenses, któ-

re tumultom przywizo-

wane by maj (Porówn.

w Procesie katol. wyej
ustp: «Krzywdy jed-

nak... »). A jeliby jakie

listy z kancelaryi
naszej (t. j. królewskiej

)

zabraniajc komu n a b o

estwa chrzeci-
jaskiego wyszy, te-

dy takowe wszystkie pro-

hibitoria interdictione k a-

sujemy i podnosiemy

sal vis iuribus pa-

tron a t u s n o s t r i nec

non ecclesiae catholicae

praerogativisque perso-

narum spiritualium iuxta

statuta regni reservatis.

(Nastpuje dopisek o punktach spornych): Idzie

o forum ksiy, aby ad saeculare pocigani niebyli,

wic o miasta królewskie, biskupie, boby ju wsz-

i(j8



dzie wolno mieli o to i palca zakzywia si nie

godzioby. Idzie o urzd, któryby tylko apa ludzie

a sdzi. Wic compositio, która simul et semel z re-

cesem i ma, evanesceret et reliua multa incon-

venientia. Sami acy pobili si, bo widzimy, co za

zgoda midzy nami, gdzie dwie szkole.

(Znajduje si przy djarjuszu i wotach sejmu r. 1667

w bibljotece xx. Czartoryskich Rkp. Ji 335 s. 194—195).
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